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UCHWAŁA NR XIX/396/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Teraz My!”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2011r. „Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Teraz My! ”, który jest elementem projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/396/12

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
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PROGRAM 


 INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 


OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Teraz My!” 


 


Sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej i 


Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” 


za okres od stycznia do grudnia 2011r. 


 


 


PROGRAM PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR VII/97/11 


z dnia 28 marca 2011r. 


I UCHWAŁĄ ZMIENIAJĄCĄ NR XVI/324/11 


z dnia 30 listopada 2011r. 
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Wstęp 


 Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” 


realizowany jest od stycznia 2011 r. jako kontynuacja realizowanego w 2010 r. Programu 


Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”. Program ten 


skierowany jest do osób z niepełnosprawnością oraz do wszystkich mieszkańców Katowic, 


którzy w sposób aktywny chcieliby przyczynić się do poprawy sytuacji tych osób. 


 Głównymi celami Programu są: poprawa jakości życia i integracja społeczna osób 


niepełnosprawnych zamieszkujących Katowice oraz zwrócenie uwagi ogółu mieszkańców 


Katowic na problemy osób niepełnosprawnych. 


 Dla Programu określono następujące cele szczegółowe: 


 identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych, 


 identyfikacja i uruchomienie potencjału zasobów ludzkich i społecznych sprzyjających 


poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w mieście Katowice, 


 stworzenie płaszczyzny dialogu obywatelskiego, 


 zwiększenie gotowości osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności w zakresie 


rozwiązywania samodzielnie (pozainstytucjonalne) problemów lokalnych, w tym w 


szczególności problemów społecznych, z jakimi się borykają, przeciwdziałanie utrwalaniu 


się bezradności i pogłębianiu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, 


 wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych przekładający 


się na poprawę ich sytuacji na rynku pracy, 


 konsolidacja społeczności osób niepełnosprawnych, animacja ich zaangażowania w życie 


społeczności lokalnej i życie publiczne, wsparcie postaw obywatelskich, 


 wsparcie przedsięwzięć zwiększających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych 


np. w formie zakładu aktywności zawodowej lub spółdzielni socjalnej, 


 wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw osób niepełnosprawnych, 


 promocja idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, 


 wzbogacenie oferty instytucjonalnej (kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjno-sportowej) 


skierowanej do osób niepełnosprawnych. 


Istotą programu jest stworzenie warunków, umożliwiających osobie niepełnosprawnej 


maksymalne wykorzystanie jej potencjalnych zdolności i możliwości dla osiągnięcia jak 


największej życiowej samodzielności i aktywności. Środowiska lokalne są najważniejszym i 


pierwszym czynnikiem inicjującym zmiany społeczne, zmiany mające dalszy, niż tylko 
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lokalny zasięg. Szczególną rolę społeczną odgrywają jednostki aktywnie uczestniczące w 


życiu społeczności lokalnych oraz organizacje społeczne. 


 Działania w ramach Programu w 2011 r. realizowane były przez trzyosobowy zespół, 


którego koordynatorem był Paweł Paściak (pełniący również rolę animatora lokalnego), 


funkcję pracownika socjalnego - asystenta ds. współpracy ze społecznością lokalną pełniła 


Kinga Grzybek, a na stanowisku lidera Klubu Samopomocowego zatrudniona była Anna 


Czerwińska. 


   


 Program „Teraz My!” był realizowany poprzez działania o charakterze 


środowiskowym, instrumenty aktywnej integracji oraz działania nakierowane na promocję. 


 


Opis działań zrealizowanych w ramach Programu w 2011 roku 


I.   Działania o charakterze środowiskowym 


 


1. Zorganizowano 15 spotkań integracyjnych wraz z programem aktywizacyjnym dla osób 


niepełnosprawnych i ich otoczenia, w tym: 


a) warsztaty video-artu 


 Warsztaty zorganizowano we współpracy z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury w 


Katowicach oraz Biurem Wystaw Artystycznych w ramach festiwalu Video Re:view. 


