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Wstęp

 

 Osoby niepełnosprawne stanowią w Polsce bardzo liczną społecz-
ność. Zgodnie z  danymi Głównego Urzędu Statystycznego uzyskanymi 
dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu w  2002  roku liczba osób 
niepełnosprawnych w Polsce wynosiła 5  456  700, co  stanowiło 14,3% 
ogółu ludności kraju. Oznacza to, że co 7. mieszkaniec Polski był osobą 
niepełnosprawną. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli 
osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub 
okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia pełnienie ról i za-
dań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów. 
 Przyspieszony wzrost liczby osób niepełnosprawnych nadaje co-
raz większą rangę temu zjawisku wśród innych problemów społecznych. 
Choroba i niepełnosprawność to czynniki, które prowadzą do pogorszenia 
kondycji finansowej rodziny bez względu na jej przynależność społecz-
no- zawodową oraz miejsce zamieszkania. Sytuacja taka, to z jednej strony 
efekt wydatków na leczenie, rehabilitację i różnego rodzaju świadczenia 
będące udziałem rodzin, w których żyją osoby z ograniczoną przez choro-
bę sprawnością. Z drugiej strony przyczyną jest ograniczenie aktywności 
zawodowej i możliwości zarobkowania przez innych członków rodziny 
zobowiązanych do świadczeń opiekuńczych. Ponadto niepełnospraw-
ność to również różnego rodzaju ograniczenia np. w wyborze zawodu, 
czy trudności w znalezieniu pracy. Praca zawodowa dla osoby niepełno-
sprawnej to nie tylko źródło dochodów, ale nade wszystko potwierdze-
nie własnej wartości oraz przydatności. Dlatego też ważnym problemem  
w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jest kwe-
stia edukacji od chwili urodzenia aż do ukończenia nauki w ramach po-
siadanych predyspozycji i możliwości. 
 Wiedza pracodawców, zarówno w zakresie rozwiązań prawnych 
wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jak też problemów 
wynikających z niepełnosprawności  jest zdecydowanie niewystarczająca. 
Brakuje kampanii informacyjnych ukierunkowanych na poznanie przez 
pracodawców specyfiki aktywności niepełnosprawnych pracowników 
oraz ich rzeczywistych potrzeb.  Ponadto zauważalny jest także deficyt 
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działań edukacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, które pozwoliłyby 
na wzajemne przenikanie dwóch światów – osób niepełnosprawnych oraz 
pracowników i pracodawców, którzy nie mają tego typu problemów.
 Niezbędne jest prowadzenie i doskonalenie doradztwa zawodo-
wego, poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób niepełnospraw-
nych i ich otoczenia, głównie poprzez określenie indywidualnej ścieżki 
kariery zawodowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów 
z  pracodawcami, pomoc w samodzielnym poszukiwaniu miejsc pracy  
i wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia. 
 Naprzeciw tym problemom wychodzi projekt: „Doradca i asy-
stent personalny- Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych- budo-
wanie współpracy publiczno-społecznej” realizowany w latach 2008-2010 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 
 Nadrzędnym celem projektu było stworzenie struktur świadczą-
cych wysokiej jakości usługi umożliwiające aktywizację społeczną i za-
wodową osób niepełnosprawnych oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 
osób długotrwale bezrobotnych, zainteresowanych zdobyciem kwalifika-
cji asystenta personalnego osoby niepełnosprawnej.
 Do projektu przystąpiło 40 osób bezrobotnych oraz 20 przedsta-
wicieli spośród 10 organizacji pozarządowych z terenu województwa ślą-
skiego zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych.
 W pierwszym etapie realizacji projektu przedstawiciele NGO 
wzięli udział w szkoleniu: „Kształtowanie kompetencji kluczowych nie-
zbędnych do współpracy z osobą niepełnosprawną”, podczas którego 
poznali najważniejsze akty prawne dotyczące niepełnosprawności, sys-
tem orzecznictwa w Polsce, rodzaje niepełnosprawności, a także pod-
stawy sprawnej komunikacji interpersonalnej. Równolegle grupa osób 
bezrobotnych uczestniczyła w warsztatach motywacyjnych, a  następnie 
w specjalistycznych szkoleniach: „Asystent personalny osoby niepeł-
nosprawnej” oraz „Aktywny na rynku pracy- spółdzielnia socjalna, czy 
własna firma w kontekście możliwości świadczenia usług asystenckich”.  
Na zakończenie pierwszego etapu szkoleń osoby bezrobotne odbyły wo-
lontariat w organizacjach pozarządowych biorących udział w  projekcie. 
Kolejne dwa szkolenia na temat:  „Pierwsza pomoc przedmedyczna” oraz 
„Animator lokalny”  przeprowadzane były łącznie dla dwóch grup uczest-
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ników. Zwieńczeniem cyklu szkoleniowego były tzw. szkolenia specjali-
styczne. Każda osoba biorąca udział w projekcie uczestniczyła w  jednym, 
wybranym przez siebie szkoleniu: „Podstawy języka migowego” lub „Asy-
stent osoby niewidomej i niedowidzącej”. 
 Drugim etapem realizacji projektu były spotkania grup robo-
czych.  W każdej z organizacji pozarządowej pod nadzorem moderato-
ra odbywały się spotkania przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej  
z danego miasta i uczestników projektu. Grupy te opracowywały plan 
działania Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. W drodze kon-
kursu komisja wybrała 4 najlepsze koncepcje.
 Finałem realizowanego projektu było uruchomienie 4 Punktów 
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych działających przy następujących 
organizacjach pozarządowych: Zabrzańskim Towarzystwie Rodziców, 
Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Stowarzyszeniu Cho-
rych Na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół w Siemiano-
wicach Śląskich, Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape” w Często-
chowie oraz przy Katowickim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „Opoka”. 
 Oddajemy w Państwa ręce publikację, w której przedstawiamy 10 
koncepcji utworzenia i prowadzenia Punktów Aktywizacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Mamy nadzieję, że przedstawione projekty staną się cenną 
wskazówką i inspiracją dla innych organizacji pozarządowych i instytucji 
z naszego regionu do tworzenia tego rodzaju placówek.

       Redakcja



8
Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
przy Zabrzańskim Towarzystwie Rodziców, Opiekunów 

i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Charakterystyka organizacji:

 Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski powstało 28 kwietnia 1992 roku z inicjatywy ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych. 
 Stowarzyszenie zajmuje się tworzeniem jak najlepszych warun-
ków rozwoju, opieki, terapii, lecznictwa, rehabilitacji i edukacji dzieci  
o ograniczonej sprawności psychoruchowej. W tym celu organizacja 
utworzyła i prowadzi Centrum Edukacji i Rehabilitacji, zapewniając dzie-
ciom niepełnosprawnym możliwość realizowania obowiązku szkolnego 
i pełnej rehabilitacji ruchowej poprzez wysoko wykwalifikowany zespół 
specjalistów: pedagogów, rehabilitantów, psychologów i  logopedów. Na 
stałe współpracuje z lekarzem pediatrą oraz lekarzem neurologiem. Za-
trudnia 62 pracowników, w tym 3 pracowników z niepełnosprawnością 
wzroku. 
 Codziennie na zajęcia uczęszcza 120 dzieci i młodzieży w wie-
ku od 1 roku życia do 24 lat z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim z  dysfunkcjami narządu 
ruchu, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z terenu gminy Zabrze, 
jak i ościennych gmin (Paniówki, Przyszowice, Bytom, Ruda Śląska). Pod-
opieczni dowożeni są przewozami i przebywają w placówce od godziny 
7.00 do godziny 15.00. Placówka oferuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, 
obiad i podwieczorek (żywienie odbywa się także wg określonej diety). 

W skład Centrum wchodzą następujące placówki:

•	 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 2007 r.): wielospecjali-
styczna i kompleksowa pomoc małemu dziecku niepełnosprawnemu 
lub zagrożonemu niepełnosprawnością od chwili wykrycia, do mo-
mentu podjęcia przez dziecko nauki szkolnej;



9

•	 Żłobek Integracyjny (od 1998 r.): kompleksowa opieka pedagogiczna, 
psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna oraz medyczna nad 
dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi do 3 roku życia. Jest to jedy-
na tego typu placówka w mieście;

•	 Przedszkole Nasz Dom (od 1998 r.): wielospecjalistyczna opieka pe-
dagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna, medycz-
na nad dziećmi niepełnosprawnymi od 3 do 10 roku życia w oparciu 
o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne;

•	 Szkoła Nasz Dom (od 1998 r. ): zajęcia edukacyjne, wychowawcze, 
terapeutyczne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – te-
rapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów  niepeł-
nosprawnych do 18 roku życia;

•	 Gimnazjum Nasz Dom (od 2001 r. ): kontynuowanie nauki po szkole 
podstawowej do 21 roku życia i wdrażanie uczniów do samodzielno-
ści w ramach ich możliwości psychoruchowych oraz przygotowywa-
nie do dorosłego życia;

•	 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nasz Dom (od 2002 r.): 
wielospecjalistyczna opieka nad dziećmi upośledzonymi umysłowo  
w stopniu głębokim z niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku ży-
cia w oparciu o indywidualne programy rewalidacyjno-wychowaw-
cze;

•	 Świetlica Terapeutyczna Nasz Dom (od 2005 r.): stymulowanie roz-
woju psychoruchowego wychowanków, którzy ukończyli gimnazjum 
i nie są już objęci obowiązkiem szkolnym. 

 Terapia dzieci prowadzona jest w sposób kompleksowy, takimi 
metodami jak: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Dobry Start, In-
tegracja Sensoryczna wg J. Ayres, Program Aktywności Knill, Zmysłowe 
Poznanie Świata, EEG Biofeedback, NDT-Bobath. Wychowankowie biorą 
również udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej, psychoterapii, 
logoterapii, dogoterapii, hipoterapii, muzykoterapii, arteterapii i terapii  
w wodzie wg Hallwick. 
 Zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne odbywają się 
w wyposażonych w specjalistyczne sprzęty, przybory i urządzenia pra-
cowniach, gabinetach i salach, które dostosowane są do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.
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  Ponadto uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i spo-
łecznym. Odwiedzają teatr, kino, muzeum, filharmonię, restauracje. Wyjeż-
dżają na wycieczki do lasu, ogrodu botanicznego, zoo, na wieś (w tym roku 
po raz pierwszy wyjechali w góry na „zieloną szkołę” do Wisły). Biorą udział 
w lokalnych festynach, zabawach, konkursach, olimpiadach sportowych, 
festiwalach, osiągając swoje pierwsze sukcesy. 

W celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w Cen-
trum funkcjonuje:

•	 Teatr Prawdziwny, jest to integracyjny zespół teatralny, który zrzesza 
osoby niepełnosprawne, jak i  osoby pełnosprawne. Przedsięwzięcie 
to w 2005 r. zdobyło I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Barwy 
Wolontariatu” w  kategorii: Kultura, Edukacja i Sport;

•	 Szkolny Klub Kibica, który daje możliwość rozwijania zainteresowań 
sportowych, a także umożliwia aktywne spędzanie czasu wolnego  
i oglądanie meczy piłki nożnej Górnika Zabrze;

•	 Teatrzyk Integracyjny IDA, rozbudza zainteresowania teatralne i ak-
torskie, swoje działania artystyczne prezentuje na różnorodnych prze-
glądach teatralnych i festiwalach;

•	 Klub Wolontariusza, zrzesza studentów pedagogiki, nauczycieli, pie-
lęgniarki, rehabilitantów i stwarza tym osobom warunki realizowania 
się w kontaktach z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 Praca z wychowankiem Centrum ukierunkowana jest na osią-
gnięcie przez dziecko samodzielności w zakresie czynności samoobsłu-
gowych, dbanie o swoje zdrowie i higienę, porozumiewanie się z otocze-
niem w najpełniejszy sposób, osiągnięcie zaradności w życiu codziennym 
adekwatnie do  poziomu swojej sprawności, uczestniczenie w różnych 
formach życia społecznego, posiadanie wiedzy na temat reguł życia spo-
łecznego i postępowanie zgodnie z nimi oraz rozwijanie zdolności i zain-
teresowań.
 Tak realizowane działania stwarzają możliwość pełnego uspołecz-
nienia i usamodzielnienia dzieci niepełnosprawnych. Nie pozwalają im 
całkowicie zapomnieć o ich trudnej sytuacji, ale stwarzają warunki god-
nego życia w gronie zaprzyjaźnionych osób, a ich rodzinom dają wsparcie 



11

i pomoc w codziennym zmaganiu się z chorobą. 
Baza lokalowo - techniczna organizacji:

 Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski, mieści się w budynku, który Zarząd Towarzy-
stwa na podstawie aktu notarialnego przejął na własność 7 grudnia 1998 r. 
od Rudzkiej Spółki Węglowej. Znajduje się on niedaleko centrum miasta, 
skąd można dotrzeć komunikacją miejską (kierunek Katowice): tramwa-
jami i autobusami.
 Centrum posiada m. in. pracownię komputerową, pracownię go-
spodarstwa domowego, salę do pracy metodą Integracji Sensorycznej wg 
J. Ayres, salę do pracy metodą Zmysłowego Poznania Świata, salę rehabi-
litacji ruchowej, gabinet do zabiegów fizykoterapeutycznych, gabinet EEG 
Biofeedback. 
 Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych: posiada podjazdy, windę oraz specjalnie dostosowane toalety. 
Teren wokół budynku otacza ogród z placem zabaw, bogatym w urządze-
nia i miejsca do zabaw (fontanna, ścieżka edukacyjna) oraz miejscem do 
uprawy i pielęgnacji roślin ogrodowych i warzyw.

Cele strategiczne Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:

1. Stworzenie równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

2. Wspieranie działań z zakresu integracji osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem;

3. Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokal-
nym;

4. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób dotkniętych niepeł-
nosprawnością lub długotrwałą chorobą i ich rodzin;

5. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnospraw-
nych;

6. Organizacja i propagowanie wolontariatu.
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Zadania Punktu: 

I Działania wspierające aktywizację społeczną:
1. Trening umiejętności zarządzania czasem;
2. Trening umiejętności komunikacyjnych, poprawa funkcjonowania 

psychospołecznego osób niepełnosprawnych;
3. Pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wykształcenie 

samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do 
samodzielnej rehabilitacji;

4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
5. Drobne działania i czynności rehabilitacyjne – uczestnictwo w ćwi-

czeniach rehabilitacyjnych;
6. Umożliwienie nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi 

rówieśnikami jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego lub 
edukacji indywidualnej;

7. Zwiększenie dostępu do informacji.

II Działania wspierające aktywizację zawodową:
1. Nabywanie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych;
2. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych.

III Działania wspierające dla rodziców:

 Współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR w celu wczesne-
go dotarcia do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Uruchomienie Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych: 

 Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych ma charakter 
gminny i jego zadania realizowane będą na obszarze całej gminy Zabrze,  
w skład której wchodzą dzielnice: Śródmieście, Biskupice, Zaborze, Paw-
łów, Kończyce, Makoszowy, Rokitnica, Helenka, Maciejów, osiedla: Janek, 
Kopernik, Młodego Górnika, Kotarbińskiego.
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Grupa docelowa do której skierowana jest oferta Punktu Aktywizacji 
Osób Niepełnosprawnych:

 W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte dzieci i mło-
dzież w wieku od 1 roku życia do 24 lat z niepełnosprawnością w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z dysfunkcjami narządu 
ruchu, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi oraz dzieci zagrożone 
niepełnosprawnością od chwili wykrycia do momentu podjęcia przez 
dziecko nauki szkolnej. Są to podopieczni Stowarzyszenia, korzystający  
z oferty Centrum Rehabilitacji i Edukacji. Wsparciem Punktu na tym eta-
pie jego funkcjonowania zostaną również objęci rodzice i opiekunowie 
tychże osób.

