Załącznik nr 1
do "Samorządowego programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021"
Harmonogram „Samorządowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018-2021”
L.p.

1

Zadania

Działania /sposób realizacji / Nazwa projektu i czas realizacji

Wskaźniki

Realizatorzy

2

3

4

5

liczba budynków

PPP Nr 1, SP Nr 4, ZSP Nr 4
z OI SP Nr 2, II LO, PM Nr
15, SOSW, SP Nr 6, BM Nr
1, WIiZP

Likwidacja barier architektonicznych w urzędach i jednostkach podległych

liczba budynków

KZ

Likwidacja barier architektonicznych w jednostkach systemu pomocy społecznej oraz systemu pieczy zastępczej

liczba budynków

MCPR, Dom Dziecka, CIS,
WIiZP

liczba dostosowanych
chodników, przejść

ZDG

liczba osób

MCPR

liczba programów

PUP

liczba zakupionych
programów

SOSW, WIiZP

liczba budynków

KZ

liczba autobusów/busów

MZK

CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Dostosowanie i rozwój lokalnych zasobów instytucjonalnych oraz środowiskowych, a także infrastruktury miejskiej
do potrzeb osób niepełnosprawnych
1.

Dążenie do zapewnienia
1. Likwidacja barier architektonicznych
środowiska wolnego od barier
w przestrzeni publicznej i
1
miejscu zamieszkania osoby z
Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość. Realizacja zadania w latach
niepełnosprawnością
2018-21

2

3
2.

Likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej oraz w przestrzeni publicznej

1
Likwidacja barier architektonicznych na chodnikach i przejściach dla pieszych. Zwiększenie dostępności infrastruktury drogowej dla osób
niewidomych. Zmniejszenie barier na przystankach i zatokach autobusowych Czas realizacji – sukcesywnie w latach 2018-2021
3.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

4.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

1 Zapewnienie aplikacji wspomagającej komunikację umożliwiającą osobom z niepełnosprawnością kontakt z urzędem - aplikacja "Tłumacza
Migam"
2 Wsparcie w zakupie programów komputerowych TOBII do komunikacji dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i nie komunikujacych się
werbalnie np. z zespołem Retta. Czas realizacji: 2018-2021
3 Wprowadzenie dodatkowych oznaczeń dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku (np. ostrzegawcze oznaczenie stopni schodów,
ścieżki naprowadzające), 2018-2021
5. Likwidacja barier transportowych
1

Zakup autobusów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskopodłogowych). Realizacja 2018-2019

2

Wymiana taboru samochodów przeznaczonych do dowozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do szkół i ośrodków pobytu dziennegoliczba autobusów/busów
zakup samochodów 2018-2021

PSONI, KzK

1

2.

Tworzenie i rozwijanie
1. Rozwój i modernizacja placówek
infrastruktury miejskiej z
uwzględnieniem potrzeb osób z 1
Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu Okres realizacji: 2018 - 2020
niepełnosprawnością i ich
rodzin
2 Budowa bloku rehabilitacyjno-sportowego w SOSW ze względu na brak sali gimnastycznej, remont pomieszczeń w budynku kotłowni z
przeznaczeniem na 3 klasopracownie dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Czas realizacji: 2018-2021
3 Doposażenie gabinetu do integracji polisensorycznej. Czas realizacji: 2018-2021
4
Modrnizacja i dostosowanie budnków PSONI Koło w Zamościu przy ul. Orlicz Dreszera 14 i Orlicz Dreszera 10 do potrzeb osób
niepełnosprawnych 2018-2021. Poszerzenie oferty terapii.
5 1. Przystosowanie/dobudowa budynku przy ul. Kresowej
2. Przystosowanie/rozbudowa budynku przy ul. Peowiaków 6a
3. Rozwijanie infrastruktury Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu (ul. Kilińskiego 42/19)
2.

liczba obiektów

WRMiFZ

liczba przedsięwzięć

SOSW, WIiZP

liczba form/osób

SP Nr 10 z OI

liczba budynków

PSONI

liczba budynków

KzK

liczba mieszkań/osób

WRMiFZ

liczba uczestników

MCPR,UMZ

Zapewnienie mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych

1 Budowa mieszkań czynszowych w ramach programu "Mieszkanie +" z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych

CEL SZCZEGÓŁOWY 2. Zapewnienie kompleksowego i zintegrowanego sytemu wspierania osób niepełnosprawnych
1.

Rozwój różnorodnych form
wsparcia

1.

Wspieranie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
1 Funkcjonowanie na terenie Miasta Zamość trzech warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:
1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
2) Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła
3) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem"

2.

Zapewnienie dostępu do informacji poprzez poradnictwo, kampanie informacyjne, rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem mediów
1 Rozpowszechnianie oferty Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 dla osób z niepełnosprawnością. Udzielanie specjalistycznych
porad, konsultacji i informacji klientom poradni. Czas realizacji: 2018-2021

liczba form/porad/osób

PPP Nr 1

2

liczba form/porad/osób

MCPR, NGO's, SOSW

liczba osób

MCPR, NGo's

3.

Prowadzenie poradnictwa
Wsparcie indywidualne osób z niepełnosprawnościami, w tym ze środków PFRON

1

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami/ Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

4. Wsparcie funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną, poprzez ofertę usług świadczonych w miejscu zamieszkania rodziny
1 Działania wspomagające rodziny dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Czas realizacji: 2018-2021
2 Wsparcie funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną, poprzez ofertę usług świadczonych w miejscu zamieszkania rodziny 2018-2021
3 Asystent/indywidualny asystent dostępności/trener samodzielności/opiekun osoby niepełnosprawnej (wszystkich niepełnosprawności zgodnie
z zapotrzebowaniem) 2018-2021
2.

