Załącznik
do Uchwały Nr LIV/566/2018
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 19 czerwca 2018 r.

PROGRAM OSŁONOWY WSPARCIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
W TARNOWSKICH GÓRACH
NA LATA 2018-2022

1

Tarnowskie Góry 2018
Spis treści:
1. Wstęp, podstawy prawne i zgodność z innymi dokumentami…………………....3
2. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu……………………………….4
3. Cel główny oraz cele szczegółowe………………………………………………….4
4. Zadania programu………………………………………………………………….5
5. Odbiorcy programu………………………………………………………………...5
6. Koordynacja i sposób realizacji programu……………………………………….6
7. Finansowanie programu…………………………………………………………...6
8. Podsumowanie…………………………………………………………………….. 7

2

Rozdział 1
WSTĘP
Program osłonowy w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wpisuje się
w kierunki prognozowanych zmian określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych, a także jest spójny z celem strategicznym: Pomoc osobom
niepełnosprawnym i zaburzonym psychicznie.
Program jest zgodny z założeniami polityki społecznej na szczeblu powiatu, regionu i kraju.
W ramach programu przewiduje się udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom, które z uwagi na wiek, chorobę, ograniczoną mobilność lub inne obiektywne
trudności nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach aktywizujących
prowadzonych
przez ośrodki wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej.
Program będzie realizowany w latach 2018 - 2022 obejmie swoim zasięgiem mieszkańców
Gminy Tarnowskie Góry. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest ważnym
zadaniem Gminy wymagającym podjęcia wieloaspektowych działań poprzez rozwój
istniejących form wsparcia oraz tworzenie warunków do powstania nowych rozwiązań.
Proponowane w programie osłonowym działania mają wspomóc i umożliwić dostęp
do rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym oraz zapewnić wsparcie
ich opiekunom. Konieczność wdrożenia programu wynika z potrzeb rozeznanych wśród
mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry, a także z przeprowadzonej diagnozy oraz analizy
posiadanych zasobów.
PODSTAWY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 78,
poz. 483) - art. 69.
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1769
ze zm.) - art.17 ust. 2 pkt 4.
3. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. - Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych (M. P. z 1997r. Nr 50, poz. 475).
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994) .
6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).
8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022.
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Rozdział 2
OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU
Sporządzenie pełnej diagnozy problemu niepełnosprawności jest niezwykle trudne,
ponieważ nie gromadzi się kompletnych danych na ten temat. Jednym ze źródeł informacji
o zbiorowości osób niepełnosprawnych są spisy ludności. Wg Narodowego Spisu
Powszechnego z 2011 roku w powiecie tarnogórskim liczba niepełnosprawnych osób
wynosiła 14 639. Jak wynika z danych statystycznych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w 2017 roku na terenie Gminy Tarnowskie Góry zostało wydanych
1 528 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia. Niepełnosprawność
to jeden z głównych problemów występujących wśród świadczeniobiorców pomocy
społecznej. Z danych statystycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich
Górach wynika, że w 2017 roku udzielono pomocy finansowej z powodu niepełnosprawności
487 rodzinom, co stanowi 36,67 % ogólnej liczby rodzin objętych wsparciem MOPS.
Program osłonowy skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin ma na celu
wzbogacenie istniejącej oferty pomocy kierowanej do osób i rodzin borykających się
z problemem niepełnosprawności Z analizy potrzeb przeprowadzonej wśród organizacji,
stowarzyszeń, ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej wynika, że osoby
niepełnosprawne i ich rodziny napotykają na trudności z dojazdem na zajęcia, wymagają
większego wsparcia psychologicznego oraz informacyjnego w zakresie uprawnień
do korzystania z oferty pomocowej.
Dane liczbowe uzyskane podczas przeprowadzonej diagnozy wskazują, że aktualnie z oferty
ośrodków wsparcia korzysta 99 niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowskich Gór, z czego
około 40 osób ma problemy z dojazdem na zajęcia.
Występujące ograniczenia o charakterze finansowym, zdrowotnym adresatów programu,
podeszły wiek opiekunów i inne indywidualne uwarunkowania znacznie utrudniają
funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych.
Powyższa analiza w pełni uzasadnia celowość podjęcia działań proponowanych w programie,
zmierzających do wyrównania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji
społecznej.
Rozdział 3
CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE
Głównym celem programu osłonowego jest ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych.
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2. Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych.
3. Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier uniemożliwiających udział osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz w dostępie do ośrodków wsparcia
oraz WTZ.
4. Wsparcie rodzin borykających się z problemem niepełnosprawności.
5. Wzrost poziomu wiedzy na temat uprawnień i możliwości przysługujących osobom
niepełnosprawnym.
Rozdział 4
ZADANIA PROGRAMU
Cele programu będą realizowane poprzez następujące zadania:
1. Ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej poprzez zapewnienie
dowozu osób niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia oraz WTZ.
2. Umożliwienie udziału w grupach samopomocowych adresatom programu osłonowego
(w tym korzystanie z poradnictwa socjalnego i prawnego).
3. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Rozdział 5
ODBIORCY PROGRAMU
1 Program osłonowy skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy
Tarnowskie Góry:
 z orzeczoną niepełnosprawnością,
 korzystających z ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej,
 opiekunów, członków rodzin osób wymienionych powyżej.
2 Pomoc w formie ułatwienia dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej
przysługiwać będzie osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie przezwyciężyć
swojej trudnej sytuacji życiowej wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.1
3 Program przewiduje pomoc dla osób, które nie mają możliwości uzyskania wsparcia
na podstawie uprawnień określonych w: ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
społecznej ( Dz. U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.), ustawie z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018r., poz. 511, ze zm.), rozporządzeniu z dnia 22.09. 2005 r. Ministra
Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 64,
poz. 593 z późń. zm.).