Zakres działań Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:

Promocja punktu
 Ponieważ uruchomienie Punktu będzie nowym zadaniem reali-
zowanym przez Stowarzyszenie należy zadbać o rozpowszechnienie tej 
informacji. Ulotki informacyjne umieszczane będą w  Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej, szkołach, Środowiskowym Domu Samopomocy, 
Warsztatach Terapii Zajęciowej, ośrodku zdrowia oraz lokalnej prasie.  
W ramach promocji nawiązana zostanie również współpraca z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Zabrzu, celem skierowania potencjalnych poszu-
kujących pracy asystentów osób niepełnosprawnych do odbycia stażu lub 
przygotowania zawodowego. Daje to tym samym możliwość poszerzenia 
oferty wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach Punktu.
 Pierwszy etap promocji Punktu obejmuje bardzo zintensyfikowa-
ne działania promujące tą nową formę działalności Stowarzyszenia.

Formy działań
 W celu dotarcia do osób niepełnosprawnych wykorzystane są 
materiały promocyjne i informacyjne: ulotki, plakaty, artykuły prasowe, 
mailing, strona internetowa Stowarzyszenia. Są one rozpowszechnia-
ne w kluczowych dla osób z niepełnosprawnością miejscach, takich jak: 
powiatowe urzędy ds. spraw orzekania o niepełnosprawności, placówki 
medyczne, ośrodki rehabilitacyjne, oddziały ZUS oraz PFRON, placówki 



14
Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

edukacyjne, instytucje kościelne, oddziały  PZG, PZN, organizacje pomo-
cy społecznej , MOPR, organizacje pozarządowe.
Udzielanie informacji z zakresu prawa, edukacji, rehabilitacji, usług  
medycznych
 Otrzymywanie aktualnych informacji prawnych, edukacyjnych, 
rehabilitacyjnych, opiekuńczych i medycznych, wpływa na wzrost świa-
domości osoby niepełnosprawnej i jej rodziny, co znacznie ułatwia jej 
funkcjonowanie w środowisku.
 Często niepełnosprawność dziecka lub zagrożenie nią jest po-
ważnym problemem dla rodziny. Rodzice nie znają instytucji i placówek, 
które pomagają osobom niepełnosprawnym, nie wiedzą o przysługują-
cych im prawom czy świadczeniom. Problemem staje się na początku, jak  
i w latach późniejszych wybór nauczania, miejsca i sposobu rehabilitacji 
oraz placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Ponad-
to zmieniające się warunki życia osoby niepełnosprawnej (wiek życia, stan 
zdrowia), warunki socjalno -bytowe oraz zmieniające się przepisy prawa 
powodują potrzebę ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy.

Formy działań
 Informacje telefoniczne i mailowe; udzielanie poradnictwa bez-
pośrednio w Punkcie; konsultacje w środowisku domowym osoby niepeł-
nosprawnej znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (wg potrzeb).

Wskazywanie instytucji, placówek i organizacji pomocnych w rozwią-
zywaniu danego problemu
 Znajomość kluczowych dla osób niepełnosprawnych miejsc, ta-
kich jak: powiatowe urzędy ds. spraw orzekania o niepełnosprawności, 
placówki medyczne, ośrodki rehabilitacyjne, oddziały ZUS, PFRON, pla-
cówki edukacyjne, instytucje kościelne, oddziały PZG, PZN, organizacje 
pomocy społecznej,  MOPR, organizacje pozarządowe itp. umożliwia 
szybką pomoc.

Formy działań
Informacje telefoniczne i mailowe, bezpośrednie rozmowy w Punkcie, 
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publikowanie ulotek,  prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 Ograniczenia psychoruchowe stanowią barierę dla osoby niepeł-
nosprawnej w komunikacji werbalnej, pisemnej i percepcji rzeczywisto-
ści. Ponadto, zrozumienie skomplikowanego języka urzędowego, proce-
dur urzędowych, często nieprzygotowany urzędnik do obsługi petenta  
z niepełnosprawnością i bariery architektoniczne mogą utrudnić funkcjo-
nowanie tej osoby jako pełnoprawnego obywatela.

Formy działań
 Bezpośrednia wizyta asystenta wraz z osobą niepełnosprawną  
w urzędzie, banku itp., wspólne wypełnianie wniosków, pomoc w pisaniu 
pism urzędowych i monitorowanie sprawy w urzędzie.

Realizacja usług asystenckich w zakresie czynności życia codziennego, 
uczestnictwa  społecznego- wyjście poza obręb gospodarstwa domo-
wego
 Z powodu wrodzonych deficytów rozwojowych ale i barier, któ-
re powstają z przyczyn zewnętrznych, życie osoby z niepełnosprawnością 
jest bardzo trudne. Usługi wspierające te osoby w zakresie wykonywania 
czynności samoobsługowych, czynności życia codziennego, bezpiecznego 
poruszania się , „wyjście z domu”, dotrzymanie towarzystwa w codzien-
nych obowiązkach, czy też wsparcie rozmową przyczynią się do poprawy 
jakości życia i rozwoju umiejętności komunikacji społecznej. Ponadto, 
usługi w zakresie aktywizacji społecznej np. wyjścia na spacer, do kina, 
teatru, muzeum, kościoła; spotkania i udział w imprezach dla osób z nie-
pełnosprawnością będą miały wpływ na wypracowanie umiejętności uła-
twiających uczestnictwo w życiu społecznym.

Formy działań
 Asystowanie osobom niepełnosprawnym- asystenci będą odpo-
wiadali na zgłoszone potrzeby, będą służyć pomocą i radą osobom niepeł-
nosprawnym.
Wspieranie rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych
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 Organizowanie warsztatów grupowych dla osób niepeł-
nosprawnych połączonych z grupą wsparcia i możliwością czer-
pania korzyści z wymiany doświadczeń, bezpośredniego kontak-
tu z innymi rodzinami, specjalistami. Spotkania odbywać się będą 
według potrzeb w siedzibie Stowarzyszenia. Ponadto, realizacja usług asy-
stenckich w środowisku domowym stworzy możliwość rodzicom i opie-
kunom wygospodarowania wolnego czasu na załatwienie własnych spraw  
i potrzeb. W miarę możliwości, i na ustalonych przez strony warunkach, 
asystenci będą odpowiadali na różne potrzeby w zakresie czynności życia 
codziennego.

Formy działań
 Zajęcia warsztatowe, asystowanie osobom niepełnosprawnym.

Wspieranie, motywowanie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych
 Zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności 
osób niepełnosprawnych poprzez udział w warsztatach z wyżej wymie-
nionych obszarów, które prowadzone będą przez specjalistów, a także or-
ganizowanie w siedzibie Stowarzyszenia grup wsparcia. 

Formy działań
 Trening z asystentem umiejętności w środowisku domowym, or-
ganizowanie spotkań, uczestnictwo w życiu społecznym, wyjazdy tury-
styczno-krajoznawcze, turnusy rehabilitacyjne.

Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, zawo-
dowego dla osób niepełnosprawnych 
 W prowadzenie Punktu zaangażowani zostaną wolontariusze, 
którzy mają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi: peda-
gog, oligofrenopedagog, rehabilitant, psycholog, logopeda, doradca zawo-
dowy, pośrednik pracy, a także studenci takich kierunków jak: psycholo-
gia,  praca socjalna, pedagogika.
Formy działań
 Doradztwo telefoniczne i mailowe oraz doradztwo bezpośrednie 
prowadzone w Punkcie. Organizowanie sesji doradczych i konsultacyj-
nych w siedzibie Stowarzyszenia.
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Współpraca z organizacjami samorządowymi, organizacjami społeczny-
mi, MOPR (doradca do spraw osób niepełnosprawnych) itp.: podejmo-
wanie zintegrowanych działań na rzecz pomocy i wsparcia osób niepeł-
nosprawnych.

Działania na przyszłość:

1. Rozszerzenie działalności Punktu Aktywizacji Osób Niepełnospraw-
nych o gminy ościenne tj. Paniówki, Przyszowice, Ruda Śląska i By-
tom;

2. Poszerzenie działań zmierzających do aktywizacji  zawodowej doro-
słych osób niepełnosprawnych;

3. Prowadzenie na szerszą skalę, profesjonalnego doradztwa zawodowe-
go i pośrednictwa pracy;

4. Nawiązanie współpracy z „Centrum Dzwoni” w Bytomiu i zdobywa-
nie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy;

5. Zatrudnienie doświadczonych specjalistów: psycholog, doradca za-
wodowy, pośrednik pracy;

6. Pozyskiwanie wolontariuszy wspomagających działalność Punktu, 
nawiązanie współpracy i integracja z innymi organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu mia-
sta, województwa, kraju;

7. Stymulowanie i rozwijanie zdolności, zainteresowań artystycznych 
osób niepełnosprawnych oraz prezentowanie ich osiągnięć w środo-
wisku (wystawy, koncerty, kiermasze).

Źródła dalszego finansowania Punktu Aktywizacji Osób Niepełno-
sprawnych w Zabrzu
 Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski jest Organizacją, która systematycznie korzysta z dotacji udzie-
lanych przez Gminę Zabrze, środków Unii Europejskiej oraz sponsoringu. 
Z tych też źródeł zamierza pozyskiwać środki na kontynuację działalności 
Punktu. Już w trakcie funkcjonowania Punktu Organizacja zamierza skła-
dać wnioski aplikacyjne na pozyskanie środków finansowych pozwalają-
cych na jego dalszą działalność.
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Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy  
Zabrzańskim Towarzystwie Rodziców, Opiekunów  

i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu
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Projekt Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Agape”  

w Częstochowie

Stowarzyszenie „Agape” od wielu lat prowadzi działalność mającą na 
celu:
•	 Poprawę sytuacji materialno-bytowej rodzin i osób żyjących w ubó-

stwie;
•	 Zmniejszenie zjawiska bezdomności, alkoholizmu, narkomanii i in-

nych patologii społecznych;
•	 Zmniejszenie zjawiska bezrobocia;
•	 Zmniejszenie zjawiska przemocy w domu i na ulicy;
•	 Poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zdro-

wotną i społeczną;
•	 Promocję idei wolontariatu;
•	 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na aktywności jego 

obywateli;
•	 Ochronę praw dzieci i młodzieży.

Rozpatrując diagnozę potrzeb środowiska lokalnego, Punkt Aktywiza-
cji Osób Niepełnosprawnych skierowany jest na:
•	 Aktywizację społeczną osób niepełnoprawnych; 
•	 Pomoc i asystowanie w czynnościach dnia codziennego; 
•	 Zagospodarowanie czasu wolnego;
•	 Tworzenie grup wsparcia;

 Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych zlokalizowany bę-
dzie w siedzibie Stowarzyszenia przy al. Wolności 44 w Częstochowie. 
Asystenci Osób Niepełnosprawnych zatrudnieni w ramach Punktu więk-
szość czasu będą spędzać w terenie, w czasie dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
 Grupę docelową będą stanowić osoby niepełnosprawne z każ-
dym stopniem niepełnosprawności. Rekrutacja klientów prowadzona bę-
dzie wielotorowo. Na stronie internetowej zamieszczane będą informacje 
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dotyczące działalności Punktu oraz świadczonych usługach. Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaną zapoznani z działalno-
ścią Punktu. Podczas wykonywania w terenie swojej pracy socjalnej będą 
przekazywać informację o utworzonym Punkcie swoim podopiecznym. 
Osoby niepełnosprawne, ich rodziny lub opiekunowie będą mogły same 
zgłaszać się do Punktu celem uzyskania poradnictwa i wsparcia. Asystenci 
Osób Niepełnosprawnych będą również docierali do klientów za pośred-
nictwem pracowników socjalnych, którzy przekażą informacje o rozezna-
nych potrzebach u swoich podopiecznych. 
 Ponadto informacje na temat działalności Punktu rozmieszczone 
zostaną także w przychodniach zdrowia oraz poradniach rehabilitacyj-
nych.

Ogólny zakres działań Punktu:
•	 Diagnoza potrzeb klientów i plan ich realizacji;
•	 Pomoc przy czynnościach dnia codziennego;
•	 Zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych;
•	 Doradztwo dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
•	 Tworzenie grup wsparcia;
•	 Poradnictwo socjalne i prawne;
•	 Aktywizacja zawodowa.

Cele szczegółowe działalności Punktu:
•	 Rekrutacja uczestników projektu; ocena sytuacji zdrowotno-psy-

chicznej i fizycznej klienta– wstępna rozmowa mająca na celu zdia-
gnozowanie potrzeb i  oczekiwań osoby niepełnosprawnej;

•	 Analiza SWOT – zbadanie mocnych i słabych stron osoby niepełno-
sprawnej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nią stoją;

•	 Opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju (programu pracy z oso-
bą niepełnosprawną- planowanie, kontrolowanie, ocenianie etapów 
realizacji indywidualnego programu) – zawarcie pełnego kontraktu, 
w którym zostanie określony zakres czynności Asystenta Osoby Nie-
pełnosprawnej oraz oczekiwania Osoby Niepełnosprawnej; ukazanie 
szans i mocnych stron Osoby Niepełnosprawnej, które należy wzmac-
niać i rozwijać poprzez samodzielne zaspokojenia przez nią potrzeb  
w tym zakresie; stosowanie zasady wspierania Osoby Niepełnospraw-
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nej tylko w  obszarach deficytowych; udzielanie porad dotyczących 
procesu rehabilitacji zawodowej i  społecznej, pomoc w dotarciu do 
biblioteki, pomoc w przygotowaniu do egzaminu, odpytywanie z ma-
teriałów, omawianie spraw związanych z podjęciem w przyszłości za-
trudnienia; kontrola przebiegu zaplanowanych działań oraz ich oce-
na; 

•	 Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego 
typu barier – pomoc w załatwianiu wsparcia finansowego z Ośrodka 
Pomocy Społecznej, informowanie o przysługujących środkach po-
mocniczych, wsparcie w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, 
pomoc w załatwianiu dotacji na usuwanie barier architektonicznych 
w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
wsparcie podczas komisji lekarskich orzekających o niepełnospraw-
ności, monitorowanie realizacji opłat mieszkaniowych, analiza ewen-
tualnie występujących zadłużeń i szukanie sposobu najdogodniej-
szych spłat. Z uwagi na ciągłą i efektywną współpracę Stowarzyszenia 
z wyżej wymienionymi instytucjami diagnoza i możliwie szybka reak-
cja na potrzeby będzie możliwa od momentu otwarcia Punktu;

•	 Pobudzanie aktywności wyznaczonej na podstawie przeprowadzo-
nej analizy SWOT i indywidualnej ścieżki rozwoju– wsparcie pod-
czas trudnych sytuacji życiowych, wspieranie w czynnościach dnia 
codziennego, motywowanie do podjęcia aktywności, zachęcanie do 
kontaktów z rodziną i  znajomymi, motywowanie do prowadzenia 
samodzielnej rehabilitacji w domu, inspirowanie do wprowadzania 
działań prozdrowotnych, dążenie do jak największego usamodziel-
nienia Osoby Niepełnosprawnej;

•	 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji Osób Nie-
pełnosprawnych – w  ramach projektu „Wnuczek wnuczka” (ścisła 
współpraca z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej), wolontariusze – studenci pedagogiki (kierunek praca socjalna) 
będą budować przyjacielskie relacje z osobami niepełnosprawnymi 
spędzając z nimi swój wolny czas- głównym celem Programu jest 
przeciwdziałanie izolacji i wyobcowaniu społecznemu ludzi star-
szych, niepełnosprawnych. Zapobiega się tym zjawiskom poprzez 
wprowadzenie w życie osoby niepełnosprawnej, starszej, wolontariu-
szy, którymi są studenci Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. 
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To właśnie praca i obecność młodych ludzi ma zapobiegać uczuciu 
osamotnienia i opuszczenia, które często towarzyszy ludziom niepeł-
nosprawnym. Studenci natomiast uwrażliwieni na problemy niepeł-
nosprawności mogą wpływać na postrzeganie w swoim środowisku 
osób niepełnosprawnych i starszych. Korzyści obopólne – niepełno-
sprawny zyskuje radość życia, jaką dają kontakty z młodymi, inteli-
gentnymi osobami, natomiast wolontariusz ma możliwość przełamy-
wania osobistych barier i uprzedzeń a dodatkowo zyskuje satysfakcję 
z bycia potrzebnym. Wdrożenie tego projektu będzie działaniem 
wspierającym prace Punktu;

•	 Włączenie Osoby Niepełnosprawnej w programy instytucji i placó-
wek świadczących usługi rehabilitacyjne – zachęcanie do udziału  
w zajęciach oferowanych przez placówki działające na terenie miasta, 
pomoc w dowozie Osób Niepełnosprawnych do dziennych ośrodków 
wsparcia, asystowanie w trakcie podróży;

•	 Współtworzenie programów rehabilitacji i doradztwo osobom nie-
pełnosprawnym w  zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, 
zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kul-
turalnych, integracji ze środowiskiem– motywowanie do kontaktu  
z lekarzem, pomoc w załatwianiu spraw zdrowotnych, pomoc w uzy-
skaniu skierowania i miejsca w szpitalu, wspieranie podczas pobytu  
w szpitalu, pomoc w załatwianiu rehabilitacji poszpitalnej;

•	 Tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Spotkania grup odbywać się będą według potrzeb, nie rzadziej niż raz 
w miesiącu;

•	 Prowadzenie szkoleń mających na celu aktywizację zawodową. Szko-
lenia, prowadzone metodą warsztatową, dostarczą wiedzy z zakresu 
poprawnego opracowania dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV 
i list motywacyjny oraz odpowiedniego przygotowania się do rozmo-
wy kwalifikacyjnej. Dla osób, które nie są zdecydowane, jaką ścieżkę 
kariery wybrać, oferowane będzie badanie predyspozycji zawodo-
wych. Prowadzone będą również treningi umiejętności psychospo-
łecznych i aktywizacji zawodowej, które podniosą kompetencje ży-
ciowe osób niepełnosprawnych. Zadanie to realizowane będzie jeden 
raz w miesiącu w bloku sześciogodzinnym;

•	 Współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i so-
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juszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie 
to będzie realizowane od pierwszych dni działalności Punktu w celu 
znalezienia alternatywnych źródeł finansowania Punktu.