Spotkanie odbyło się 13.06.2011 r. w BWA i składało się z dwóch części – podczas pierwszej 


uczestnicy obejrzeli specjalnie wybrane na tę okazję dzieła, co było pretekstem do 


przeprowadzenia rozmowy o sztuce nowoczesnej, podczas drugiej – pod okiem artysty i 


opiekunów – stworzyli (metodą animacji poklatkowej) nowoczesną wersję bajki o 


czerwonym kapturku. 
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b) rowerowa przejażdżka integracyjna 


 Przejażdżkę zorganizowano 12.06.2011 r. wraz z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury w 


Katowicach. Celem było obejrzenie murali stworzonych podczas właśnie zakończonego 


Street Art Festivalu przez najwybitniejszych twórców tej gałęzi sztuki. Wyprawę poprowadził 


przewodnik, który opowiedział o samej koncepcji sztuki ulicy oraz o oglądanych dziełach. 


Prowadzona w bardzo spokojnym tempie wyprawa potrwała ok. 2,5 godzin. Uczestnicy 


imprezy jechali na swoich własnych rowerach, bądź skorzystali ze sprzętu wypożyczonego w 


Biurze ESK. Jednocześnie, w związku z nawiązaną współpracą z firmą Draisin z Chorzowa, 


kilku uczestników miało możliwość wykorzystania bardzo nowoczesnych rowerów 


specjalistycznych dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami (w tym np. tandemów do jazdy z 


opiekunem). 


c) warsztaty teatralne 


 Warsztaty były współorganizowane z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury i odbyły się w 


dniach od 22 do 27 sierpnia. Przeprowadził je aktor, reżyser i animator działań kulturalnych z 


Opola - Krzysztof Żyliński. Warsztaty miały charakter improwizacji – były oparte na 


odkrywanym na miejscu potencjalne uczestników, miały uruchomić w nich to, co pod 


wpływem społecznym jest zazwyczaj tłumione. W efekcie powstał dynamiczny, w dużej 


części oparty na śpiewie, ruchu i swobodnej ekspresji uczestników spektakl, który został 
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wystawiony przed szerszą publiczności podczas pokazów powarsztatowych na scenie teatru 


Galeria Ateneum 27.08.2011 r. 


 


d) 2 imprezy taneczne 


e) spotkanie z seksuologiem 


 Organizacja spotkania była wynikiem rozeznania problemów i potrzeb osób z 


niepełnosprawnością intelektualną przeprowadzonego wśród terapeutów i pedagogów 


zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej. Spotkanie składało się z dwóch części: w 


pierwszej osoba prowadząca omówiła rolę seksualności w życiu osoby niepełnosprawnej, w 


drugiej, zainteresowani uczestnicy mogli, podczas rozmów indywidualnych, zasięgnąć rady 


lub wyjaśnić wątpliwości. 


f) wycieczka do Pszczyny  


g) wycieczka na Równicę 


h) piknik integracyjny w Radzionkowie 


 Piknik odbył się 18.06.2011 r. i był przygotowany przez Program Aktywności Lokalnej 


realizowany w Radzionkowie. Podczas pikniku, oprócz licznych gier i zabaw, uczestnicy 


wzięli udział w pokazach z zakresu pierwszej pomocy. Wydarzenie stanowiło też okazję do 


nawiązania kontaktu z nieznanymi wcześniej ludźmi, poza swoim codziennym środowiskiem. 







S t r o n a  | 6 


 


i) piknik integracyjny „Popołudniowa Kawa na Krakowskiej” 


j) warsztaty fotograficzne 


 Warsztaty zostały zorganizowane w taki sposób, by zachęcić uczestników do 


koncentracji, obserwowania otoczenia i bycia twórczym. Nie kładziono nacisku na aspekty 


techniczne, a raczej prowokowano uczestników do uznania fotografii za okazję do spotkania i 


lepszego rozumienia – siebie i innych. Warsztaty składały się z trzech części:  (1) 


wprowadzenia uczestników w podstawowe zasady fotografowania, (2) zajęć praktycznych w 


plenerze, a także (3) ze spotkania podsumowującego podczas którego uczestnicy omówili 


prace stworzone podczas zajęć praktycznych. 


