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WPROWADZENIE 

 

 

Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005-2015 został 

przyjęty uchwałą nr XXVIII/321/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim  

z dnia 22 lutego 2005 r. Jest to program wieloletni, określający główne cele i zadania,  

które powinny być realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych, natomiast działania 

podejmowane w ramach realizacji niniejszego Programu są corocznie określane w formie 

Harmonogramu jego realizacji. Ww. Harmonogram na 2014 r. został przyjęty przez Radę 

Miejską w Stargardzie Szczecińskim uchwałą XXXV/403/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 

 

OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE 

REALIZACJI W 2014 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Podniesienie jakości życia osób dotkniętych niepełnosprawnością np. poprzez 

zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do specjalistycznego poradnictwa  

i metod rehabilitacji w jak najwcześniejszej fazie powstania lub wykrycia 

niepełnosprawności. 

1.1. Prowadzenie Punktu Wczesnego Wykrywania Cukrzycy. 

 

W 2014 r. Miasto dofinansowało Punkt Wczesnego Wykrywania Cukrzycy prowadzony  

przez Koło Nr 1 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Stargardzie Szczecińskim.  

Punkt był dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta trzy razy w tygodniu, 

a w ramach jego działalności możliwe było bezpłatne wykonanie pomiaru poziomu glukozy  

we krwi, poziomu cholesterolu, trójglicerydów, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia 

tętniczego, a także wagi ciała oraz wzrostu. Stowarzyszenie uczestniczyło w różnych 

imprezach miejskich, podczas których wykonywało bezpłatnie wyżej wymienione badania  

oraz rozprowadzało ulotki i materiały informacyjno-szkoleniowe na temat cukrzycy i jej 

skutków. W 2014 roku Stowarzyszenie dokonało 4056 ww. pomiarów. 

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 3.000 zł. 

 

1.2. Poprawa sprawności psychicznej i fizycznej osób chorych na SM. 

 
W 2014 r. Miasto dofinansowało zadanie realizowane przez Stargardzkie Stowarzyszenie 

Chorych na SM, którego celem była poprawa sprawności psychicznej i fizycznej osób 

chorych na SM. Przyznaną dotację wykorzystano na zabiegi rehabilitacyjne podczas turnusu 

w ośrodku wczasowo-rehabilitacyjnym „Sandra” w Pogorzelicy. Turnus odbył się w dniach 

od 6 do 16 października. Uczestniczyło w nim 8 osób chorych na stwardnienie rozsiane,  

które lekarz w zależności od stanu zdrowia kierował na zbiegi tj. min.: krioterapię 

ogólnoustrojową, krioterapię miejscową, magnoterapię,  laseroterapię,  masaż leczniczy 

częściowy, rehabilitację metodą PNF, a także na gimnastykę indywidualną. Uczestnicy 

zadania korzystali również przez cały rok z sali wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny, 

która jest w posiadaniu Organizacji. 

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 4.000 zł.  
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1.3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzi  

na zlecenie Miasta Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym. Jest to zadanie administracji rządowej przekazane Miastu do realizacji przez 

Wojewodę Zachodniopomorskiego. Do głównych zadań tej Placówki należy zapewnienie 

podopiecznym wsparcia i opieki rehabilitacyjnej zmierzającej do osiągnięcia możliwie jak 

najpełniejszej samodzielności życiowej.  

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają z kompleksowej rehabilitacji, 

która obejmuje: 

 rehabilitację ogólnousprawniającą, służącą usprawnianiu i niedopuszczeniu  

do pogłębienia się niepełnosprawności, 

 rehabilitację społeczną, która obejmuje naukę nawiązywania i utrzymania kontaktów 

społecznych, kształtowania umiejętności współpracy i komunikowania się, 

 terapię zajęciową, rozwijającą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową i procesy 

poznawcze, która realizowana jest w formie zajęć plastyczno-technicznych, 

stolarskich, wikliniarskich i muzykoterapii,  

 terapię sensoryczną, polegającą na stymulacji wielozmysłowej-oddziałującej różnymi 

bodźcami na wszystkie zmysły, zmniejszającej stres, napięcie, agresję oraz mającej  

na celu likwidację zachowania autodestrukcyjnego, wydłużenie czasu koncentracji 

uwagi i dającej poczucie bezpieczeństwa i relaksacji, 

 trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, który ma na celu 

usamodzielnienie podopiecznych, a poprzez to poprawę ich funkcjonowania  

w codziennym życiu.  