 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” współpracuje  
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie w wielu 
obszarach. Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie z  pracownikami 
Stowarzyszenia. Starają się wspólnie rozwiązywać zaistniałe sytuacje kry-
zysowe, bardzo często opierają się na doświadczeniu i rozwiązaniach pro-
ponowanych przez Stowarzyszenie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Częstochowie uważa Stowarzyszenie „Agape” za jedną z prężniej dzia-
łających organizacji socjalnych w obszarze pomocy społecznej na terenie 
ich miasta, która przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania pro-
blemów społecznych. Dowodem na to, że działania prowadzone przez or-
ganizację są ważne i potrzebne jest wsparcie finansowe ze strony Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w miarę posiadanych możliwości.

Możliwości finansowania:
Możliwość kontynuacji działalności Punktu po zakończeniu projektu 
upatrywane są poprzez finansowanie ze źródeł:
•	 Funduszy unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki);
•	 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
•	 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich;
•	 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
•	 Urzędu Miasta w Częstochowie - Wydział Zdrowia.
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Punkt Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych przy 

Stowarzyszeniu Wzajemnej 
Pomocy AGAPE 
w Częstochowie
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Projekt Biura Motywacji Osób Niepełnosprawnych do 
Wejścia na Otwarty Rynek Pracy (BiMON) przy Stowa-
rzyszeniu Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich Opie-

kunów i Przyjaciół w Siemianowicach Śląskich.

Opis organizacji:
 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opieku-
nów i Przyjaciół zostało założone i zarejestrowane w Sądzie Woj. w Kato-
wicach dn. 07.03.1994r. i aktualnie zrzesza 700 członków w Siemianowi-
cach Śl. oraz 200 w oddziałach terenowych, wszyscy to mieszkańcy woj. 
śląskiego.
 Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, nie nasta-
wioną na zysk, działającą na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsia-
ne oraz ich rodzin. Terenem działania jest obszar województwa Śląskiego  
i Polski. 

Głównymi celami organizacji jest: 
•	 Integracja środowiska chorych, ich rodzin  i opiekunów;
•	 Pomoc w różnych sferach życia;
•	 Kompleksowa rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa;
•	 Reprezentowanie  interesów osób niepełnosprawnych na zewnątrz;
•	 Organizowanie różnych form pomocy;
•	 Integracja społeczna poprzez organizowanie różnego typu imprez, 

wyjazdów itp.

 Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, posiada status organi-
zacji pożytku publicznego, utrzymuje się ze składek członkowskich, dota-
cji i darowizn.  Dotacje otrzymuje z wielu miast woj. śląskiego, PFRON, 
Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego woj. śląskiego. 
 Organizacja skupia swoje działania  na świadczeniu komplekso-
wej pomocy chorym na stwardnienie rozsiane, ich rodzinom i opiekunom 
w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji leczniczej, poradnictwa,  
a także na doraźnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. W ramach 
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prowadzonych działań sprawowana jest bezpośrednia opieka nad  ludź-
mi samotnymi, potrzebującymi pomocy w adaptacji i przekwalifikowaniu 
się, a także w reprezentowaniu ich interesów w życiu publicznym. Ponad-
to wydawane są informatory na temat metod leczenia i terapii, edukacji 
i profilaktyki, organizowane są również różnorodne formy wypoczynku, 
rozrywki i rekreacji. Program realizowany przez naszą organizację za-
wiera wszystkie elementy różnych form pomocy, niezbędnych i istotnych  
w życiu chorego. 
 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opieku-
nów i Przyjaciół prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjny „Wichrowe Wzgórze” 
w ramach którego prowadzona jest rehabilitacja lecznicza i społeczna na 
rzecz chorych.  Stowarzyszenie posiada odpowiednią bazę, gdzie zgodnie 
z zaleceniem lekarza chorzy korzystają z pełnej gamy zabiegów odpowied-
nio dobranych do ich stopnia sprawności fizycznej, jak również i takich, 
które mogą przedłużyć ich sprawność i zdolność samoobsługi. Osoby 
niesamodzielne dowożone są do  ośrodka samochodami Stowarzyszenia. 
Ponadto prowadzona jest także rehabilitacja w domu chorego.
 
 W zakresie edukacji i profilaktyki pracownicy Stowarzyszenia 
prowadzą:
•	 Cykliczne pogadanki, prelekcje, spotkania z lekarzami na temat no-

wych metod leczenia, terapii, rehabilitacji i diety;
•	 Działania mające na celu pomoc w zamianie mieszkania, przystoso-

waniu go do potrzeb  osoby  chorej, w zdobyciu sprzętu ortopedycz-
nego i rehabilitacyjnego;

•	 Poradnictwo dotyczące programów celowych na rzecz osób niepełno-
sprawnych związanych z MOPS, PFRON, PCPR;

•	 Poradnictwo związane z aktywizacją zawodową- możliwościach prze-
kwalifikowania się,  znalezienia zatrudnienia;

•	 Działania związane z aktywizacją społeczną takie jak:
 - 2-tygodniowe wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne dla chorych,
 - wycieczki turystyczno – krajoznawcze w kraju i za granicą, 
 - imprezy integracyjne: ogniska, pikniki, festyny, bale, wystawy  
    prac chorych (rzeźba, malarstwo),
 - umożliwienie wzięcia udziału w imprezach kulturalnych 
                 i masowych (koncerty, spektakle teatralne).
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 Wszystkie zajęcia i imprezy dostosowane są do możliwości i po-
trzeb osób chorych na stwardnienie rozsiane o różnym stopniu sprawno-
ści, a celem ich jest integracja środowiska ludzi chorych i zdrowych, prze-
łamanie barier psychologicznych i społecznych, rozbudzenie aktywności 
społecznej, zminimalizowanie problemów oraz trudności 
 Organizacja współpracuje z innymi organizacjami o podobnym 
profilu działania, poprzez spotkania, wymianę doświadczeń i informacji, 
wspólne imprezy integracyjne. 
 Stowarzyszenie jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Po-
zarządowych KAFOS. Od 6 lat prowadzi współpracę z Partnerem Nie-
mieckim DMSG z Hanoweru. Dzięki wspólnym kontaktom i dofinanso-
waniu ze środków PNWM możliwa jest także wymiana młodzieży, dzieci 
i rodziców chorych na SM z Polski, Niemiec i Luksemburga. Ponadto 
przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w Światowym Kongresie 
Platformy MS w Berlinie i Europejskiej Konferencji MS w Pradze.

Baza lokalowo - techniczna organizacji:
 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opieku-
nów i Przyjaciół jest właścicielem budynku 3-kondygnacyjnego o po-
wierzchni 423.7 m2 oraz działki o powierzchni 0,3391 ha, na której znaj-
duje się ogród rekreacyjny oraz boisko sportowe. Budynek jest w pełni 
dostępny dla osób niepełnosprawnych – brak barier architektonicznych. 
W budynku mieszczą się sale rehabilitacyjne, pokoje lekarskie, pomiesz-
czenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Stowarzyszenie zatrudnia następującą kadrę specjalistów:
•	 Lekarz neurolog  II stopnia;
•	 Lekarz Psychiatra;
•	 Magister rehabilitacji;
•	 2 rehabilitantów;
•	 3 masażystów;
•	 2 fizjoterapeutów;
•	 Pielęgniarka;
•	 Psycholog;
•	 2 terapeutów zajęciowych;
•	 terapeuta do zajęć relaksacyjnych i elementów psychoterapii, terapii 

dźwiękiem;
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•	 personel pomocniczy / 3 opiekunki, 2   kierowców, księgowy, koordy-
nator, wolontariusze.

Opis działań Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Cel główny:
 Rozwój aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, 
szczególnie z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku z terenu Miasta Siemia-
nowice Śląskie.

Cele szczegółowe:
•	 Zwiększenie motywacji osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy 

na otwartym rynku pracy;
•	 Zwiększenie poziomu wiedzy o możliwościach podjęcia pracy przez 

osoby niepełnosprawne;
•	 Podniesienie wiedzy pracodawców i środowiska osób niepełnospraw-

nych w zakresie rozwiązań prawnych wspierających zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych, jak też problemów wynikających z niepeł-
nosprawności;

•	 Dostarczenie informacji o instytucjach, i organizacjach wspierających 
osoby niepełnosprawne w zakresie ich aktywizacji społecznej i zawo-
dowej.

W ramach Punktu podejmowane będą następujące działania:

1. Świadczenie usług poradniczych i informacyjnych w następujących ob-
szarach:
•	 Poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy (gdzie szukać informacji 

o ofertach pracy, opracowanie CV i listu motywacyjnego, przygoto-
wanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prawa i obowiązki pracownika  
z niepełnosprawnością, pomoc przy ocenie możliwości osoby niepeł-
nosprawnej na rynku pracy, wsparcie przy dokonywaniu wyboru od-
powiedniej oferty pracy);

•	 Poradnictwo w zakresie godzenia życia zawodowego z życiem rodzin-
nym;

•	 Poradnictwo psychologiczne w zakresie pracy nad postawą rezygna-
cyjną i lękową.
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Poradnictwo świadczone jest w czasie osobistych spotkań w siedzibie Bi-
MON, w trakcie rozmów telefonicznych oraz drogą internetową. 

2. Organizowanie spotkań informacyjnych z ekspertami z zakresu ryn-
ku pracy oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych:
 W ramach działania Punktu zorganizowane zostaną 4 spotkania 
informacyjne, w których każdorazowo uczestniczyć będzie ok. 15 osób.

Zakres i tematyka spotkań:
•	 Spotkanie z pracownikiem PUP w Siemianowicach Śl. dotyczą-

ce możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych na lokalnym 
rynku pracy, procedur rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna lub 
poszukująca pracy, możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodo-
wych i innych ofertach PUP, które mogą zainteresować osoby niepeł-
nosprawne chcące znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy;

•	 Spotkanie z pracownikiem MOPS w Siemianowicach Śląskich, do-
tyczące zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, zasad ubiegania się  
o świadczenia materialne, programów i projektów realizowanych 
przez MOPS z których skorzystać mogą osoby niepełnosprawne;

•	 Spotkanie z ekspertem dotyczące świadczeń realizowanych w ramach 
PFRON, w trakcie którego przedstawione zostaną informacje o pro-
gramach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, zasadach  
i procedurze  uczestnictwa w nich;

•	 Spotkanie z ekspertem dotyczące kodeksu pracy w kontekście regula-
cji dotyczących osób z niepełnosprawnością.

 Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyć będzie mini-
mum 60 osób niepełnosprawnych.

3. Zorganizowanie Seminarium dla pracodawców, organizacji i insty-
tucji z otoczenia osób z niepełnosprawnością oraz dla osób  niepełno-
sprawnych:
 W ramach działania Punktu Aktywizacji Osób Niepełnospraw-
nych zorganizowane zostanie Seminarium „Osoba z niepełnosprawnością 
na otwartym rynku pracy – łamiemy stereotypy i bariery” pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Siemianowice Śl.. Seminarium odbędzie się w bu-
dynku Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl.
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 W trakcie Seminarium poruszone zostaną następujące zagadnie-
nia:
•	 Regulacje prawne dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawno-

ścią istotne z punktu widzenia pracodawcy;
•	 Rola pracy w integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie 

równych szans – dlaczego praca jest potrzebna osobom z niepełno-
sprawnością;

•	 „Dobre praktyki” – przedstawienie 2 przykładów firm zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne;

•	 Możliwości pozyskania funduszy na utworzenie stanowiska pracy  
i zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.

 Seminarium zostanie połączone z  „targami pracy” - firma, która 
przedstawi ofertę pracy dla osoby niepełnosprawnej będzie mogła się re-
klamować w czasie trwania Seminarium.
 W Seminarium uczestniczyć będzie minimum 60 osób, głównie 
pracodawcy.

4. Organizowanie spotkań z tzw. „dobrym przykładem” – osobą nie-
pełnosprawną aktywną na rynku pracy:
 Dobrym sposobem zmotywowania niepracujących osób niepeł-
nosprawnych będzie spotkanie z osobą niepełnosprawną realizującą się 
zawodowo. Zaplanowano  4  spotkania podczas których aktywni zawodo-
wo niepełnosprawni opowiedzą o swoim życiu, o pracy którą wykonują, 
własnej motywacji do podejmowania aktywności, jednocześnie zachę-
cając uczestników do podejmowania nowych wyzwań. Spotkanie będzie 
okazją do dyskusji wokół występujących  obaw, lęków oraz istniejących 
stereotypów.
Każdorazowo w spotkaniu uczestniczyć będzie ok. 15 osób niepełno-
sprawnych.

5. Zorganizowanie warsztatów motywacyjnych dla osób niepełno-
sprawnych:
 W ramach działania BiMON zorganizowane zostaną  2 jedno-
dniowe warsztaty motywujące niepracujące  osoby niepełnosprawne do 
zmiany dotychczasowego biernego zawodowo życia. W każdym z warsz-
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tatów uczestniczyć będzie 10 osób.
 Przedmiotem warsztatów będzie diagnoza obecnej sytuacji, pra-
ca nad postawą rezygnacyjną i lękową, wypracowanie kierunku zmiany 
obecnej sytuacji bierności na aktywność zawodową i społeczną. Warszta-
ty prowadzone będą przez specjalistę oddelegowanego z PUP w Siemia-
nowicach Śląskich. Warsztaty motywacyjne odbywać się będą w siedzi-
bie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów  
i Przyjaciół.