 


k) 4 wyjścia do kina i teatru 


 


W wyżej wymienionych spotkaniach wzięły udział łącznie 324 osoby.  


 


2. Powołano i koordynowano prace tzw. Grupy Doradczej działającej przy Programie   


 Grupa składa się z przedstawicieli lokalnych organizacji oraz instytucji działających na 


rzecz osób niepełnosprawnych. W 2012 r. organizowano cykliczne spotkania dla grupy 


doradczej oraz zorganizowano dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla osób 


zaangażowanych w działalność Grupy. 


 W regularnych spotkaniach Grupy udział wzięli przedstawiciele następujących jednostek, 


organizacji i instytucji – łącznie 30 osób: 


 Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” 


 Stowarzyszenie FAON 


 Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki  


 (Warsztat Terapii Zajęciowej Promyk) 


 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Warsztat Terapii 


 Zajęciowej w Katowicach-Giszowcu) 


 Stowarzyszenie Działań Twórczych UNIKAT (Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT) 


 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół 


 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska (Oddział w 


 Katowicach) 


 Stowarzyszenie „Aktywne Życie” 


 Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Osób Niepełnosprawnych 


 Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Oddział w Katowicach) 
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 Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST 


 Śląskie Stowarzyszenie Rodzin „Psyche” 


 Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji  „Arteria” 


 Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam" 


 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (Oddział Śląski) 


 Spółdzielnia Socjalna „Rybka” 


 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (Urząd Miasta w Katowicach) 


 Zespół Leczenia Środowiskowego (Centrum Psychiatrii w Katowicach) 


 


 Jednym z ważniejszych wydarzeń było spotkanie z dr Hubertem Kaszyńskim i 


przedstawicielami Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi z Krakowa, podczas którego omówiono 


możliwości aktywizacji osób po kryzysach psychicznych. Spotkanie (w którym wzięło udział 


25 osób) stało się też dla Grupy pretekstem do zorganizowania – w drodze inicjatywy 


oddolnej – wyjazdu studyjnego do Krakowa. 


 Przedstawiciele Grupy Doradczej wzięli też udział w dwóch innych wyjazdach – 


studyjnym do Cieszyna (12 uczestników), podczas którego zapoznano się z przedsięwziętymi 


przez Stowarzyszenie i Fundację „Być Razem” inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej 


oraz omówiono możliwości adaptacji podobnych rozwiązań w Katowicach, a także wyjeździe 


integracyjnym do Krakowa (13 uczestników). 


 


 Z inicjatywy i przy współudziale przedstawicieli Grupy Doradczej opracowano również 


wniosek aplikacyjny projektu pt. „Unikatowy ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej w 


Katowicach”, który został złożony do PO Kapitał Ludzki. 


 


3.  Zaangażowano się w organizację wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, 


 W czasie całego 2011 r. trwał nabór wolontariuszy – ostatecznie grupa zrekrutowanych 


osób, które podjęły aktywność wolontariacką liczyła 12 osób. Wolontariusze byli następnie 


angażowani w pracę polegającą na organizacji czasu dla osób, których niepełnosprawność 


powoduje izolację w miejscu zamieszkania, pomocy przy organizacji zajęć Klubu 


Samopomocowego (rola asystentów podczas wyjazdu wypoczynkowo-rehabilitacyjnego do 


Gródka, wsparcie w przeprowadzeniu zajęć sportowych)  i spotkań integracyjnych – w sumie 


przepracowali 453,5 godz. 


 Jednocześnie zorganizowano 11 spotkań integracyjno-metodycznych, podczas których 


omawiano sytuacje i problemy napotykane w pracy, a wolontariusze wymieniali się swoimi 
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doświadczeniami. 