W 2014 r. ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 37 osób. 

 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 767.947 zł, w tym środki Wojewody 

Zachodniopomorskiego w wysokości 447.947 zł oraz środki z budżetu Miasta  

w wysokości 320.000 zł – w tym 280.000 zł na modernizację systemu izolacji  

i zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwwilgociowych budynku Środowiskowego 

Domu Samopomocy stanowiącego własność Miasta.  

 

 

1.4. Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin. 

 

Rehabilitację dzieci z autyzmem w 2014 r. prowadził Oddział Krajowego Towarzystwa 

Autyzmu. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczym. Zadania przewidziane do realizacji zostały podzielone tematycznie  

na poszczególne miesiące. We wrześniu dzieci zrealizowały tematykę: dziecko artysta – 

zabawa z papieru  i na papierze. W październiku poznawały produkty, z których można 

wykonać rzeźby i prace plastyczne z modeliny, masy solnej oraz pianki plastycznej. 

Listopadowa tematyka związana była z zabawą w materiałach sypkich i stymulacyjnych. 

Dzieci segregowały materiały sypkie jednocześnie uczestnicząc w stymulacji dłoni i stóp.   

W grudniu odbyły się zajęcia artystyczne z zabawą w drewnie i z drewnem. Ponadto dzieci 

uczestniczyły w zajęciach muzycznych z użyciem różnych przedmiotów i instrumentów 

muzycznych oraz korzystały z sali doświadczania świata, gdzie odbywała się relaksacja  

z elementami stymulacji wielozmysłowej. 

W zajęciach uczestniczyło 11 podopiecznych  Ośrodka (dzieci chore na autyzm)  

oraz 16 dzieci z punktu konsultacyjnego (dzieci w trakcie diagnozy). W spotkaniach licznie 

uczestniczyli rodzice oraz zdrowe rodzeństwo dzieci chorych na autyzm. 

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 5.000 zł. 
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1.5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizacja osób niepełnosprawnych 

wzrokowo. 

 

W 2014 r. Miasto dofinansowało działania prowadzone na rzecz niewidomych  

i niedowidzących mieszkańców naszego miasta. Umowa na realizację niniejszego zadania 

została zawarta z Polskim Związkiem Niewidomych Okręgiem Zachodniopomorskim,  

Koło w Stargardzie Szczecińskim, które prowadziło:  

1) Punkt Informacyjno-Doradczy (porady i informacje dotyczące m.in.: rehabilitacji  

podstawowej, doboru pomocniczego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania osób 

niewidomych i niedowidzących, pomocy w redagowaniu pism dotyczących spraw 

urzędowych dla członków Koła); w punkcie udzielono porad 120 członkom, 

2) Klub Aktywności Twórczej - w ramach klubu odbyło się 8 spotkań grupy plastycznej  

i 7 spotkań grupy rekreacyjnej (zajęcia gimnastyczne na basenie) oraz 18 spotkań kursu 

nauki języka angielskiego. 

3) imprezy integracyjne i kulturalne: m.in. spotkanie z okazji Dnia Białej Laski oraz 

spotkanie wigilijne.   

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 4.500 zł.   

 

1.6. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. 

 

Zagadnieniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zajmuje się na terenie 

miasta Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie w 2014 r. polegały  

na pobudzeniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci w wieku od kilku miesięcy do 

6 roku życia, u których zostały rozpoznane nieprawidłowości w rozwoju wymagające korekty 

i dodatkowej stymulacji. Zajęcia z dziećmi prowadzili merytorycznie przygotowani 

specjaliści: pedagodzy (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog), psycholog,  

logopeda, muzykoterapeuta, rehabilitant, doradca rodzinny oraz instruktor dogoterapii.  