6. Zorganizowanie wizyty w firmie, organizacji lub instytucji, w której 
pracują osoby niepełnosprawne:
 Dla grupy 6 osób niepełnosprawnych zorganizowana zostanie wi-
zyta w firmie, instytucji lub organizacji pozarządowej, w której pracują 
osoby niepełnosprawne. Uczestnicy wizyty w jej trakcie będą mogli zapo-
znać się ze specyfikowi zadań i obowiązków wykonywanych przez osoby 
z niepełnosprawnością, poznać warunki pracy, system organizacji pracy. 
Będzie to również okazja aby porozmawiać z pracującymi osobami nie-
pełnosprawnymi, poznać ich odczucia płynące z wykonywanej pracy.

7. Prowadzenie bazy danych o instytucjach i organizacjach świadczą-
cych pomoc osobom niepełnosprawnym:
 Osoby niepełnosprawne kontaktujące się oraz uczestniczące  
w działaniach Biura Motywacji Osób Niepełnosprawnych do Wejścia na 
Otwarty Rynek Pracy (BiMON) zgłaszać mogą wiele problemów, które 
wykraczają poza jego cel i działania. Dlatego też, aby każda osoba nie-
pełnosprawna bądź jej najbliżsi nie pozostali bez wsparcia informacyjne-
go i doradczego prowadzona będzie baza danych o instytucjach i orga-
nizacjach świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym. W oparciu  
o dane zgromadzone w Bazie, osoby niepełnosprawne zgodnie ze zgłasza-
nym problem będą kierowane do odpowiedniej instytucji lub organizacji 
działającej w Siemianowicach Śląskich i gminach sąsiednich celem otrzy-
mania właściwego wsparcia. 

Kadra zatrudniona w Punkcie:
 W Biurze Motywacji Osób Niepełnosprawnych do Wejścia na 
Otwarty Rynek Pracy (BiMON) zatrudnione są 2 osoby w charakterze 
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asystentów osób niepełnosprawnych oraz kierownik Punktu odpowie-
dzialny za koordynację całości zadań BiMON.

Asystenci osób niepełnosprawnych wykonują następujące zadania:
•	 świadczenie poradnictwa i informacji dla zgłaszających się osób nie-

pełnosprawnych, prowadzenie bazy danych o instytucjach i organiza-
cjach wspierających osoby niepełnosprawne;

•	 przygotowywanie spotkań informacyjnych, zajęć warsztatowych oraz 
Seminarium.

Instytucje i organizacje współpracujące z Punktem:
•	 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskie - pro-

mocja projektu, wsparcie przy rekrutacji beneficjentów, wsparcie me-
rytoryczne  i eksperckie;

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskie – promocja pro-
jektu, wsparcie przy rekrutacji beneficjentów, wsparcie merytoryczne 
i eksperckie;

•	 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - wsparcie przy organizacji Semi-
narium, wsparcie merytoryczne;

•	 Polski Związek Niewidomych oddział Śląski w Chorzowie – wsparcie 
przy rekrutacji beneficjentów, 

•	 Radio Katowice, TVS – promocja projektu, rekrutacja beneficjentów;
•	 Organizacje pozarządowe z terenu miasta Siemianowice Śląskie dzia-

łające na rzecz osób niepełnosprawnych – współpraca przy promocji 
i rekrutacji beneficjentów.

Ewaluacja:
 Biuro Motywacji Osób Niepełnosprawnych do Wejścia na Otwar-
ty Rynek Pracy (BiMON) podlegać będzie ocenie (ewaluacji) celem wy-
kazania, w jakim stopniu program osiągnął zakładane cele i w jaki sposób 
wykorzystane zostały zasoby. Celem ewaluacji będzie również poprawa 
sposobu realizacji programu i skuteczności zarządzania nim. 
 Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o kryteria: skuteczności, 
efektywności, użyteczności i trwałości. Badania ewaluacyjne prowadzone 
będą w oparciu o następujące narzędzia: ankieta, wywiad kwestionariu-
szowy, wywiady grupowe, obserwacja, analiza dokumentów.
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Szanse na kontynuowanie Biura po zakończeniu finansowania z pro-
jektu „Doradca i asystent personalny – Punkt aktywizacji Osób Nie-
pełnoprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej”:
  Działalność Biura Motywacji Osób Niepełnosprawnych do Wej-
ścia na Otwarty Rynek Pracy (BiMON) będzie kontynuowana w przyszło-
ści, gdyż wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych oraz 
zgodna jest z tendencjami w zakresie polityki społecznej podkreślającymi 
rolę pracy w integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie rów-
nych szans. Stowarzyszenie posiada odpowiednie zaplecze techniczne, 
jak i specjalistyczną kadrę do prowadzenia działań na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie posiada 
również stabilne źródło finansowania swojej działalności, posiada dobrą 
opinię u dotychczasowych donatorów i sponsorów, jak również potrafi 
pozyskiwać środki na realizację projektów. Istotnym jest również, że Sto-
warzyszenie posiada „zaplecze” zarówno obecnych, jak i przyszłych bene-
ficjentów BiMON, gdyż działa na rzecz bardzo dużej liczby osób  niepeł-
nosprawnych oraz współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, 
poprzez które będzie rekrutować kolejnych niepełnosprawnych benefi-
cjentów Biura Motywacji Osób Niepełnosprawnych.
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Biuro Motywacji Osób Niepełnosparwnych do Wejścia na Otwarty 
Rynek Pracy przy Stowarzyszeniu Chorych Na Stwardnienie  

Rozsiane, Ich Opiekunów, i Przyjaciół  
w Siemianowicach Śląskich.
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Projekt Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
przy Katowickim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Star-
szych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia 

„Opoka” w Katowicach

Krótka charakterystyka organizacji:
 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełno-
sprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” zostało założone w 1999r. 
Od 2004 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem 
Stowarzyszenia „OPOKA” jest niesienie pomocy osobom oczekującym 
wsparcia, a  w szczególności starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym 
i rodzinom dysfunkcyjnym poprzez aktywizację społeczną, zwiększanie 
integracji ze środowiskiem lokalnym oraz burzenie negatywnych stereo-
typów dotyczących wymienionych grup społecznych. 

Stowarzyszenie realizuje swoje zamierzenia poprzez: 
•	 Prowadzenie lokalnych ośrodków wsparcia dla osób starszych i nie-

pełnosprawnych;
•	 Organizowanie różnorodnych form samopomocy; 
•	 Świadczenie interdyscyplinarnych form pracy socjalnej, realizację 

projektów  socjalnych; 
•	 Zwiększanie dostępności do diagnostyki specjalistycznej, usług psy-

chologicznych oraz porad prawnych; 
•	 Popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób i rodzin pozosta-

jących w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia;
•	 Inspirowanie i prowadzenie badań dotyczących problemów osób ob-

jętych działalnością statutową;
•	 Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządo-

wymi świadczącymi usługi na rzecz osób oczekujących pomocy.
 
 Od 2002 r. Stowarzyszenie prowadzi sześć Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej, które zapewniają swoim pensjonariuszom zaspoko-
jenie potrzeb bytowych w tym: całodzienne wyżywienie od\ poniedział-
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ku do piątku i suchy prowiant na sobotę, usługi higieniczne i pralnicze, 
podstawowe świadczenia opiekuńcze, terapię zajęciową, pomoc psycho-
logiczną, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i korzystaniu z opie-
ki zdrowotnej, imprezy kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne oraz inne 
usługi dostosowane do zgłaszanych potrzeb. 

 Punkt aktywizacji przy Katowickim Stowarzyszeniu Osób Star-
szych, Niepełnosprawnych Oczekujących Wsparcia „Opoka” nastawiony 
będzie na rehabilitację społeczną osób ze wszystkimi rodzajami niepeł-
nosprawności z terenu Katowic, w szczególności skupiając się na osobach 
starszych z Osiedla Tysiąclecia oraz Koszutki. Oferta Punktu skierowana 
będzie także do otoczenia tychże osób – ich rodzin, sąsiadów, społecz-
ności lokalnej. Niejednokrotnie nie mniej ważne od wsparcia konkretnej 
osoby z problemem niepełnosprawności wydaje się być dotarcie do osób 
jej najbliższych, a w dalszej perspektywie– również zmiana świadomości  
i zwiększanie otwartości społeczności lokalnej. 
 Dla osób z niepełnosprawnością zostanie sformowana przynaj-
mniej jedna grupa samopomocowa, której celem będzie udzielanie kom-
pleksowego wsparcia. W ramach grupy możliwe będą zarówno działania 
w formie spotkań, terapii, warsztatów umiejętności, jak też m.in. akty-
wizacja poprzez zwiększanie udziału w kulturze (np. wyjścia do teatru, 
kina). Głównie dla rodzin osób z niepełnosprawnością, ale również dal-
szego otoczenia, przewidziane będą spotkania międzypokoleniowe oraz 
konsultacje z psychologiem. Najszerszy zakres będzie dotyczył punktu in-
formacyjnego– otwartego dla wszystkich, którzy stykają się w jakiś sposób 
z problematyką niepełnosprawności. 

Beneficjenci Punktu aktywizacji osób niepełnosprawnych przy Stowa-
rzyszeniu „Opoka”:
•	 Wszystkie osoby z niepełnosprawnością z terenu Katowic potrzebu-

jące wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz 
mieszkańców dzielnic: Tysiąclecie oraz Koszutka; 

•	 Otoczenie tych osób: rodzina, opiekunowie, sąsiedzi, społeczność lo-
kalna;

•	 Pensjonariusze dziennych domów opieki.
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Główne cele Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:
•	 Społeczna aktywizacja osób z niepełnosprawnością; 
•	 Wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnością; 
•	 Podnoszenie świadomości otoczenia osób z niepełnosprawnością 

(rodzina, sąsiedzi, społeczność lokalna) na temat problemu niepeł-
nosprawności; 

•	 Funkcja informacyjna.

Warunki lokalowe:
 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepeł-
nosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” ma swoją siedzibę  
w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów 2 w Katowicach. Stowarzyszenie 
dysponuje pomieszczeniami zapewniającymi prawidłową pracę Punktu. 
Z związku z faktem, iż Punkt będzie rozdzielony na dwie siedziby (dwa 
Dzienne Domy Pomocy Społecznej- jeden na osiedlu Tysiąclecie, a drugi 
na osiedlu Koszutka w Katowicach), należy podkreślić, iż obie lokaliza-
cje przystosowane są do wymogów osób niepełnosprawnych.  Ponadto 
dojazd do obu Punktów możliwy będzie dzięki jeżdżącym niskopodłogo-
wym autobusom komunikacji miejskiej. 

Personel:
Koordynator punktu do którego obowiązków będzie należeć przede 
wszystkim rozdzielanie oraz nadzorowanie wykonywania poszczególnych 
zadań, rekrutacja osób objętych wsparciem, organizacja pracy Punktów 
w dwóch lokalizacjach (osiedle Tysiąclecie i Koszutka), identyfikacja po-
trzeb podopiecznych oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem po-
szczególnych zadań;
Dwóch asystentów osoby niepełnosprawnej do zadań których będzie 
należeć m. in.: udzielanie pomocy, poradnictwa osobom z niepełnospraw-
nością i ich najbliższym w ramach Punktu Informacyjnego, pomaganie 
podopiecznym przy rozwiązywaniu codziennych spraw, pomoc koordy-
natorowi w promocji, angażowanie osób z niepełnosprawnością w życie 
kulturalne i społeczne (m.in. wyjścia do teatru, kina). 
Ponadto w działania Punktu będą zaangażowane następujące osoby: tera-
peuta zajęciowy, psycholog, pracownik socjalny, wolontariusze.
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Działania promujące Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:
•	 Umieszczenie plakatów informacyjnych w sklepach, aptekach, przy-

chodniach oraz instytucjach (w miejscach najbardziej dostępnych dla 
osób niepełnosprawnych i starszych m.in. MOPS, terenowe punkty 
opieki społecznej, kościoły); 

•	 Zorganizowanie dnia otwartego dla beneficjentów oraz osób zaintere-
sowanych wsparciem ze strony Punktu;

•	 Informacja bezpośrednia (mailowa, telefoniczna) o powstaniu Punk-
tu wysłana będzie do instytucji i organizacji zajmujących się proble-
matyką niepełnosprawności w regionie.

Działania Punktu Aktywizacji:

Punkt Informacyjny - dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i otocze-
nia z terenu miasta Katowice. 
W ramach Punktu będzie można uzyskać informacje na temat niepełno-
sprawności i jej uwarunkowań: prawnych, ekonomicznych, możliwości 
wsparcia, instytucji zajmujących się problematyką niepełnosprawności. 

Grupa wsparcia – praca z osobami niepełnosprawnymi (głównie starszy-
mi) będzie obejmować następujące działania:
•	 Udzielanie wzajemnej pomocy i wsparcia; 
•	 Zasada wspomagającego: korzyść z pomocy członkom grupy odnosi 

również pomagający; 
•	 Związek różnicujący: w grupie łatwiej jest wzmocnić poczucie wła-

snej normalności, co przyspiesza porzucenie dawnych nieskutecz-
nych zachowań; grupowa siła woli i wiara; 

•	 Wymiana informacji. 

 Pierwszym zadaniem w ramach prowadzenia Punktu będzie re-
krutacja beneficjentów – planowane jest wyłonienie minimum jednej 20 
osobowej grupy samopomocowej. Następnie zostanie przeprowadzona 
analiza problemów, potrzeb i oczekiwań członków grupy, na podstawie 
której zostaną zaplanowane konkretne działania. 
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 Model zakłada następujące możliwości działań: 

•	 Spotkania grupowe oraz rozmowy indywidualne; 
•	 Terapie, treningi umiejętności, warsztaty aktywizujące osoby starsze 

(np. gimnastyka, wycieczki do parku, hipoterapia, zajęcia kompute-
rowe); 

•	 Pomoc w codziennych czynnościach, np. robienie zakupów, kontakt  
z placówkami służby zdrowia; 

•	 Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych m.in. w wieczorkach to-
warzyskich, zabawach tanecznych, muzykoterapii, spotkaniach oko-
licznościowych (święta, urodziny, imieniny itp.), spotkaniach z cieka-
wymi ludźmi, a także wyjścia do teatru, kina, muzeów;

•	 Kółka zainteresowań (np. przyrodnicze, plastyczne, muzyczne, krzy-
żówkowiczów, kącik gastronomiczny); 

•	 Wsparcie psychologiczne (wkład własny stowarzyszenia); 
•	 Spotkania z lekarzem geriatrą (wkład własny stowarzyszenia);
•	 Odwiedziny członków grupy przez innych podopiecznych oraz per-

sonel punktu w domach, szpitalach.

 W zależności od potrzeb i oczekiwań beneficjentów planowane 
będzie również wprowadzenie „systemu dwójkowego”. Oznacza on for-
mowanie wewnątrz grupy wsparcia par osób o różnych potrzebach i pre-
dyspozycjach, które będą sobie wzajemnie świadczyły wsparcie. Ponadto 
dla członków grupy wsparcia udostępniona zostanie baza lokalowa dzien-
nych domów pomocy społecznej, a także sprzęt do rehabilitacji, sprzęt 
RTV oraz AGD. 

Działania na rzecz otoczenia 
 Poza Punktem Informacyjnym, dla otoczenia osób niepełno-
sprawnych (rodzina, opiekunowie, sąsiedzi, społeczność lokalna) będą 
prowadzone następujące działania: 
•	 spotkania międzypokoleniowe; 
•	 spotkania z psychologiem; 
•	 spotkania otwarte dla mieszkańców miasta. 
 Spotkania międzypokoleniowe to kameralne spotkania osób  
z niepełnosprawnością z rodziną, a także z osobami spoza rodziny, w róż-
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nym wieku. Spotkania będą animowane przez pracownika Punktu. 
 W indywidualnych bądź grupowych spotkaniach z psychologiem 
będą mogły brać udział osoby, które mają styczność z osobami niepełno-
sprawnymi. Celem spotkań będzie oswojenie się z faktem niepełnospraw-
ności osoby z otoczenia, pomoc w polepszeniu relacji między osobą peł-
nosprawną a osobą  z niepełnosprawnością. 
Spotkania otwarte dla mieszkańców miasta będą miały na celu przybliże-
nie uczestnikom problemu niepełnosprawności, a także zwalczanie ste-
reotypów  i postaw dyskryminacyjnych. Pośrednio przyczynią się one do 
zwiększenia otwartości społeczności lokalnej na osoby z niepełnospraw-
nością. 