 Istotnym elementem działań z zakresu organizacji wolontariatu stało się nawiązanie 


współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomagam, więc jestem” - 24.10.2011 podpisano 


porozumienie ustalające zakres i zasady stałej kooperacji w temacie poszukiwania, szkolenia i 


angażowania wolontariuszy. Pierwszym istotnym efektem współpracy była kampania 


promocyjna przeprowadzona w drodze inicjatywy oddolnej. 


Podczas wyjazdu integracyjnego (Istebna, 3-4.12.2011 r.) podsumowano działalność 


wolontariuszy w ramach Programu w 2011 r. oraz omówiono zakres możliwych działań w 


przyszłości. 


 


 


4. Zrealizowano 5 inicjatyw oddolnych 


 Inicjatywy oddolne (tj. będące wynikiem propozycji osób niepełnosprawnych i/lub osób 


z ich otoczenia, np. z działających na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji 


pozarządowych) były jednym z istotniejszych elementów Programu w 2011 r.  Oprócz 


zasadniczego efektu w postaci wzmocnienia oferty dla/na rzecz niepełnosprawnych 


mieszkańców Katowic, realizacja inicjatyw wzmacnia możliwość działalności animatora 


lokalnego – realizacja wszystkich inicjatyw wynika z przeprowadzonej wcześniej pracy z 
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przedstawicielami organizacji. W wymienionych niżej inicjatywach wzięło udział łącznie 112 


osób 


a) wycieczka integracyjna osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami prawnymi i 


 psychoterapeutami do Ojcowa (pomysłodawca i realizator: Śląskie Stowarzyszenie 


 Rodzin „Psyche” ) (40) 


b) spotkanie tematyczne „Więcej z życia. Lepszy świat osób niepełnosprawnych” 


 (pomysłodawca i realizator: Stowarzyszenie FAON) (38) 


c) „Integracyjny Turniej Bowlingu” (pomysłodawca i realizator: Śląskie Stowarzyszenie 


 Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”) (24) 


d) organizacja akcji promującej wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych 


 (pomysłodawca i współrealizator: Stowarzyszenie „Pomagam, więc jestem”) 


e) organizacja warsztatów i wizyt studyjnych dotyczących krakowskiego systemu wsparcia 


 osób niepełnosprawnych (pomysłodawca: Grupa Doradcza, realizator: Laboratorium 


 Cogito Sp. z o.o.) (10) 


 


5. Zakupiono i udostępniono osobom zainteresowanym książki i czasopisma, dotyczące 


problematyki niepełnosprawności, animacji lokalnej, prowadzenia grup itp. 


Łącznie zakupiono oraz udostępniono ok. 30 pozycji. 


 


II. Instrumenty aktywnej integracji:  


W działaniach z zakresu aktywnej integracji wzięło udział łącznie 59 osób (uczestników 


projektu) 


1. Klub Samopomocowy  


W 2011 roku Klub Samopomocowy zrzeszał 43 członków i w jego ramach 


przeprowadzono  ok. 70 wydarzeń – w tym: 49 spotkania tematyczne (prowadzone przez 


lidera Klubu oraz zapraszanych gości), 4 spotkania integracyjne, 4 wyjazdy i wycieczki, 12 


imprez sportowo-ruchowych, 5 wyjść kulturalnych. W/w przedsięwzięcie było istotnym 


elementem działań realizowanych w ramach Programu; działania w ramach Klubu 


zmobilizowały jego uczestników do pracy nad sobą, do rozwijania swoich umiejętności oraz 


zwiększyły ich gotowość do podejmowania aktywnych działań. 