W zajęciach brało udział 32 dzieci, które były objęte: 

 diagnozą i konsultacjami psychologicznymi, 

 logopedią z elementami terapii, 

 zajęciami z elementami rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej,  

 terapią audio psycholingwistyczną metodą Tomatisa, 

 terapią wielozmysłową oraz z elementami masażu,  

 terapią pedagogiczną,  

 zajęciami muzyczno-plastycznymi w grupie,  

 zajęciami z dogoterapii. 

W ramach przekazanej dotacji przeprowadzono 275 godzin zajęć. 

 
 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 16.500 zł.  

 

1.7. Organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia oraz terapii dla rodziców i opiekunów 

osób niepełnosprawnych.  

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

zorganizowało również - grupę wsparcia - zajęcia skierowane do rodziców dzieci 

wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia polegały na wsparciu 

terapeutycznym rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez: 

 wzbogacenie kompetencji w zakresie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną,  

 wspomaganie procesie wychowania osoby niepełnosprawnej, 
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 udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, 

 wspieranie w pełnieniu roli rodzica/opiekuna osoby niepełnosprawnej, 

 integrowanie środowiska rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. 

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 5.000 zł.  

 

1.8. Poprawa sprawności kobiet po mastektomii oraz prowadzenie działań w zakresie 

profilaktyki przeciwnowotworowej. 
 

W 2014 r. Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka” realizowało na rzecz kobiet  

po mastektomii wiele różnorodnych działań prozdrowotnych. Organizacja prowadziła m.in.:  

 zajęcia usprawniające grupowe i indywidualne dostosowane optymalnie do niesienia 

poprawy sprawności amazonek,  

 zajęcia usprawniające w wodzie, 

 psychoterapię indywidualną i psychoedukacją w grupie, 

 edukację i profilaktykę anty-nowotworową dla środowiska.  

Ponadto organizacja wydała oraz rozkolportowała biuletyn „Radość Życia”  

(2.500 egzemplarzy), który bezpłatnie został przekazany mieszkańcom naszego miasta.   

W ramach X Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia przeprowadzono 

prelekcje, podczas których rozdawane były materiały edukacyjne oraz odbywała się nauka 

samobadania piersi na fantomie. Stowarzyszenie popularyzowało również wiedzę  

w środowisku na temat raka piersi oraz propagowało metody diagnostyczne pozwalające  

na jego wczesne wykrycie. W jubileuszowym Tygodniu stowarzyszenie umożliwiło również 

mieszkankom naszego miasta skorzystanie z darmowych  badań mammograficznych. 

We wszystkich działaniach Stowarzyszenia uczestniczyło ok. 340 osób.  

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 5.000 zł. 

 

1.9. Poprawa sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. 

 

Zadanie z zakresu poprawy sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych realizował  

w 2014 r. na zlecenie Miasta Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki  

z Kalectwem w Szczecinie. Jego głównym celem była poprawa zdrowia fizycznego  

i psychicznego niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta poprzez zajęcia na basenie. 

W zajęciach uczestniczyło 5 grup po 10 osób niepełnosprawnych w miesiącach: luty, marzec, 

kwiecień, maj, czerwiec. Zajęcia dla każdej z grup odbywały się 4 razy w miesiącu. 

 

Na powierzenie realizacji zadania przeznaczono kwotę 1.500 zł. 

 

2. Zmniejszenie negatywnych skutków niepełnosprawności powstającej w późnym 

okresie życia (szczególnie dla kobiet) poprzez m.in. działania takie jak wspieranie 

działalności Klubów Seniora, prowadzenie usług opiekuńczych, wolontariat. 

2.1. Prowadzenie Klubu Seniora. 

 

Od kilku lat Miasto wspiera funkcjonowanie Klubu Seniora, który prowadzi Oddział 

Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie 

Szczecińskim.  Głównym celem tego działania jest zagospodarowanie czasu wolnego  

osób starszych. W ramach Klubu seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach na basenie, 

psychoterapii zajęciowej jak również w ćwiczeniach odpornościowych, tj. wyjściach do groty 

solnej, spacerach nordic walking. Osoby starsze mają również możliwość rozwijana swoich 

zainteresowań i talentów poprzez uczestnictwo w kołach tematycznych np. robótek ręcznych 
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czy tanecznych. Ponadto zorganizowano wyjścia do kina i teatru oraz wycieczki turystyczne. 