Sposób finansowania i szanse na kontynuowanie działalności Punktu 
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych po zakończeniu projektu:
 Przedstawiciele Katowickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” wy-
rażają zainteresowanie kontynuacją działalności prowadzonej w ramach 
Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas działań Punku 
pracownicy będą monitorować możliwe źródła finansowania projektu, 
m. in.: z Urzędu Miasta Katowice, Ministerstwa Polityki Społecznej FIO, 
Urzędu Wojewódzkiego oraz licznych fundacji kapitałowych. 
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Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Katowickim 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Starszych, Nipełnosprawnych i 

Oczekujących Wsparcia OPOKA w Katowicach.
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Projekt Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
przy Czeladzkim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom  

z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym w Czeladzi

Baza lokalowo- techniczna organizacji:
 Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem 
Psycho-Ruchowym mieści się w wolnostojącym, piętrowym domu z ogro-
dem. 
 Stowarzyszenie udostępni wszystkie pomieszczenia budynku na 
potrzeby Punktu Aktywizacyjnego: dostępne będą 2 sale terapeutyczne, 
pomieszczenia biurowe oraz kuchnia. Obecnie Stowarzyszenie przyj-
muje osoby niepełnosprawne i ich opiekunów na konsultacje z psycho-
logiem i prawnikiem, do niedawna także z rehabilitantem. Prowadzona 
jest także terapia zajęciowa dla dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie 
organizuje m.in. imprezy integracyjne dla osób pełnosprawnych i  nie-
pełnosprawnych, bale sylwestrowo-karnawałowe oraz pikniki rodzinne 
w ogrodzie, turnusy rehabilitacyjne, wyjścia na basen, wycieczki krajo-
znawcze, spotkania wigilijno-opłatkowe, mikołajki dla dzieci. Współpra-
cuje także z  różnymi innymi organizacjami pozarządowymi na terenie 
powiatu. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli już po raz kolejny 
w pracach nad Powiatowym Programem na rzecz ON na lata 2010-2015. 

Charakterystyka środowiska lokalnego:
 Na terenie Czeladzi i okolic działa kilka organizacji pomagających 
ON m.in. Związek Niewidomych i Stowarzyszenie Familia. Zapotrzebo-
wanie na usługi skierowane bezpośrednio do ON na rynku lokalnym jest 
bardzo duże. Wszystkie Panie współpracujące ze Stowarzyszeniem od lat 
znają potrzeby  osób niepełnosprawnych, ich problemy i trudności.
 

Plan Działania Punktu Aktywizacyjnego:
 Punkt Aktywizacji dla Osób Niepełnosprawnych będzie działać 
przez 5 dni w  tygodniu. Przez trzy dni w tygodniu (poniedziałek, śro-
da, piątek) będzie realizowane I działanie, czyli cykl szkoleń mający na 
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celu aktywizacje społeczno- zawodową ON. We wtorki i czwartki działać 
będzie Punkt Informacji dla ON ( działanie II). W późniejszym czasie 
realizowane będzie działanie III.

 Działanie I obejmuje zajęcia dla grupy liczącej około 13 osób. 
Grupa ON będzie dobierana selektywnie, czyli tak aby uczestnicy byli na 
podobnym poziomie przyswajania wiedzy. Będą to cztery rodzaje szkoleń. 
1) Zajęcia integracyjne (ok. 12 spotkań) – celem tych spotkań jest stwo-
rzenie grupy, zintegrowanie jej, stworzenie bezpiecznych warunków do 
pracy podczas kolejnych spotkań. 
2) Zajęcia motywacyjne (ok. 12 spotkań) – celem tych spotkań jest zmo-
tywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia. Zajęcia 
te prowadzone będą przez psychologa.
3) Spotkania z  doradcą zawodowym indywidualne oraz grupowe (ok. 
12 spotkań) – celem jest wypracowanie z każdym z uczestników ich moc-
nych i słabych stron, talentów, zapoznanie się z  wybranymi zawodami, 
zwiedzanie firm oraz najważniejsze zapoznanie uczestników z formą pra-
cy zdalnej, która może być kluczowym rozwiązaniem dla ON. Zajęcia te 
poprowadzi doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.
4) Szkolenie informatyczne (ok. 24 spotkania) – w ramach, którego zo-
staną omówione: podstawowe programy komputerowe, tworzenie stron 
www, tworzenie prezentacji multimedialnych, obsługa urządzeń typu 
komputer, drukarka, nośniki danych, projektor, aparat cyfrowy. Zajęcia te 
poprowadzi trener prowadzący szkolenia z Urzędu Pracy.

 Każdy rodzaj szkolenia potrwa miesiąc (oprócz szkolenia infor-
matycznego, które ze względu na ilość informacji będzie trwało około 
dwóch miesięcy). Cały cykl szkoleń będzie trwać ok. pięciu miesięcy. Wy-
brane ON mogą być dodatkowo skierowane na szkolenia zawodowe. 
 Urząd Pracy bardzo chętnie współpracuje ze Stowarzyszeniem, 
dlatego też istniałaby możliwość sfinansowania kilku kursów zawodo-
wych dla beneficjentów projektu. Podjęte zostałyby także starania znale-
zienia pracy dla poszczególnych osób niepełnosprawnych.
  W wyżej opisanych działaniach uczestniczyć będzie Asystent Per-
sonalny Osoby Niepełnosprawnej.  
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 Działanie II- prowadzenie Punktu Informacyjnego dla ON. Oso-
by pracujące w Punkcie udzielać będą informacji osobom niepełnospraw-
nym m.in. na temat: należnych świadczeń, przysługujących ulg, przywi-
lejów, możliwych dofinansowań na sprzęt rehabilitacyjny, etc. Ponadto 
w Punkcie będzie można uzyskać informacje na temat poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych i innych organizacji wspierających osoby niepeł-
nosprawne. Beneficjenci Punktu będą mieć także możliwość indywidual-
nych konsultacji z psychologiem, czy prawnikiem.
Punkt Informacyjny będzie działać 2 dni w tygodniu i prowadzony będzie  
przez cztery osoby- dwóch doradców i dwie osoby opiekujące się dziećmi 
niepełnosprawnymi, w czasie, gdy opiekunowie k0rzystać będą ze wspar-
cia. 
 W Punkcie na bieżąco będą prowadzone karty ewidencji udzielo-
nych usług. 

 Działanie III Kółko Teatralne. Planujemy wykorzystać zaso-
by PUP i  zaangażować osoby bezrobotne, które mają zawód aktora lub 
doświadczenie animatora. Celem tegoż działania będzie integracja dzie-
ci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Zwieńczeniem prowadzonych 
działań będą przedstawienia, które będą mogły być wystawiane m.in.  
w Domach Pomocy Społecznej, szpitalach, kolegiach dla pracowników 
socjalnych itp.

Strategia informacyjna o działaniach Punktu Aktywizacyjnego:
- Ulotki i plakaty informujące o działaniach Punktu Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych;
- Baner reklamowy wywieszony na budynku Stowarzyszenia.

Finansowanie Punktu Aktywizacyjnego:
Punkt ten potencjalnie finansowany będzie ze środków Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej. 
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Projekt Punktu Usamodzielnienia Socjalnego dla Rodzi-
ców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych (PUS) przy 

Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, oddział 

„ODRODZENIE” w Katowicach-Piotrowicach

 Opis organizacji, przy której rozpocznie działalność Punkt 
Aktywizacji Osoby Niepełnosprawnej:

 Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  
i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, oddział „ODRODZENIE”  
w Katowicach jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się rehabi-
litacją fizyczną, psychiczną i społeczną dzieci i młodzieży.
 Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełno-
sprawnych, chcących im zapewnić kompleksową rehabilitację i opiekę.
 Stowarzyszenie ściśle współpracuje z lokalnym i regionalnym sa-
morządem, PFRON, wojewódzką administracją rządową oraz z wieloma 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi działającymi 
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu rodzin i osób dotkniętych niepełnosprawno-
ścią.
 W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi pro-
gram „wczesnej interwencji” obejmujących dzieci najmłodsze trafiające 
do Ośrodka już w pierwszych tygodniach życia celem wspomagania ich 
prawidłowego rozwoju oraz nauki podstawowych czynności życiowych.
 Stowarzyszenie zapewnia dzienny pobyt dla dzieci w ramach któ-
rego kompleksową opieką terapeutyczną, rehabilitacyjną i medyczną oto-
czone są dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
 W ramach działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Oświatowego 
dla dzieci niepełnosprawnych prowadzonego przez Stowarzyszenie, te-
rapeuci realizują różnego rodzaju zajęcia: muzykoterapię, choreoterapię 
oraz gry i zabawy w zależności od poziomu rozwoju niepełnosprawnego 
dziecka. Prowadzone są też zajęcia indywidualne: pedagogiczne, psycho-
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logiczne i logopedyczne, a także fizykoterapia, hydroterapia oraz lasero-
terapia. W Ośrodku zatrudnieni są również: neurolog, psychiatra i lekarz 
rehabilitacji medycznej.
 Stowarzyszenie obejmuje również wsparciem dzieci oraz mło-
dzież, którym oferuje specjalistyczną gimnastykę korekcyjną w ramach 
ambulatorium.
 Na terenie Ośrodka prowadzona jest terapia Integracji Senso-
rycznej (SI) dla dzieci z deficytami w zakresie funkcjonowania zmysłów. 
Terapia prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej zarówno dla 
dzieci z pobytu dziennego, jak również z ambulatorium. Zajęcia prowa-
dzą terapeuci z II stopniem specjalizacji SI. Stowarzyszenie posiada pełny 
zestaw urządzeń do prowadzenia tego typu terapii. W Ośrodku są też pro-
wadzone treningi EEG – Biofeedback dla dzieci i młodzieży z deficytami 
w rozwoju psychicznym. Terapię prowadzi psycholog z II stopniem spe-
cjalizacji w tym zakresie.

Wymiernym efektem prowadzonych w Ośrodku działań jest między 
innymi:
•	 Znaczna poprawa w kontaktach rodzin niepełnosprawnych z bliższy-

mi i dalszymi krewnymi;
•	 Polepszenie kontaktów pomiędzy sąsiadami na terenie bloku, osiedla, 

dzielnicy;
•	 Większa wrażliwość i zrozumienie potrzeb ludzi niepełnosprawnych 

ze strony populacji ludzi zdrowych.

 Stowarzyszenie swoimi działaniami obejmuje nie tylko dzieci  
i młodzież niepełnosprawną. Służy też pomocą ich rodzinom:
•	 Raz w miesiącu organizowane są spotkania terapeutyczne grup 

wsparcia, podczas których omawiane są problemy i troski związane  
z opieką oraz wychowaniem niepełnosprawnego dziecka;

•	 Przy Stowarzyszeniu działa Centrum Młodych wolontariuszy, sku-
piające młodzież w wieku 16 – 25 lat, pragnącą wspomagać i służyć 
niepełnosprawnym swoim sercem i pogodą ducha;

•	 Niepełnosprawnym, którzy z różnych przyczyn nie mogą bezpośred-
nio korzystać z usług Ośrodka, oferowana jest terapia środowiskowa 
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czyli rehabilitacja w domu chorego dziecka prowadzona przez specja-
listów.

Baza lokalowo - techniczna organizacji:
 Siedziba Stowarzyszenia mieści się na parterze bloku mieszkalne-
go przy ul. Radockiego 280 w dzielnicy Katowice – Piotrowice. Budynek 
jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wygodny, 
zadaszony podjazd dla wózków inwalidzkich, brak barier architektonicz-
nych wewnątrz siedziby). 
 Stowarzyszenie posiada stały specjalistyczny personel, bardzo do-
brze przygotowany zarówno do prowadzenia diagnostyki medycznej, jak 
i rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i społecznej.

Cel główny:
 Aktywizacja rodziców i opiekunów do wyjścia z systemu pomocy 
społecznej.

Cele szczegółowe:
•	 Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu praw i możliwości wejścia na 

otwarty rynek pracy;
•	 Zwiększenie motywacji do zmiany dotychczasowego, biernego życia 

zawodowego;
•	 Zmiana postaw rodziców i opiekunów z postawy oczekującej i rosz-

czeniowej na postawę aktywną i odpowiedzialną.

Miejsce i godziny działania Punktu:
 Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych mieścić się będzie 
w siedzibie Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 
i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym – oddział „Odrodzenie” w Ka-
towicach – Piotrowicach, przy ul. Radockiego 280, w udostępnionym, na 
potrzeby Punktu, pomieszczeniu biurowym. 
 Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych działać będzie 3 dni 
w tygodniu.
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Opis poszczególnych działań wraz z liczbowym określeniem benefi-
cjentów:
W ramach Punktu Usamodzielnienia Socjalnego dla Rodziców i Opieku-
nów Dzieci Niepełnosprawnych  podejmowane będą następujące działa-
nia:

1) Świadczenie usług poradniczych i informacyjnych w następujących 
obszarach:
•	 Poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy (gdzie szukać informacji 

o ofertach pracy, opracowanie CV i listu motywacyjnego, przygoto-
wanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prawa i obowiązki pracownika ,  
wsparcie przy dokonywaniu wyboru odpowiedniej oferty pracy);

•	 Poradnictwo w zakresie godzenia życia zawodowego z życiem rodzin-
nym;

•	 Poradnictwo psychologiczne w zakresie pracy nad postawą rezygna-
cyjną i lękową;

•	 Poradnictwo świadczone będzie w czasie osobistych spotkań w sie-
dzibie PUS, w trakcie rozmów telefonicznych oraz drogą internetową;

2) Organizowanie spotkań grupy samopomocowej dla rodziców i opie-
kunów dzieci niepełnosprawnych starających się usamodzielnić socjal-
nie:
 Niepracujący rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych  
1 raz w miesiącu uczestniczyć będą w spotkaniach grupy samopomoco-
wej, których celem będzie motywowanie uczestników do zmiany  postaw 
rodziców i opiekunów z postawy oczekującej i roszczeniowej na postawę 
aktywną społecznie i zawodowo. W czasie spotkań podejmowana będzie 
następująca tematyka:
•	 Przyczyny i bariery podejmowania aktywności zawodowej;
•	 Jak godzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym oraz opieką nad 

dzieckiem niepełnosprawnym;
•	 Mam dziecko niepełnosprawne i jestem aktywna zawodowo – spotka-

nie z tzw. „dobrym przykładem” czyli matką/ojcem dziecka niepeł-
nosprawnego, który pracuje zawodowo, podnosi swoje kwalifikacje 
zawodowe, prowadzi działalność gospodarczą;

•	 Elastyczne formy zatrudnienia , rynek pracy i tendencje jego rozwoju.
W spotkaniach grupy samopomocowej każdorazowo uczestniczyć będzie 
od 4 – 6 osób.
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3) Zorganizowanie warsztatów motywacyjnych dla rodziców i opieku-
nów  osób niepełnosprawnych:
 W ramach działania Punktu zorganizowane zostaną  2 jedno-
dniowe warsztaty motywujące biernych zawodowo rodziców i opieku-
nów dzieci niepełnosprawnych do zmiany dotychczasowego stylu  życia. 
Warsztaty zorganizowane zostaną dla 2 grup:
•	 1 grupa dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych korzy-

stających ze świadczeń z pomocy społecznej,
•	 2 grupa dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z rodzin 

pełnych, które nie korzystają z pomocy społecznej. 
W każdym z warsztatów uczestniczyć będzie min. 5 osób.
 Przedmiotem warsztatów będzie diagnoza obecnej sytuacji, pra-
ca nad postawą rezygnacyjną i  lękową, wypracowanie kierunku zmiany 
obecnej sytuacji bierności na aktywność zawodową i społeczną. Warsztaty 
prowadzone będą przez specjalistę oddelegowanego z PUP w Katowicach. 
Warsztaty motywacyjne odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia.