Ważnym elementem działalności Klubu Samopomocowego były spotkania indywidualne 


z jego uczestnikami (odbyło się ok. 50 takich spotkań). Podczas spotkań diagnozowano 


problemy, tworzono strategie ich rozwiązywania, motywowano uczestników do większej 


aktywności społecznej oraz badano możliwości aktywizacji zawodowej. 
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 Do większych przedsięwzięć podjętych w ramach Klubu Samopomocowego w 2011 r. 


należały: 


 wyjazdy integracyjno-turystyczne do Pszczyny (zwiedzanie Parku Książęcego), Zatoru 


 (Dinozatorland) i Chorzowa (wizyta w skansenie), 


 udział w targach pracy dla osób niepełnosprawnych, 


 wyjazd do Zakładu Aktywności Zawodowej w Zabrzu, 


 organizacja imprezy andrzejkowej oraz spotkania wigilijnego, 


 organizacja cyklu zajęć aktywizacyjnych w czasie wyjazdu wypoczynkowo-


 rehabilitacyjnego do Gródka w woj. Małopolskim (wyjazd współorganizowany z Parafią 


 Katedry Chrystusa Króla w Katowicach). 


 


2. Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej  


 Zadaniem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest wsparcie osób z niepełnosprawnością 


w organizacji i realizacji spraw życiowych oraz pomoc w załatwianiu spraw w urzędach. 


Jednocześnie Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest jej towarzyszem oraz dba o jej wzrost 


aktywności w życiu publicznym. W 2011 roku instrumentem objęto 6 osób. Usługa ta była 


świadczona przez Stowarzyszenie FAON – organizację zatrudniającą wykwalifikowanych 


asystentów. 


                                               


3. Warsztaty o charakterze rehabilitacyjnym, rozwojowym i relaksacyjnym 


 Warsztaty odbyły się w dniach 21-25.11.2011 r., w ramach instrumentu pn. 


„sfinansowanie ćwiczeń fizycznych, usprawniających psycho-ruchowo zajęć 


rehabilitacyjnych lub sfinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych”. Wzięło w nich 


udział 14 uczestników projektu (osób niepełnosprawnych) oraz 7 os. z otoczenia (głównie 


terapeutów i rehabilitantów).  


 W związku z sukcesem warsztatów teatralnych opisanych w punkcie „Spotkania 


integracyjne”, postanowiono zrealizować podobne działanie, które tym razem akcentowałoby 


kwestie umiejętności koncentracji i relaksacji oraz dbałości o dobrą kondycję psychofizyczną  


mocniej niż walory artystyczne. Uczestnicy warsztatów podzieleni na dwie ok. 10-osobowe 


grupy, praktykowali przez 5 dni, przez ok. 2 godz. dziennie. Celem warsztatów, oprócz celu 


doraźnego – poprawy samopoczucia – była poprawa umiejętności świadomej i regularnej 


pracy nad kondycją psychoruchową. Przeprowadził je ponownie aktor, reżyser i animator 


działań kulturalnych z Opola - Krzysztof Żyliński. 
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4. Animacja lokalna – 10 uczestników 


 Animator lokalny w Programie „Teraz My!” to osoba, która poprzez swoje 


zaangażowanie powoduje lepsze rozpoznanie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców 


Katowic, wzrost możliwości współpracy poszczególnych podmiotów i jednostek, rozwój 


potencjału zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i organizacji i ludzi, których misją 


jest wspieranie osób niepełnosprawnych. Wszystko to ma w zamyśle służyć osiąganiu 


głównego celu Programu. 


 Animator lokalny pełni jednocześnie rolę koordynatora Programu i głównego 


organizatora działań o charakterze środowiskowym – to on reguluje prace Grupy Doradczej, 


koordynuje organizację wolontariatu, zachęca do udziału i nadzoruje przebieg inicjatyw 


oddolnych. 


 W 2011 r. animator lokalny zaangażował się w sposób szczególny w następujące 


przedsięwzięcia: 


 wsparcie w pozyskaniu środków z PFRON na przystąpienie osoby niepełnosprawnej do 


 Spółdzielni Socjalnej „Rybka”, 


 konsultacje z zakresu utworzenia spółdzielni socjalnej prowadzącej punkt przedszkolny 


 dla niepełnosprawnych dzieci, 


 wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej dla kilku uczestników Programu, 


 pomoc dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia podmiotu oraz 


 pozyskiwania środków na działalność statutową, 


 utworzenie i promocja pomysłu powołania przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego 


 osoby niepełnosprawne, którego działalność mieściłaby się w dziedzinie tzw. architektury 


 krajobrazu i dotyczyłby zagospodarowania/rewitalizacji przestrzeni publicznej; pomysł 


 miał mieć ścisły związek z koncepcją „Katowice – Miasto Ogrodów”, 


 przygotowanie dwóch wniosków aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Kapitał 