W 2014 r. w zajęciach prowadzonych w ramach Klubu uczestniczyło 4.389 osób.  

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 14.000 zł. 

 

2.2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze były realizowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe (Centrum Integracji Społecznej 

oraz Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym), którym 

Miasto powierzyło ich realizację. W 2014 r. z usług opiekuńczych skorzystało 186 osób, 

natomiast ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 33 osoby. 

 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.555.412,66 zł.  
 

2.3. Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dziennego pobytu dla osób starszych. 
 

Podmiotem prowadzącym niniejszy ośrodek jest Zachodniopomorski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Dzienny dom pobytu dla 20 osób starszych 

został utworzony w celu zabezpieczenia dziennej opieki osobom starszym, samotnym, 

które z powodu wieku, choroby lub innych  przyczyn wymagają częściowej opieki i pomocy  

w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Dom poza zabezpieczeniem dziennego pobytu zapewnia 

podstawową opiekę pielęgnacyjną, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz pomoc  

w utrzymaniu kondycji psychicznej. Podopieczni biorą udział w zajęciach mających  

na celu odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy  

oraz uczestniczą w zajęciach wspomagających aktywność, tj. zajęciach kulinarnych, 

plastycznych, komputerowych, muzycznych oraz relaksacyjnych. Ponadto placówka 

prowadzi również terapię ruchową w formie gimnastyki usprawniającej, elementy 

rehabilitacji indywidualnej i masażu rehabilitacyjnego. W ośrodku podejmowanych jest wiele 

działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych m.in. poprzez 

organizowanie i uczestnictwo w rozmaitych imprezach okolicznościowych oraz spotkaniach  

z uczniami ze stargardzkich szkół, które pozytywnie wpływają na relacje 

międzypokoleniowe.  

W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domu dziennego pobytu  

dla osób starszych 24 osoby, a na dzień 31 grudnia 2014 r. z usług domu korzystało 14 osób.   

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę  117.000 zł. 

 

2.4. Aktywizacja społeczna seniorów m.in. poprzez prowadzenie działalności 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

W 2014 r. Miasto dofinansowało działania prowadzone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Stargardzie Szczecińskim w zakresie aktywizacji społecznej seniorów. W ramach tego 

przedsięwzięcia poszerzano wiedzę i umiejętności seniorów. Uczestnicy zadania brali udział 

m.in. w Ogólnopolskim Turnieju Brydżowym w wykładach edukacyjnych, spektaklach 

teatralnych i operowych, wyjazdach i spotkaniach integracyjnych, a także został wydany 

Biuletyn Collegium Stargardensis w ilości 200 egzemplarzy. W powyższych działaniach 

uczestniczyło 345 osób.  

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 6.800 zł. 
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2.5. Prowadzenie centrum wolontariatu. 

 

W 2014 r. funkcjonowało centrum wolontariatu, na realizację którego Miasto zawarło umowę 

z Oddziałem Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie.  

Podstawowym założeniem Centrum była realizacja pomocy potrzebującym mieszkańcom 

Miasta. Centrum w 2014 r. zrzeszało ponad 50 wolontariuszy, a liczba mieszkańców 

Stargardu Szczecińskiego korzystających  z pomocy wolontariatu wyniosła ok. 10.000 osób. 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono  kwotę 1.000 zł.  

 

 

3. Wykorzystywanie zasobów osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, 

np. poprzez współpracę i wsparcie dla podmiotów zajmujących się organizowaniem 

pracy osób niepełnosprawnych. 

 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

zakładem aktywności zawodowej, warsztatem terapii zajęciowej i innymi podmiotami. 

 

Wydział Polityki Społecznej, który nadzoruje działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

w mieście, w ramach indywidualnego wsparcia osób niepełnosprawnych służy poradą  

oraz kieruje je do poszczególnych podmiotów, zajmujących się bezpośrednio organizacją 

pracy dla osób niepełnosprawnych.  

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowej umożliwiło również osobom 

niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia indywidualnego w postaci dyżurów prawnika, 

które stanowiły pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób 

niepełnosprawnych oraz planowania ich dalszego kształcenia czy kariery.  