Harmonogram działań:

Miesiąc
Działanie Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec

Świadczenie usług 
poradniczych i informa-
cyjnych

X X X X X X

Spotkania grupy samo-
pomocowej dla rodzi-
ców i opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych 
starających się usamo-
dzielnić socjalnie

X X X X

Warsztaty motywacyjne 
dla rodziców i opieku-
nów dzieci niepełno-
sprawnych

X X
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Wskaźniki:
•	 50 porad udzielonych podczas spotkań osobistych, rozmów telefo-

nicznych oraz korespondencji e-malowej i tradycyjnej,
•	 20 uczestników spotkań grupy samopomocowej,
•	 10 uczestników warsztatów motywacyjnych,

Kadra zatrudniona w Punkcie: 
 W ramach Punktu Usamodzielnienia Socjalnego  dla Rodziców  
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych (PUS) zatrudnione zostaną  
3 osoby przygotowane do pracy z osobami niepełnosprawnymi m.in. pod-
czas  szkoleń w ramach projektu „Doradca i Asystent Personalny ……”,   
w tym Koordynator oraz 2 Asystentów.
 Za koordynację całości zadań PUS odpowiedzialny będzie pra-
cownik Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  
i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie”.
 Do zadań Asystentów należeć będzie m.in.: organizacja spotkań 
grupy samopomocowej, przygotowywanie warsztatów, sprawowanie opie-
ki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie korzystania przez rodziców 
 z usług Punktu.

Instytucje i organizacje współpracujące z Punktem:
•	 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. – wsparcie przy 

promocji PUS  i rekrutacji uczestników;
•	 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach – wsparcie przy promocji PUS 

i rekrutacji uczestników, oddelegowanie trenera warsztatów motywa-
cyjnych;

•	 Organizacje pozarządowe z terenu miasta Katowice działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Spodziewane rezultaty:
•	 Rodzice i opiekunowie zostaną zmotywowani do samodzielności so-

cjalnej i podjęcia pracy;
•	 Rodzice i opiekunowie nabędą wiedzę i umiejętności skutecznego po-

szukiwania pracy;
•	 Nastąpi zmiana postawy, z postawy biernej i roszczeniowej na posta-

wę aktywną społecznie;
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•	 Poprawa wewnętrznego funkcjonowania rodziny;
•	 Poprawa wizerunku  rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w śro-

dowisku. Pomimo niepełnosprawności, rodzina postrzegana będzie 
jako aktywna  i  samodzielna.

Ewaluacja:
 Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych dla Rodziców  
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych podlegać będzie ocenie (ewa-
luacji) celem wykazania, w jakim stopniu program osiągnął zakładane 
cele i w jaki sposób wykorzystane zostały zasoby. Celem ewaluacji będzie 
również poprawa sposobu realizacji programu i skuteczności zarządzania 
nim. 
 Ewaluacja prowadzona będzie w oparciu o kryteria: skuteczności, 
efektywności, użyteczności i trwałości. Prowadzona będzie także ewalu-
acja bieżąca – on-going oraz końcowa.
 Badania ewaluacyjne prowadzone będą w oparciu o następujące 
narzędzia: ankieta , wywiad kwestionariuszowy, wywiady grupowe, ob-
serwacja, analiza dokumentów. Wyniki badania ewaluacyjnego znajdą się 
w końcowym raporcie ewaluacyjnym.

Szanse na kontynuowanie Punktu po zakończeniu finansowania z pro-
jektu „Doradca i asystent personalny – Punkt aktywizacji Osób Nie-
pełnoprawnych – budowanie współpracy publiczno – społecznej”:
 Działalność Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych dla 
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych będzie kontynuowana 
w przyszłości, gdyż jest zgodna z zasadami polityki społecznej ukierun-
kowanej na usamodzielnianie rodzin i rozwiązywanie istniejącej w niej 
problemów tak, aby samodzielnie i prawidłowo funkcjonowała w śro-
dowisku. Stowarzyszenie posiada odpowiednie zaplecze techniczne, jak 
i specjalistyczną kadrę do prowadzenia działań na rzecz pracy z rodziną 
dotkniętą niepełnosprawnością. Stowarzyszenie posiada również stabilne 
źródła finansowania swojej działalności, ponadto posiada dobrą opinię  
u dotychczasowych donatorów i sponsorów, jak również potrafi pozyski-
wać środki na realizację projektów. Istotnym jest również fakt, iż prowa-
dzenie Punktu uzupełni dotychczasową ofertę Stowarzyszenia, bowiem 
wsparciem objęte zostaną nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich 
rodzice i opiekunowie.
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Projekt Punktu Aktywizacji Osób  
z Niepełnosprawnością przy Śląskim Stowarzyszeniu 

Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom  
z Upośledzeniem Umysłowym „Szansa”  

w Katowicach

Krótka charakterystyka modelu:
 Do celów statutowych Stowarzyszenia „Szansa” należy m.in. two-
rzenie godziwych warunków życia i wszechstronnego rozwoju osobom 
upośledzonym umysłowo, w tym szczególnie w zakresie terapii, rehabi-
litacji, edukacji, działań zmierzających do usamodzielnienia i aktywizacji  
w życiu dorosłym osób pozbawionych zatrudnienia, a także opieki w okre-
sie starości oraz udzielania porad i pomocy rodzinom posiadającym dziec-
ko z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie współpracuje również  
z MOPS, dzięki któremu organizowane są turnusy rehabilitacyjne. 
 Punkt Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością przy Stowarzy-
szeniu „Szansa” będzie punktem informacyjnym dla wszystkich osób nie-
pełnosprawnych i ich rodziców lub opiekunów z terenu Katowic i okolic 
oraz punktem aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością 
umysłową. Codziennie przez kilka godzin osoby zainteresowana będą 
mogły telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia zasię-
gnąć wiedzy na tematy związane z niepełnosprawnością, m.in. dotyczące 
uprawnień oraz możliwości wsparcia. 
  Efektem działania Punktu będzie również opracowanie informa-
tora dla osób niepełnosprawnych. Poza samą informacją, skierowaną do 
bardzo szerokiej grupy odbiorców, Punkt będzie podejmował codzienną 
pracę, mającą na celu aktywizację społeczną zrekrutowanej grupy osób 
z niepełnosprawnością umysłową. 
 W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Śląskiego Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem 
Umysłowym „Szansa” został przygotowany system wsparcia w odniesie-
niu do trzech grup problemów i potrzeb beneficjentów: dostarczenie in-
formacji; rozwiązywane problemów życia codziennego; integracja, kultu-
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ra i rozrywka. Osoby niepełnosprawne będą więc uczestnikami „szkoły 
życia”, w której podejmą naukę podstawowych umiejętności przydatnych 
w codziennym życiu, będą brać udział w wycieczkach, wydarzeniach 
sportowych, czy kulturalnych, a co najważniejsze– sami będą tę kulturę 
tworzyć (własny spektakl teatralny). 
 W Punkcie Informacyjnym oprócz przekazywania i zbierania 
wiadomości będzie udzielana pomoc beneficjentom przy trudnych sy-
tuacjach z którymi stykają się osoby z niepełnosprawnością (załatwianie 
spraw w urzędach,  wizyta w gabinecie lekarskim oraz w innych miejscach 
związanych z życiem codziennym). 

Beneficjenci: 
•	 Osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności oraz ich rodzice 

lub opiekunowie z Katowic i miast ościennych (Punkt Informacyjny); 
•	 Osoby z niepełnosprawnością umysłową z Katowic (aktualni pod-

opieczni Stowarzyszenia „Szansa” oraz nowi beneficjenci) – pomoc 
udzielana będzie ok. 10 osobom dziennie. 

Warunki lokalowe:
 Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  
i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym „Szansa” znajduje się na parterze 
budynku przy ul. PCK2, w Katowicach co jest dużym udogodnieniem dla 
osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich 
lub o kulach. Pomieszczenia wyposażone są w poręcze i niezbędne pod-
jazdy. Stowarzyszenie dysponuje pomieszczeniem biurowym, w którym 
udzielane byłyby porady w ramach Punktu Informacyjnego oraz dwoma 
dużymi pomieszczeniami. W jednym z nich znajduje się sala gimnastycz-
na wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny. W drugim dużym pomieszcze-
niu realizowana będzie „szkoła życia”. 

Diagnoza: 
 Niestety brakuje kompleksowych danych statystycznych dotyczą-
cych głównej grupy docelowej Punktu– osób z niepełnosprawnością umy-
słową z terenu miasta Katowice. Doświadczenia Stowarzyszenia „Szansa” 
wskazują jednak, że zapotrzebowanie na wsparcie osób z tej grupy jest 
duże, a oferta instytucji i organizacji – niewystarczająca. 
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 Podstawowe potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, na które odpowiadać  będzie Punkt Aktywizacji Osób Nie-
pełnosprawnych, można podzielić na trzy kategorie: 

1) Informacja – osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom często 
brakuje wiedzy na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, możliwości 
wsparcia, zagadnień prawnych itp.; 

2) Życie codzienne: 
•	 Problemy z zachowaniem przy stole; 
•	 Problemy z czynnościami higieny osobistej i higieny otoczenia; 
•	 Problemy z podstawowymi umiejętnościami, takimi jak zakupy czy 

korzystanie z zegarka; 
•	 Brak lub ograniczone umiejętności korzystania ze sprzętu elektro-

nicznego, takiego jak telefon komórkowy czy komputer; 
•	 Ograniczone umiejętności zachowania w grupie. 

3) Integracja, kultura, rozrywka: 
•	 Potrzeba partycypacji w kulturze; 
•	 Potrzeba integracji; 
•	 Potrzeba zabawy i rozrywki; 
•	 Potrzeba pokazania się, uznania; 
•	 Potrzeba samorealizacji. 

Główne cele: 
•	 Zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz 

opiekunów na temat uwarunkowań niepełnosprawności i możliwości 
wsparcia; 

•	 Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością umysłową, po-
przez naukę umiejętności potrzebnych w codziennym życiu oraz in-
tegrację i uczestnictwo w kulturze; 

•	 Zbierane będą informacje na temat potrzeb osób z niepełnospraw-
nością. 

Personel:
Koordynator Punktu – osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie. 
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Koordynator Punktu będzie miał za zadnie czuwać nad całością prac 
wszystkich osób zaangażowanych w działalność Punktu- przede wszyst-
kim będzie on rozdzielał oraz nadzorował wykonywanie poszczególnych 
zadań. Do jego obowiązków należeć będą również: kontakt z mediami  
w sprawie rozpropagowania działań Punktu, pilnowanie przebiegu przed-
stawień teatralnych oraz zawodów sportowych, nadzorowanie przebiegu 
„szkoły życia” oraz inicjatyw związanych z angażowaniem osób z  nie-
pełnosprawnością w życie kulturalne, społeczne oraz zawodowe (m.in. 
jednodniowej wycieczki integracyjnej , organizowanych wyjść do teatru, 
kina); 
Asystenci Personalni Osoby Niepełnosprawnej - do ich zadań będzie 
należeć m.in.: udzielanie pomocy, poradnictwa osobom z niepełnospraw-
nością oraz ich opiekunom w ramach Punktu Informacyjnego, asysto-
wanie przy trudnych sytuacjach z którymi stykają się osoby niepełno-
sprawne (załatwiane spraw w urzędach, u lekarza, w innych miejscach 
związanych z życiem codziennym), czynne uczestnictwo w „szkole życia”, 
pomoc koordynatorowi w organizowaniu przedstawień teatralnych oraz 
zawodów sportowych, udzielanie informacji osobom z niepełnosprawno-
ścią oraz ich rodzinom i opiekunom, angażowanie osób z niepełnospraw-
nością w życie kulturalne i społeczne (min. zorganizowanie jednodniowej 
wycieczki integracyjnej, wyjść do teatru, kina). 
Terapeuta – wkład własny Stowarzyszenia. Do zakresu obowiązków te-
rapeutów należeć będzie przeprowadzanie terapii  z osobami niepełno-
sprawnymi. 
Pozyskani wolontariusze - wolontariusze, których Stowarzyszenie może 
pozyskać będą współodpowiedzialni za organizowanie przedstawień te-
atralnych oraz zawodów sportowych. Będą mieli szanse poznać działal-
ność Punktu i w miarę potrzeb pomagać w zajęciach organizowanych  
w „szkole życia” lub wyjściach do teatru, czy kina. 

Działania: 
1) „Szkoła życia” 
 „Szkoła życia” to nauka podstawowych umiejętności potrzebnych 
w codziennym życiu. Działania podejmowane w ramach „szkoły” odpo-
wiadają problemom osób z niepełnosprawnością umysłową wymienio-
nym w kategorii „Życie codzienne”. 
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  Zajęcia „szkoły życia” będą się odbywać w dni powszednie,  
a w czasie ich trwania odbywać się będą następujące działania: 
•	 Zajęcia kulinarne – raz w tygodniu; 
•	 Wyjście na zakupy, nauka wartości pieniądza – raz w tygodniu; 
•	 Zajęcia z higieny osobistej i higieny otoczenia (porządki) – na co 

dzień; 
•	 Rozmowy na temat dbania o zdrowie – raz w miesiącu, ale również  

w razie potrzeby na co dzień; 
•	 Higiena zdrowia psychicznego – minimum jedno spotkanie z psycho-

logiem (również dla rodzin osób z niepełnosprawnością); 
•	 Zajęcia z savoir vivre – na bieżąco; 
•	 Ogrodnictwo, pielęgnacja roślin – na bieżąco, szczególnie w miesią-

cach letnich; 
•	 Zajęcia z obsługi urządzeń: zegarek, kalkulator, komputer, telefon – 

na bieżąco. 

Szkoła życia otwarta będzie codziennie 5 dni w tygodniu od poniedziałku 
do piątku. 

2) Integracja, kultura, rozrywka 
 W ramach tej kategorii najważniejszymi przedsięwzięciami 
Punktu Aktywizacji będą: przygotowanie i wystawienie przedstawienia 
teatralnego oraz organizacja zawodów sportowych. 
Przedstawienie teatralne zostanie przygotowane wspólnie przez pracow-
ników i beneficjentów Punktu Aktywizacji. Przedstawienie będzie mogło 
być wielokrotnie wystawiane dla różnych grup odbiorców, np. podopiecz-
nych domów środowiskowych i grup kościelnych. Przede wszystkim 
jednak planowany jest udział w Dniu Matki organizowanym przez Sto-
warzyszenie Ekologiczno-Zdrowotne. Jest to wydarzenie kulturalne orga-
nizowane co roku w Teatrze Korez w Katowicach, podczas którego m.in. 
odbywa się prezentacja sztuki osób niepełnosprawnych. Zostanie również 
podjęta próba nawiązania współpracy z telewizją internetową 3Sektor.tv, 
prowadzoną przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, która mogła-
by zarejestrować oraz rozpowszechnić nagranie przedstawienia. 
Pracownicy Punktu Aktywizacji zorganizują jednodniowe zawody spor-
towe, w których wezmą udział: drużyna złożona z beneficjentów Punktu, 
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a także reprezentacje innych placówek pracujących z osobami niepełno-
sprawnymi (np. szkoły specjalne). 
 Ponadto w odpowiedzi na kategorię potrzeb „Integracja, kultura, 
rozrywka” pracownicy Punktu Aktywizacji zorganizują następujące wy-
darzenia: 
•	 Zajęcia muzyczno – taneczne (np. bal karnawałowy); 
•	 Spotkania okolicznościowe, takie jak: urodziny, imieniny beneficjen-

tów, śniadanie wielkanocne; 
•	 Przynajmniej jedna jednodniowa wycieczka integracyjna; 
•	 Wyjścia do parku;
•	 Biblioterapia (np. czytania bajek, baśni beneficjentom);
•	 Próba zorganizowania wystawy prac artystycznych beneficjentów 

Punktu.