 Ludzki: (1) wspomnianego wyżej wniosku dotyczącego utworzenia Zakładu Aktywności 


 Zawodowej w Katowicach oraz (2) wniosku dotyczącego rozwoju metod organizowania 


 społeczności lokalnych z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 


 w  tym ze względu na niepełnosprawność (projekt ponadnarodowy zakładający transfer 


 wiedzy od partnera zagranicznego) pn. „Animacja bez granic. Over the borders – new 


 methods and tools in community work”. 


 Ważnym elementem działalności animatora lokalnego w 2011 r. była współpraca z 
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organizacjami i instytucjami wchodzącymi w skład Grupy Doradczej, radnymi Rady Miasta 


Katowice oraz posłem na Sejm RP – Markiem Plurą 


 


III. Działania promocyjne 


 Od początku realizacji Programu czyniono starania, aby jego oddziaływanie było 


możliwie najszersze, a w poszczególnych działaniach udział brały osoby, które mogą z nich 


jak najpełniej skorzystać.  


Do najważniejszych działań promocyjnych w 2012 r. należały: 


  zamieszczanie ogłoszeń o nadchodzących wydarzeniach na stronie MOPS i Urzędu 


 Miasta Katowice oraz innych współpracujących instytucji, 


 dystrybucja informacji wśród pracowników socjalnych pracujących w specjalności osób 


 starszych i niepełnosprawnych, 


 dystrybucja informacji poprzez organizacje tworzące Grupę Doradczą (podczas spotkań, 


 przy wykorzystaniu mailingu), 


 przygotowanie projektu i zakup banera i roll-upu reklamujących  


 spotkania animatora lokalnego z przedstawicielami środowisk skupiających osoby 


 niepełnosprawne – odbyło się ok. 10 takich spotkań, 


 akcja informacyjna nt. działań realizowanych w ramach Programu polegająca na 


 rozesłaniu informacji do katowickich parafii Kościoła katolickiego, 


 organizacja akcji plakatowej promującej wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych (w 


 ramach inicjatywy oddolnej Stowarzyszenia „Pomagam, więc jestem”), 


 aktywny udział i przekazywanie informacji podczas imprez masowych: Dni Organizacji 


 Pozarządowych oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (impreza 


 organizowana przez Śląski Urząd Marszałkowski). 


              


                 


         


Realizacja założeń Programu 


 


Rezultaty miękkie 


 poprzez działanie w Klubie Samopomocowym, udział w działaniach środowiskowych 


 oraz zaangażowanie w realizację oddolnych inicjatyw lokalnych wzrosła aktywność 


 społeczna uczestników Programu oraz ich otoczenia, 


 w związku z uczestnictwem w zajęciach i konsultacjach zorganizowanych w ramach 
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 instrumentów „Klub Samopomocowy” oraz „animacja lokalna” nastąpił wzrost 


 kompetencji i umiejętności społecznych uczestników Programu, w tym w obszarze 


 rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania zjawisku marginalizacji 


 społecznej, poprzez podsuwanie pomysłów, a także zaangażowanie i pomoc w 


 organizacji zajęć i innych działań wzmocniło się w uczestnikach poczucie sprawczości, 


 poprzez usługę asystenta osoby niepełnosprawnej oraz zaangażowanie w działania 


 realizowane przez Program nastąpił wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w życiu 


 publicznym.  