1

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.

5

Rozdział 6
KOORDYNACJA I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Do realizacji programu osłonowego zostaną wykorzystane zasoby kadrowe
i instytucjonalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.
2. Dyrektor MOPS powoła Zespół Koordynujący odpowiedzialny za prawidłowy
przebieg realizacji programu.
3. Realizacja działań w programie opierać się będzie na zasadzie współpracy
z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy osobom
niepełnosprawnym.
4. Informacja o możliwości skorzystania z programu osłonowego zostanie ogłoszona
na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,
stronach internetowych: www.tarnowskiegory.pl, www.mopstg.pl, na tablicach
ogłoszeń ośrodków wsparcia oraz WTZ –u.
5. Pomoc w formie ułatwienia dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osobom
niepełnosprawnym przewiduje zapewnienie dowozu z miejsca zamieszkania do
ośrodka wsparcia/WTZ i z powrotem. 2
6. Pomoc w formie wsparcia psychologicznego udzielana będzie członkom rodzin osób
niepełnosprawnych, a jej zakres dostosowany zostanie do indywidualnych potrzeb.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu zatrudni psychologa na
podstawie umowy zlecenie.
7. Spotkania w ramach grupy samopomocowej odbywać się będą 2 razy w miesiącu.
Grupa będzie miała charakter otwarty.
8. Kwalifikowanie do udziału w programie, do działań przewidzianych w pkt. 5 i 6
następować będzie po złożeniu wniosku, którego treść opracowana zostanie przez
powołany Zespół Koordynujący.
9. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach corocznie
w terminie do dnia 31 marca przedłoży Burmistrzowi Miasta oraz Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji programu.

Rozdział 7
FINANSOWANIE PROGRAMU
Program osłonowy finansowany będzie ze środków własnych Gminy w ramach budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2

MOPS wyłoni wykonawcę usługi zgodnie z obowiązującym w ośrodku Regulaminem Udzielania Zamówień
Publicznych.
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Rozdział 8
PODSUMOWANIE
Wdrożenie programu osłonowego pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów
instytucjonalnych, a także przyczyni się do zwiększenia liczby osób uczestniczących
w zajęciach aktywizujących prowadzonych przez placówki. Wsparcie rodzin borykających
się z problemem niepełnosprawności wpłynie na poprawę ich funkcjonowania oraz będzie
przeciwdziałać procesowi marginalizacji i izolacji społecznej.
Realizacja programu umożliwi systematyczne prowadzenie i pogłębianie diagnozy
problemów osób niepełnosprawnych, istotnej z punktu widzenia tworzenia kompleksowego
systemu wsparcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz OLSZEWSKI
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