3) Punkt Informacyjny 
 Punkt Informacyjny – stacjonarny oraz telefoniczny – będzie 
otwarty we wszystkie dni robocze. Jego celem będzie udzielanie kom-
pleksowej informacji na temat problematyki niepełnosprawności osobom  
z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom z terenu miasta Katowice oraz 
miast ościennych. 
 W ramach działań informacyjnych powstanie elektroniczny in-
formator na temat instytucji i  organizacji wspierających osoby niepeł-
nosprawne na terenie województwa śląskiego. Informator zostanie opu-
blikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia „Szansa”. Do zadań 
pracowników Punktu Informacyjnego należeć będzie również zbieranie 
informacji zwrotnej na temat problemów nurtujących osoby z niepełno-
sprawnością oraz przedstawienie  ich odpowiednim podmiotom mają-
cym wpływ na zmianę zaistniałych sytuacji. 
 Dyżury w Punkcie Informacyjnym pełnić będą zarówno Koor-
dynator Punktu, jak i Asystenci Personalni Osoby Niepełnosprawnej.  
W ramach Punktu stacjonarnego oprócz informacji udzielana będzie tak-
że pomoc bezpośrednia,  np.: załatwianie spraw w urzędach, u lekarza,  
w innych miejscach związanych z życiem codziennym. Punkt ten prowa-
dzony przez Asystentów Personalnych Osoby Niepełnosprawnej, który 
ukończyli odpowiednie kursy, otwarty będzie 2 dni w tygodniu. 
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4) Promocja 
 W ramach działań promocyjnych podjęte zostaną następujące 
czynności: 
•	 Informacja dotycząca powstania Punktu Aktywności Osób Niepełno-

sprawnych zamieszczona zostanie na stronie internetowej (informa-
cja dot. godzin otwarcia, organizowanych przedsięwzięć itp.); 

•	 Pracownicy Punktu Informacyjnego będą przekazywać informacje 
dot. powstania oraz działań punktu m.in. Śląskiemu Forum Organi-
zacji Pozarządowych KAFOS i UM Katowice

•	 Bardzo ważnym źródłem informacji są również parafie, przy których 
bardzo często organizowane są zajęcia dla osób niepełnosprawnych- 
również tam będzie przekazywana informacja dotycząca działań 
Punktu ;

•	 Pracownicy Stowarzyszenia utrzymują kontakt z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej dzięki czemu osoby zatrudnione w Punkcie 
Aktywizacji będą miały możliwość spotkania z przedstawicielami ww. 
urzędu lub kontaktu telefonicznego i mailowego, co pomoże w dotar-
ciu z informacją do potencjalnie zainteresowanych osób. 

Sposób finansowania i szanse na kontynuowanie działalności Punktu 
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych po zakończeniu projektu:
 Po zakończeniu finansowania z projektu „Doradca i asystent per-
sonalny…” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie zamierza kontynu-
ować działalność prowadzoną w ramach Punktu Aktywności Osób Nie-
pełnosprawnych. W szczególności zamierza zachować działalność tzw. 
„Szkoły życia”. 
 Już w trakcie działań Punktu pracownicy będą tworzyli i składali 
projekty zapewniające ciągłą działalność Punktu. Stowarzyszenie będzie 
starało się m.in. o dotacje na poszczególne działania Punktu z takich źró-
deł jak: 
   1) Dotacje krajowe 
•	 Urząd Miasta Katowice;
•	 Ministerstwo Polityki Społecznej – FIO;
•	 Urząd Wojewódzki;
•	 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
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   2) Fundacje kapitałowe 
•	 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga;
•	 Fundacja PZU;

 Pracownicy Punktu w celu uzyskania informacji o ogłoszonych 
konkursach grantowych monitorować będą następujące strony interneto-
we: www.ngo.pl, www.katowice.eu, www.pozytek.gov.pl, www.silesia-re-
gion.pl, www.cofund.org.pl. 
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Projekt Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
przy Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym  

w Czerwionce - Leszczynach

Baza lokalowo - techniczna organizacji:

 Organizacja mieści się w dwupiętrowym, nowocześnie wyremon-
towanym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku, 
gdzie działa także Warsztat Terapii Zajęciowej. Każda z sal jest zagospo-
darowana na oddzielną pracownię, pomieszczenie administracyjne lub 
socjalne.
 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Czerwionce – 
Leszczynach znana jest w  środowisku lokalnym z działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Na terenie gminy zauważalne jest duże zapo-
trzebowanie na Punkt pomagający lub aktywizujący osoby niepełno-
sprawne. Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika bowiem, iż w 
gminie 725 osób pobiera zasiłek pielęgnacyjny. W tej grupie jest około 20 
dzieci niepełnosprawnych do 5 roku życia oraz ponad 90 dzieci powyżej 
5 roku życia. Ponadto w OPS jest zarejestrowanych około 40 opiekunów 
prawnych osób niepełnosprawnych, którzy poświęcili swoją karierę za-
wodową, aby zajmować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Należy 
zaznaczyć, iż gminie  mieszka duża liczba osób chorych na gruźlicę- są to 
osoby sprawne, ale nieaktywne zawodowo.

Plan Działania Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:
 Punkt będzie otwarty 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do 
czwartku. Skupiać się będzie na  ktywizacji społecznej osób niepełno-
sprawnych umysłowo. Działania te będą trwały 6 miesięcy. Szczegółowy 
harmonogram działań na luty 2010 r. zamieszczony został poniżej. Grupa 
osób  niepełnosprawnych biorąca udział w danym działaniu liczyć będzie 
maksymalnie 15 osób. 
 Rekrutacja uczestników odbędzie się poprzez pracowników so-
cjalnych OPS, którzy będą informować o istnieniu takiego Punktu i za-
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chęcać do uczestniczenia w zajęciach. Także pracownicy Fundacji będą 
zachęcać znane im osoby niepełnosprawne do uczęszczania na zajęcia 
Punktu Aktywizacyjnego. Ponadto informacje o prowadzonych działa-
niach zamieszczane będą na tablicach ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, jak i w Urzędzie Miasta i Gminy. 
 Aby umożliwić uczestnikom dojazd do Punktu wystosowane zo-
stanie pismo do władz Gminy o udostępnienie dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych busa. 

W ramach działań przewidujemy:
 Wyjścia do kina – raz w miesiącu na wcześniej wybrany przez 
beneficjentów film. Po projekcji odbywać się będzie spotkanie podczas 
którego uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami  i spo-
strzeżeniami. Prowadzący rozmowę z uczestnikami, będzie się starał wy-
dobyć, z oglądanego filmu treści, które rozwijałyby uczestników i byłyby 
związane z ich własnymi potrzebami, pragnieniami lub marzeniami. 

 Wyjścia do restauracji, kawiarni – pozwoli to poczuć się osobom 
niepełnosprawnym integralną częścią społeczeństwa lokalnego. Każde 
wyjście poprzedzone zostanie spotkaniem podczas którego uczestnicy 
omawiać będą podstawowe zasady zachowania się w danym miejscu, spo-
sób zamawiania posiłków, płacenia, itd. W ten sposób osoby niepełno-
sprawne w przyjaznych warunkach będą mogły przełamywać istniejące 
bariery społeczne. Zadanie to ma także na celu pokazanie lokalnej spo-
łeczności, iż osoby niepełnosprawne umysłowo mogą w taki sam sposób 
aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

 Wyjście do zakładów pracy - w ramach prowadzonych działań 
zostanie zorganizowanych 6 wyjść do lokalnych zakładów pracy. Wizyty 
takie będą doskonałą okazją do przedstawienia osobom niepełnospraw-
nym specyfiki danej firmy, wskazania procesu produkcji, dystrybucji itp. 
Spotkania takie będą miały również na celu przedstawienie przedsiębior-
com potencjalnych pracowników. 
 
 Kółko fotograficzne - zajęcia te obejmą naukę robienia zdjęć oraz 
obsługę prostego programu do obróbki graficznej zdjęć cyfrowych. Liczba 
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przewidzianych zajęć w okresie funkcjonowania Punktu to 18 spotkań. 
Zajęcia będą się odbywać na Sali komputerowej WTZ-u. Pod koniec dzia-
łania zostanie stworzona wystawa prac uczestników Punktu Aktywizacyj-
nego dla uczestników WTZ-u.

 Rękodzieło – w ramach tychże zajęć będą prowadzone ćwiczenia 
wykorzystujące zdolności manualne uczestników. Tworzenie m.in. biżu-
terii artystycznej, oryginalnych i  unikalnych artykułów dekoracyjnych  
z gliny, drewna, wosku, papieru wizytówkowego, ozdób i aplikacji (haft, 
elementy makramy, szydełkowanie) itp. Elementem podsumowującym 
działalność kółka będzie wystawa pt. „Kraina rękodzieła i biżuterii arty-
stycznej”  wystawiona dla uczestników WTZu.

 Zajęcia motywacyjne – to zajęcia integrujące grupę, uczące ak-
tywnych postaw w życiu. Podczas tych zajęć będą prowadzone gry dydak-
tyczne i rozmowy kształtujące rozwój osobowy uczestników.

 Wszystkie zajęcia w Punkcie Aktywizacyjnym prowadzone będą 
przez kierownika Punktu i dwóch Asystentów Personalnych Osoby Nie-
pełnosprawnej.
 
Harmonogram działań na luty 2010

poniedziałek wtorek środa czwartek pt. sob. niedz.
Rekrutacja 
uczestników 
(01.02)

Rekrutacja 
uczestni-
ków (02.02)

Rekrutacja 
uczestni-
ków (03.02)

Zajęcia 
motywacyjne 
(04.02)

Zajęcia mo-
tywacyjne 
(08.02)

Zajęcia mo-
tywacyjne 
(09.02)

Rękodzieło 
(10.02)

Kółko fotogra-
ficzne (11.02)

Spotkanie 
przygotowu-
jące (15.02)

Wyjście do 
restauracji 
(16.02)

Kółko fo-
tograficzne 
(17.02)

Rękodzieło 
(18.02)

Spotkanie 
przygotowu-
jące (22.02)

Wyjście 
do firmy 
(23.02)

Rękodzieło 
(24.02)

Spotkanie 
pracowni-
ków punktu 
(25.02)
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Harmonogram działań na marzec 2010

Harmonogramy na poszczególne miesiące, będą opracowywane pod-
czas kolejnych spotkań podsumowujących dany miesiąc funkcjonowania 
Punktu.

Plan finansowania Punktu Aktywizacyjnego
Pracownicy Punktu będą wnioskować o pozyskanie dotacji na prowadze-
nie Punktu z Urzędu Miasta i Gminy, a także w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego;
Pracownicy Punktu wystosują prośbę do lokalnych przedsiębiorców  
o wsparcie prowadzonych działań.

poniedziałek wtorek środa czwartek pt. sob. niedz.
Wyjście do 
kina (01.03)

Spotkanie 
omawiające 
(02.03)

Rękodzieło 
(03.03)

Zajęcia 
motywacyjne 
(04.03)

Spotkanie 
przygotowu-
jące (08.03)

Wyjście do 
restauracji 
(09.03)

 Rękodzieło 
(10.03)

Kółko fotogra-
ficzne (11.03)

Spotkanie 
przygotowu-
jące (15.03)

Wyjście 
do firmy 
(16.03)

Spotkanie 
omawiające 
(17.03)

Rękodzieło 
(18.03)

Kółko fo-
tograficzne 
(22.03)

Zajęcia mo-
tywacyjne 
(23.03)

Rękodzieło 
(24.03)

 Zajęcia 
motywacyjne 
(25.03)

Rękodzieło 
(29.03)

Kółko fo-
tograficzne 
(30.03)

Spotkanie 
pracowni-
ków punktu 
(31.03)
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Projekt Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepeł-

nosprawnością Intelektualną w Knurowie

Charakterystyka organizacji:
 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną zostało zarejestrowane 26 lutego 2003 roku. Na dzień dzi-
siejszy Stowarzyszenie liczy 73 członków. Najważniejszymi celami Stowa-
rzyszenia określonymi przez Statut są: 
Kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
ich rodzinom; 
•	 Praca na rzecz poprawy warunków ich życia; 
•	 Dążenie do wszechstronnego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz innymi niepełnosprawnościami;
•	 Możliwie najpełniejsza integracja osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną w społeczeństwie.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
•	 Prowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych związanych zarówno z sys-

temem szkolnym, jak i pozaszkolnym;
•	 Propagowanie i wdrażanie różnych form rehabilitacji;
•	 Wspieranie zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
•	 Przygotowanie do usamodzielniania się osób niepełnosprawnych;
•	 Rozwijanie zainteresowań (kultura, sport, turystyka) i propagowanie 

twórczości osób niepełnosprawnych;
•	 Zabieganie o różne formy mieszkalnictwa dla osób niepełnospraw-

nych oraz popularyzację problemów związanych z niepełnosprawno-
ścią;

•	 Zabieganie o tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin;

•	 Wdrażanie i propagowanie nowych form i metod pracy z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną;

•	 Kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej.



65

Działalność Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych:
•	 Organizowanie corocznych konferencji na temat zapobiegania mar-

ginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2008 r. konferen-
cja została połączona z warsztatami dla rodziców i opiekunów, któ-
rzy zastanawiali się nad planowaniem życia osoby niepełnosprawnej. 
Zarówno warsztaty, jak też konferencję prowadził dr Andrzej Juros  
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W warsztatach uczestni-
czyło siedem osób niepełnosprawnych. Wnioski opracowane podczas 
zajęć dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia potrzeb wyrażanych 
przez osoby niepełnosprawne oraz konieczności rozszerzenia współ-
pracy z władzami samorządowymi; 

•	 Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów; 
•	 Prowadzenie we współpracy z Zespołem ds. Wspomagania Rozwoju 

Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki w Knurowie projektu reha-
bilitacji; 

•	 Organizowanie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych oraz wycie-
czek edukacyjno – krajoznawczo – turystycznych; 

•	 Prowadzenie cyklicznych zajęć teatralnych (z elementami lo-
gopedii, pantomimy, muzyki, plastyki), wzbogacone o wizy-
ty w teatrach i filharmonii. Uczestnicy, to dzieci i młodzież 
z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich zdrowi koledzy. W ubie-
głym roku zespół przygotował i  wystawił inscenizację utworu pt.: 
„Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej; 

•	 Gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych, dotyczących 
różnorodnych aspektów niepełnosprawności. 

 Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z placówkami, zajmującymi 
się osobami niepełnosprawnymi, stara się również o popularyzację spraw 
związanych z osobami niepełnosprawnymi oraz z działalnością Stowarzy-
szenia. Ponadto członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze biorą udział 
w szkoleniach zewnętrznych, m.in. w cyklu szkoleń dla organizacji po-
zarządowych, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta 
Knurowa (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 
 W 2009r odbyła się konferencja pt.: „Prawo wobec osób nie-
pełnosprawnych” z cyklu „Zapobieganie marginalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych” i obejmowała: orzecznictwo dotyczące osób nie-
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pełnosprawnych (tzn. ZUS oraz Powiatowych Zespołów ds. Orzekania  
o Stopniu Niepełnosprawności) oraz procedury i następstwa tzw. ubez-
własnowolnienia oraz prawo spadkowe.
W 2009r. dzięki warsztatom teatralnym została przedstawiona insceniza-
cja utworu Jana Brzechwy pt.: „Na straganie”.