Rezultaty twarde: 


  zorganizowano 15 spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 


  wraz z programem aktywizacyjnym (zakładano ok. 10 spotkań),   


  zorganizowano spotkania grupy doradczej, w których wzięło udział ok. 30 osób 


 (zakładano co najmniej 10 osób),  


 łącznie w dwóch wyjazdach integracyjno-edukacyjnych wzięło udział 25 osób z 


 organizacji biorących udział w pracach Grupy Doradczej (zakładano co najmniej 10 


 osób),  


 zaplanowano i przeprowadzono 5 oddolnych inicjatyw lokalnych (zakładano co najmniej 


 1  inicjatywę), 


 zorganizowano 11 spotkań integracyjno-metodycznych dla wolontariuszy przy PION 


 (zakładano ok. 8 spotkań),  


 6 osób skorzystało z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej (zakładano 3 osoby), 


 43 osoby wzięły udział w zajęciach Klubu Samopomocowego (zakładano ok. 10 osób), 


 10 osób skorzystało w sposób bezpośredni z działań z zakresu animacji lokalnej 


 (zakładano ok. 10 osób), 


 21 osób (w tym 14 osób niepełnosprawnych i 7 opiekunów) wzięło udział w warsztatach o 


 charakterze rehabilitacyjnym, rozwojowym i relaksacyjnym zorganizowanych w ramach 


 instrumentu pn. „zajęcia rehabilitacyjne, ćwiczenia fizyczne lub turnusy rehabilitacyjne” 


 (zakładano ok. 10 osób).  


 


Podsumowanie 


  Za najbardziej udane przedsięwzięcia i kierunki działań podjęte w 2011 r. 


realizatorzy Programu uznali:  


 realizację imprez integracyjnych (do szczególnie atrakcyjnych należały: warsztaty 


teatralne, warsztaty z zakresu videoartu, integracyjna przejażdżka rowerowa), 
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 organizację wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, 


 aktywną współpracę z NGO: działania na rzecz integracji środowiska, wspólne 


przygotowanie projektów, doradztwo na rzecz organizacji dot. ich działalności statutowej, 


rozwój potencjału organizacji, w szczególności poprzez organizację inspirujących 


wyjazdów studyjnych, 


 organizacja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim 


warsztatów o charakterze rehabilitacyjnym, ruchowym i relaksacyjnym, 


 organizację usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, 


 działania dotyczące tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – wspieranie 


powstawania i działalności podmiotów ekonomii społecznej, 


 zainicjowanie współpracy z miejskimi instytucjami kulturalnymi (Katowice – Miasto 


Ogrodów i Biuro Wystaw Artystycznych),  


 realizację tzw. inicjatyw oddolnych; możliwość ich zaplanowania, a później aktywnego 


włączenia się w ich organizację wzmocniła w osobach zaangażowanych poczucie 


możliwości wpływania na życie swojej społeczności, a przy tym pozwoliła im na nabycie 


konkretnych umiejętności z zakresu pracy metodą projektu. 


Wart podkreślenia jest fakt, że zdecydowana większość najbardziej owocnych kierunków 


działalności w 2011 została podjęta po uważnej ewaluacji Programu „Teraz My!” 


realizowanego w 2010 r. - potrzeba ich podjęcia została zasygnalizowana w sprawozdaniu z 


realizacji Programu. 


 


 Przeprowadzona ewaluacja Programu realizowanego w 2011 r. prowadzi natomiast do 


następujących wniosków, które zostaną wykorzystane podczas konstruowania kolejnej jego 


edycji:  


 Działania związane z organizacją wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych wydają 


się być najbardziej celowe i efektywne w odniesieniu do zaangażowania wolontariuszy w 


aktywizację osób, u których niepełnosprawność powoduje ciągłe pozostawanie w miejscu 


zamieszkania i niemal zupełną izolację społeczną. Podjęta współpraca z ze 


Stowarzyszeniem „Pomagam, więc jestem” dobrze prognozuje na możliwość rozwoju tak 


rozumianego wolontariatu. 


 Pomimo intensywnych działań promocyjnych należy uznać, że dotarcie z ofertą 


Programu do adresatów stanowi jedną z większych trudności w jego realizacji. 