System wspomagający
prawidłowy rozwój dzieci,
młodzieży i osób dorosłych

liczba osób
liczba osób
liczba osób

PPP Nr 1, SOSW
KzK, MCPR, PCK
KzK, PSONI

1. Działania wspomagające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
1 Wspomaganie systemu edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - specjalistyczna, kompleksowa diagnoza psychologiczno pedagogiczna i logopedyczna, opiniowanie i orzecznictwo - kierowanie do kształcenia specjalnego adekwatnie do zdiagnozowanych
specjalnych potrzeb edukacyjnych, - zalecenia i wskazania do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - porady po badaniach. Czas realizacji:
2018-2021

liczba wydanych opinii i
orzeczeń

PPP Nr 1
2

2 Realizowanie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Czas realizacji: 2018-2021
3

Zajęcia rewalidacyjne. Czas realizacji: 2018-2022

4 Współpraca międzynarodowa (wymiana uczniowska, studencka, wolontariat europejski, tworzenie/podtrzymywanie partnerstw)

2.

liczba osób
liczba uczniów objętych
zajęciami
liczba form/uczniów

SOSW
placówki oświatowe, WO
SP Nr 10 z OI, ZSP Nr 4
z OI, PSONI, KzK

Szkolenia
1

1. Warsztaty dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
- Doskonalenie umiejętności kadry pracującej z niepełnosprawnymi dziećmi ,
- Prowadzenie i organizowanie szkoleń dla nauczycieli i specjalistów z zamojskich placówek oświatowych. Czas realizacji: 2018-2021
2. Warsztaty, szkolenia, prelekcje, konferencje dla uczniów, rodziców, nauczycieli - czas realizacji Czas realizacji: 2018-2021
3. Profilatyka zdrowotna dzieci i młodzieży - warsztaty, pogadanki i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i uczniów na terenie przedszkoli i
szkół. Czas realizacji: 2018-2021
4.Szkolenia dla kadry

PPP Nr 1, KzK,PUP, MCPR,
liczba form, liczba osób PSONI, placówki oświatowe,
WO

CEL SZCZEGÓŁOWY 3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, łagodzenie negatywnych społecznie skutków pozostawania bez pracy
1.

Wielowymiarowe wsparcie
osób niepełnosprawnych na
rynku pracy

1. Realizacja usług i instrumentów rynku pracy
1
2018r.-2021r.
Realizacja usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

liczba osób

PUP

liczba osób

PUP

liczba uczniów

PPP Nr 1

liczba form/osób

KzK

1 2018r.-2021r.
Organizacja staży - nabywanie przez osoby bezrobotne niepełnosprawne umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą

liczba osób

PUP

2 Organizacja staży zawodowych dla absolwentów Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu 2018-2021

liczba osób

KzK

2. Poradnictwo zawodowe
1 2018r.-2021r.
Realizacja poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
2 Aktywizacja zawodowa młodzieży - indywidualne badania związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, poradnictwo. Czas
realizacji: 2018-2021
3. Trener pracy jako wsparcie w aktywizacji zawodowej
1 1. Trener pracy jako wsparcie w aktywizacji zawodowej 2018-2021
2. Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością wspierające ich aktywność zawodową 2018-2021

4. Organizacja staży pracy

2.

Wspieranie rozwoju ekonomii
Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej/Fundacje, Stowarzyszenia, KIS, CIS, ZAZ, Spółdzielnie, TUW, Przedsiębiorstwo społeczne/
społecznej
1
liczba umów i
2018r.-2021r.
porozumień o
Umowy i porozumienia o współpracy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu
współpracy zawartych z
PUP

PUP
3

CEL SZCZEGÓŁOWY 4. Działania na rzecz zwiększenia świadomości i zmiany postaw wobec problematyki niepełnosprawności
1.

Wspieranie integracji

1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i kampanii społecznych
1
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych. Realizacja miejskiego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.

2

Organizacja kampanii społecznych

3
Dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych 2018-2021

Wykaz skrótów:
BM Nr 1
II LO
KZ
MZK
MCPR

Bursa Międzyszkolna nr 1
II Liceum Ogólnokształcące
Książnica Zamojska
Miejski Zakład Komunikacji

PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

PM Nr 15

Przedszkole Miejskie Nr 15

PPP Nr 1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu

PUP
SOSW

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

KzK
SP Nr 10 z OI

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu

SP Nr 4
SP Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 4

SP Nr 6
UMZ
WIiZP
WKiS
WRMiFZ
WSO - ZK
ZDG
ZSP Nr 4 z OI
CIS
NGO's
PCK
WO

Szkoła Podstawowa Nr 6
Urząd Miasta Zamość
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zamość
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość
Zarząd Dród Grodzkich w Zamościu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Centrum Integracji Społecznej
Struktury powstałe w wyniku inicjatyw obywatelskich
Polski Czerwony Krzyż
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość

liczba uczestników

WKiS, instytucje kultury,
NGO's, placówki oświatowe

liczba kampanii

PSONI, KzK, NGO's

liczba
dofinansowywanych
projektów

WSO - ZK

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymmi

Szkoła Podstawowa Nr 2

4