Baza lokalowo - techniczna organizacji:
 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną mieści się na  4  piętrze byłego hotelu robotniczego  
w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8. Organizacja dysponuje zaledwie jednym 
pokojem o powierzchni ok. 15 m2 wyposażonym w podstawowe sprzęty 
biurowe. Budynek w którym mieści się siedziba organizacji wyposażony 
jest w windę. Niemniej jednak rozmiary windy uniemożliwiają osobom 
niepełnosprawnym poruszającym się na wózku dotarcie do Stowarzysze-
nia, ponadto  wejście do budynku utrudniają schody.
 Należy jednak podkreślić, iż przy tak skromnych warunkach 
lokalowych Stowarzyszenie prowadzi szereg różnorodnych działań skie-
rowanych do środowiska osób niepełnosprawnych. Mając bardzo dobrą 
opinię w społeczności lokalnej korzysta z lokali Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Knurowie, pomieszczeń Klubu „Lokatorek”, Klubu „Gama” lub organi-
zując warsztaty wyjazdowe. 

 Struktura osób niepełnosprawnych, którzy są podopiecznymi 
Stowarzyszenia przedstawia się następująco:
•	 16 osób uczęszcza do Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie;
•	 26 osób uczestniczy w Warsztatach Zajęciowych prowadzonych przez 

Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie; 
•	 3 osoby biorą udział w zajęciach w integracyjnej szkole podstawowej; 
•	 4 osoby uczęszczają do gimnazjum; 
•	 1 osoba bierze udział w zajęciach w przedszkolu integracyjnym;
•	 2 osoby korzystają z usług Środowiskowego Domu Samopomocy pro-

wadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie;
•	 2 osoby uczęszczają na zajęcia w specjalnej szkole zawodowej;
•	 1 osoba uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego;
•	 5 osób przebywa w ośrodkach specjalnych;
•	 3 osoby pracują, w tym 2 osoby na stałe;
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•	 11 osób przebywa w domu.
 Powyższe zestawienie, opracowane na podstawie danych Stowa-
rzyszenia, nie obejmuje informacji o wszystkich osobach niepełnospraw-
nych na terenie miasta Knurów, które potencjalnie mogłyby potrzebować 
wsparcia w ramach Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

 Utworzenie Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych na te-
renie Knurowa wpisuje się w kierunek działań 6.4 określonych w Strategii.  
Działanie to dotyczy rozwoju bazy instytucjonalnej, w szczególności po-
mocy społecznej. Uzasadnieniem dla tego kierunku działań jest koniecz-
ność zapewnienia właściwej bazy instytucjonalnej dla osób zagrożonych 
lub już dotkniętych wykluczeniem społecznym. Za priorytetowe uznaje 
się wspieranie i prowadzenie działań mających na celu utrzymanie lub 
przywracanie niezależności i samodzielności osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym bądź już wykluczonych w tym właśnie osób niepeł-
nosprawnych. 
 Na terenie miasta Knurów funkcjonuje Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas 
Archidiecezji Katowickiej. Są to placówki zapewniające wsparcie osobom 
niepełnosprawnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 
1400. 
 Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych nakierowany byłby 
na udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym po godzinach pracy 
już funkcjonujących instytucji.

Zadania Punktu:
I Działania wspierające aktywizację społeczną:
1. Trening umiejętności zarządzania czasem;
2. Trening umiejętności komunikacyjnych, poprawa funkcjonowania 

psychospołecznego osób niepełnosprawnych;
3. Pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wykształcenie 

samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do 
samodzielnej rehabilitacji;

4. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
5. Drobne działania i czynności rehabilitacyjne – uczestnictwo w ćwi-

czeniach rehabilitacyjnych;
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6. Umożliwienie nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi 
rówieśnikami jak również korzystanie ze szkolnictwa specjalnego  lub 
edukacji indywidualnej;

7. Zwiększenie dostępu do informacji dot. praw osób niepełnospraw-
nych, możliwości finansowych, możliwości otrzymania dofinanso-
wań z PFRON, pomoc przy wypełnianiu wniosków.

II Działania wspierające aktywizację zawodową:
1. Nabywanie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych;
2. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych;
3. Poszukiwanie praktyk lub staży dla osób niepełnosprawnych we 

współpracy z UP.

III Działania wspierające dla rodziców:
1. Współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w celu wczesnego do-

tarcia do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym;
2. Wymiana doświadczeń między rodzicami.

Godziny otwarcia Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:
 Punkt będzie otwarty 5 dni w tygodniu w godzinach popołudnio-
wych. W tych dniach będzie zawsze dyżurował koordynator Punktu, na-
tomiast grafik pracy Asystentów Personalnych Osoby Niepełnosprawnej 
dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zgłaszających 
się do Punktu.

Grupa docelowa do której skierowana jest oferta Punktu Aktywizacji 
Osób Niepełnosprawnych:
 W pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną osoby niepeł-
nosprawne oraz ich rodzice i opiekunowie, z którymi Stowarzyszenie już 
współpracuje. Dzięki promocji Punktu grupa docelowa systematycznie 
będzie poszerzana w trakcie funkcjonowania Punktu.

I etap - Uruchomienie Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych: 
1. Zatrudnienie Kadry Punktu – w pierwszym etapie uruchomienia 

Punktu zatrudnione zostaną 3 osoby – Koordynator Punktu oraz  
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2 osoby w charakterze Asystentów Personalnych Osoby Niepełno-
sprawnej. Praca asystentów będzie ściśle dostosowana do indywidu-
alnych potrzeb podopiecznych oraz specyfiki niepełnosprawności;

2. Promocja punktu – ponieważ uruchomienie Punktu jest nowym 
zadaniem prowadzonym przez Stowarzyszenie należy zadbać o roz-
powszechnienie tej informacji. Informacje w postaci ulotek zostaną 
rozpowszechnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, szko-
łach, Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztatach Terapii Za-
jęciowej, ośrodku zdrowia, stronie internetowej Miasta Knurów oraz 
lokalnej prasie, która już niejednokrotnie nieodpłatnie publikowała 
informacje o Stowarzyszeniu. W ramach promocji nawiązana zosta-
nie również współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Knurowie 
celem skierowania potencjalnych poszukujących pracy asystentów 
osób niepełnosprawnych do odbycia stażu lub przygotowania zawo-
dowego. Dałoby to tym samym możliwość poszerzenia oferty wspar-
cia osób niepełnosprawnych w ramach Punktu.

3. Zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, które są już 
podopiecznymi Stowarzyszenia. Diagnozy tej dokonają zatrudnie-
ni Asystencji Personalni Osoby Niepełnosprawnej kontaktując się 
z każdą z tych osób. Z danych Stowarzyszenia wynika, iż większość 
osób niepełnosprawnych ma zazwyczaj zagospodarowany czas w go-
dzinach porannych uczęszczając do szkół, na Warsztaty Terapii Za-
jęciowej, czy do Środowiskowego Domu Samopomocy. Problemem 
pozostaje aktywność tychże osób w godzinach popołudniowych oraz 
w dni wolne i święta. Kolejnym etapem byłaby diagnoza potrzeb 
osób niepełnosprawnych, które zgłoszą się do Punktu spoza kręgu 
Stowarzyszenia. Diagnozy tej także dokonają zatrudnieni Asystenci 
Personalni Osoby Niepełnosprawnej. Po dokonanej diagnozie osoby 
niepełnosprawne będą mogły skorzystać z oferty Punktu, jak i oferty 
Stowarzyszenia, tzn. różnych form rehabilitacji (hipoterapia, dogote-
rapia, masaże lecznicze, trening eeg, zajęcia teatralne, plastyczne itp.), 
grup wsparcia, szkoleń i konferencji, wycieczek krajoznawczo-eduka-
cyjnych, spotkań z psychologiem i innych.



70
Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

4. Działanie grupy samopomocowej – Krąg Wsparcia dla rodziców. 
Pomoc w ramach Punktu zostanie skierowana nie tylko do osób nie-
pełnosprawnych, ale również do ich rodzin. Będzie polegać na or-
ganizowaniu spotkań Kręgu Wsparcia. Spotkania planowane są raz 
w miesiącu lub w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców 
lub opiekunów. Zaplanowano również organizację warsztatów tera-
peutycznych, optymalizujących umiejętności i kompetencje życiowe 
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Realizacja tego zadania uzależ-
niona będzie od nawiązania kontaktu z psychologiem, który prze-
prowadziłby takie warsztaty wolontarystycznie, do czasu pozyskania 
środków na zatrudnienie dodatkowej kadry do pracy w Punkcie. 
Podczas grupowych spotkań rodziców organizowane będą zajęcia dla 
dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez asystentów osób nie-
pełnosprawnych.

5. Opracowanie bazy instytucji prowadzonych przez administrację 
publiczną oraz organizacje pozarządowe, które zapewniają wspar-
cie osobom niepełnosprawnym. Baza ta będzie zawierać szczegóło-
we informacje teleadresowe instytucji, zakres udzielanego wsparcia, 
godziny funkcjonowania oraz informacje o dokumentach, które są 
niezbędne do ubiegania się o wsparcie w instytucjach państwowych. 
Baza będzie na bieżąco aktualizowana, tak by  mogła stanowić wiary-
godne źródło informacji dla osób niepełnosprawnych.

6. Udzielanie informacji w zakresie prawa, edukacji, rehabilitacji, 
usług medycznych.

7. Nawiązanie współpracy z wolontariuszami - Pozyskanie wolonta-
riuszy do pracy w Punkcie stanowiłoby uzupełnienie pracy Asysten-
tów Personalnych Osoby Niepełnosprawnej, a także możliwość po-
szerzenia oferty Punktu.

II etap – kontynuacja działalności Punktu Aktywizacji Osób Niepeł-
nosprawnych:
1. Zatrudnienie kadry specjalistów – doradcy zawodowego oraz psycho-
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loga w celu zdiagnozowania indywidualnych preferencji i możliwości 
zawodowych osób niepełnosprawnych. Po diagnozie wydanie opinii 
o możliwościach takiej osoby, tzn. czy może wykonywać pracę, jeżeli 
tak, to na jakim stanowisku, przez jaki okres, itp., jeżeli nie – wskaza-
nie kierunków dalszego rozwoju (dokształcanie, rehabilitacja, rozwi-
janie konkretnych umiejętności);

2. Wyszukiwanie zakładów pracy dla osób niepełnosprawnych dostoso-
wanych do ich możliwości zawodowych oraz informowanie poten-
cjalnych pracodawców o korzyściach wynikających z  zatrudniania 
osób niepełnosprawnych;

3. Zatrudnienie trenerów pracy celem wprowadzania osób niepełno-
sprawnych na stanowisko pracy oraz w późniejszym czasie doraźnej 
kontroli wykonywanej pracy przez ON.

 Już w trakcie funkcjonowania Punktu Aktywizacji Osób Niepeł-
nosprawnych Stowarzyszenie zamierza podjąć działania mające na celu 
pozyskanie środków finansowych na kontynuację jego pracy. Pod koniec 
2009r. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu 
pt. „POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ – aktywizacja i integracja społeczna osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Na 
prowadzoną przez siebie działalność Stowarzyszenie pozyskuje środki fi-
nansowe od Gminy Knurów, Gminy Gierałtowice, Powiatu Gliwickiego 
(na realizację zadań publicznych), a także z PFRON (organizacja tury-
styki osób niepełnosprawnych), darowizn, funduszy socjalnych, składek 
członkowskich i wpływów z 1% podatku dochodowego. Prócz grantów 
otrzymywanych z w/w źródeł, Stowarzyszenie aplikowało jak na razie bez 
powodzenia o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Po ogłoszeniu 
konkursu Organizacja zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem aplika-
cyjnym.
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Projekt Punktu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 
przy Stowarzyszeniu Współpracy z Osobami Niepełno-

sprawnymi „Tacy Sami” w Częstochowie 

Baza lokalowo - techniczna organizacji:
 Siedziba Stowarzyszenia „Tacy Sami” to nowo wyremontowany 
lokal o powierzchni ok. 100 m2  znajdujący się na parterze budynku. Lo-
kal posiada zaplecze kuchenne i węzeł sanitarny. Stowarzyszenie posiada 
sprzęt do rehabilitacji, który może zostać wykorzystany w działalności 
Punktu. 

Działalność organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
(medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej); 
2.  Gromadzenie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy metodycznych;
3. Organizowanie szkoleń w zakresie metod rewalidacji, rehabilitacji i re-
edukacji;
4.  Współpracę z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagra-
nicą; 
5.  Wytwarzanie atmosfery wzajemnej tolerancji i zaufania;
6. Pielęgnowanie tradycji trzeźwości oraz pomocy rodzinom dotkniętym 
problemem alkoholowym – zwłaszcza rodzinom z osobami niepełno-
sprawnymi; 
7.  Inna działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:
•	 Pomocy społecznej i poradnictwa prawnego osobom i ich rodzinom 

w trudnej sytuacji życiowej;
•	 Ochrony zdrowia;
•	 Promocji i organizacji wolontariatu ze specjalnym uwzględnieniu 

opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
•	 Organizowania szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji oraz przysto-

sowania do nowych warunków pracy, umożliwiających zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych;

•	 Wypowiadania się w sprawach publicznych.
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Diagnoza potrzeb środowiska lokalnego, naprzeciw któremu wycho-
dzić miałby Punkt Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:

•	 Usuwanie barier architektonicznych;
•	 Aktywizacja społeczna poprzez wsparcie Asystentów Personalnych 

Osoby Niepełnosprawnej;
•	 Prowadzenie aktywizacji poprzez aktywne formy rekreacji połączone 

z rehabilitacją.

 Grupa docelowa to osoby z niepełnosprawnością fizyczną w stop-
niu umiarkowanym i lekkim. Kontakt z beneficjentami nawiązywany zo-
stanie poprzez Asystentów Personalnych Osoby Niepełnosprawnej, któ-
rzy będą zbierać zgłoszenia w Punkcie i następnie będą udawać się w teren 
w celu rozeznania zgłoszonych problemów, a następnie ich rozwiązania.

Ogólny zakres działań Punktu:
•	 Poradnictwo socjalno- administracyjne;
•	 Wspieranie i motywowanie do wykonywania czynności codziennych;
•	 Zagospodarowanie czasu wolnego osób niepełnosprawnych poprzez 

aktywność fizyczną.

Cele szczegółowe działalności Punktu:
•	 Rekrutacja uczestników projektu: ocena aktywności klienta (psy-

chiczna i fizyczna) – wstępna rozmowa mająca na celu zdiagnozo-
wanie potrzeb i przystąpienie osoby niepełnosprawnej do  projektu 
(wstępny kontrakt); 

•	 Rozpoznawanie potrzeb i zbieranie informacji dotyczących barier, ja-
kie napotykają osoby niepełnosprawne;

•	 Asystenci będą starali się wspierać i motywować osoby niepełno-
sprawne do tego, aby podejmowali trud wykonywania zadań życia 
codziennego, pomimo trudności, jakie im to sprawia. Asystenci będą 
również wspierać podopiecznych radą i działaniem; 

•	 Usuwanie barier architektonicznych. Asystenci będą zbierali zgłosze-
nia w Punkcie. Ich zadaniem będzie sprawdzenie i analizowanie zgła-
szanych przez osoby niepełnosprawne potrzeb i przekazywanie ich 
przedstawicielowi organizacji. Zadaniem przedstawiciela NGO bę-



74
Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

dzie pomoc w załatwieniu spraw formalno- administracyjno- praw-
nych. 

 Informacja o działalności Punktu przesłana będzie lokalnym me-
diom, innym stowarzyszeniom zajmującym się aktywizacją osób niepeł-
nosprawnych oraz władzom samorządowym.

Możliwości finansowania:
 Pracownicy Punktu będą aplikować o dofinansowanie ze środ-
ków Urzędu Miasta, jak również  ze środków unijnych przeznaczonych na 
aktywizację osób niepełnosprawnych. 
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