Adekwatnym działaniem w odniesieniu do sporej części potencjalnych odbiorców będzie 


tu intensywna obecność Programu w Internecie. Można przy tym rozważać 
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przygotowanie i prowadzenie portalu (lub profilu na portalu społecznościowym) 


dotyczącego możliwości aktywizacyjnych niepełnosprawnych mieszkańców Katowic, a 


w szczególności propozycji oferowanych w ramach Programu. 


 Z rozmów z przedstawicielami Grupy Doradczej działającej przy Programie (ale też z 


rosnącej liczby współpracujących z Programem organizacji) wynika, że w bardzo dużym 


stopniu akceptują i doceniają oni zawartość kierowanej do nich oferty. Za najistotniejsze 


elementy współpracy uznawane były: możliwość zgłaszania i realizacji inicjatyw 


oddolnych, wyjazdy studyjne, które dostarczają inspiracji do podejmowania nowych 


działań na rzecz społeczności niepełnosprawnych katowiczan, przygotowanie wspólnych 


wniosków do programów grantowych. 


 Sukces zrealizowanych w 2011 r. warsztatów teatralnych oraz zajęć z zakresu 


rehabilitacji, ruchu i relaksacji wskazuje na bardzo dużą potrzebę realizacji zadań 


nakierowanych na rozwój psychofizyczny, utrzymanie kondycji, dbałość o zdrowie i 


higienę wśród osób niepełnosprawnych. 


 Realizacja działań w ramach Klubu Samopomocowego pokazała, że dla rzeczywistej – tj. 


prowadzącej do coraz większej samodzielności – aktywizacji osób niepełnosprawnych, 


zwłaszcza osób z niepełnosprawnością intelektualną, konieczne jest poszerzenie grupy 


odbiorców wsparcia o ich rodziny i opiekunów. Wsparcie to powinno obejmować 


zarówno doradztwo psychologiczne dotyczące relacji z niepełnosprawnym 


dzieckiem/podopiecznym, organizacji życia rodzinnego, otwartości na pozytywną 


zmianę, ale też np. umiejętności dbania o własną higienę psychiczną. 


 Przedstawiciele organizacji i osoby zaangażowane w działalność pomocową za jedną z 


większych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Katowic zgodnie uznają budowę 


„domów społecznościowych”, w których zamieszkałyby zarówno osoby 


niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Zadaniem Programu  „Teraz My!” w odniesieniu 


do takiej inicjatywy może być np. konsolidacja środowiska wokół pomysłu oraz próba 


przygotowania założeń ekonomicznych pod budowę i funkcjonowanie domów. 


 Z uwagi na fakt, że środki pochodzące z PO Kapitał Ludzki mogą być przeznaczane 


jedynie na niewielką część obszaru działań, który wymaga interwencji ze względu na 


sytuację osób niepełnosprawnych i ich otoczenia (w szczególności problemem jest 


wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, wspieranie osób niebędących w wieku 


aktywności zawodowej – w tym niepełnosprawnych dzieci, przedsięwzięcia w rodzaju 


opisanej wyżej koncepcji budowy domu dla osób niepełnosprawnych), nie należy 
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zaniedbywać innych możliwości pozyskania środków – zarówno ze źródeł publicznych, 


jak i ze sponsoringu prywatnego. 


 Wskazana jest również kontynuacja realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, 


przy czym oferta udziału w tym instrumencie powinna być skierowana w pierwszej 


kolejności do osób, które biorą również udział w innych działaniach Programu „Teraz 


My!”. 


 W dalszym ciągu działania Programu powinny być nakierowane nie tylko na aktywizację 


poszczególnych osób niepełnosprawnych, ale też na wzbogacenie oferty instytucji 


miejskich dla osób niepełnosprawnych. 


 


 


Sposób i źródła finansowania Programu 


Program był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 


ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII, Działania 7.1. 


Podziałania 7.1.1. Budżet był realizowany zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu 


systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.  


 


Całkowity koszt Programu w 2011 roku wyniósł: 194 666,99 PLN. 


 


 


 