W 2014 r. prawnik udzielił 121 porad osobom niepełnosprawnym. 

 

4. Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych i dążenie do wyrównania poziomu 

wykształcenia niepełnosprawnych kobiet i niepełnosprawnych mężczyzn,  

np. poprzez współpracę i wsparcie dla podmiotów zajmujących się szkolnictwem osób 

niepełnosprawnych. 

4.1. Prowadzenie przedszkolnych oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim            

nr 1 i 5 z Oddziałami Integracyjnymi. 
 

Na terenie miasta funkcjonują 3 przedszkolne oddziały integracyjne, tj. w Przedszkolu 

Miejskim nr 5 - dwa oddziały oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1 - jeden oddział.  

Dzieci niepełnosprawne wspólnie z pozostałymi dziećmi biorą udział w zajęciach 

edukacyjnych zorganizowanych w blokach programowych w oparciu o Podstawy 

Programowe Wychowania Przedszkolnego. Jednocześnie   prowadzone   są   indywidualne   

zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne na bazie programów indywidualnych opracowanych 

dla każdego dziecka w zależności od stanu biopsychospołecznego. Metodami wiodącymi  

w pracy w grupie integracyjnej są: metoda Dobrego Startu, M. i Ch. Knillów,  C.  Freineta  

i Kniessów. Wykorzystywana jest także muzykoterapia, dogoterapia oraz stymulacja 

wielozmysłowa. W grupie integracyjnej pracuje jednocześnie  dwóch   nauczycieli -  wiodący  

nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz pedagog specjalny.   

W 2014 r. w zajęciach Przedszkola Miejskiego nr 1 uczestniczyło 8 dzieci 

niepełnosprawnych, natomiast w Przedszkolu Miejskim nr 5 -  22 dzieci niepełnosprawnych. 

 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę  981.913 zł.  
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4.2. Realizacja programu klas integracyjnych w postaci sześcioletniej szkoły 

podstawowej z oddziałami integracyjnymi (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi) oraz trzyletniego Gimnazjum Integracyjnego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących. 

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi oraz Gimnazjum Integracyjne. Klasy integracyjne działają od 1992 r.  

W oddziałach integracyjnych pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli, w tym pedagog 

specjalny, który w ramach obowiązującej siatki godzin organizuje rewalidację indywidualną 

według opracowanych programów dla poszczególnych uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

Na poziomie klas I - IV nauczanie integracyjne prowadzone jest w specjalnie 

przygotowanych gabinetach. W ich skład wchodzi sala do zajęć lekcyjnych oraz sala do zajęć 

integrujących i pracy indywidualnej. Dla uczniów klas V - VI i gimnazjum utworzono gabinet 

terapii zajęciowej. Gabinet ten składa się z pomieszczenia kuchennego oraz sali 

do rewalidacji indywidualnej. Pomieszczenia te są wyposażone w komputery oraz pomoce 

dydaktyczne. W szkole jest również dobrze wyposażona sala do gimnastyki korekcyjnej oraz 

gabinet logopedyczny. Uczniowie klas integracyjnych korzystają z zajęć gimnastyki 

korekcyjnej, pomocy logopedycznej oraz z zajęć socjoterapii. Uczniowie niepełnosprawni 

uczęszczający do ZSO mogą także korzystać z indywidualnego toku nauczania. Zajęcia 

integracyjne w szkołach publicznych dają niepełnosprawnym uczniom możliwość 

kontynuowania nauki w innych publicznych placówkach, a także zdobycie doświadczenia  

w przebywaniu w środowisku swoich w pełni sprawnych rówieśników. W 2014 r. naukę 

pobierało w Gimnazjum Integracyjnym 32 uczniów niepełnosprawnych, natomiast w Szkole 

Podstawowej 49 uczniów niepełnosprawnych. 

 

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 2.489.544 zł. 

 

5. Likwidacja barier (m.in. architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych) 

utrudniających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

 

5.1. Bezpłatne udostępnianie sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu  

w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, działającym 

również na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Stargardzie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych dysponuje 10 komputerami                

z dostępem do Internetu, z których korzystają organizacje pozarządowe w celu  

zbierania różnorodnych informacji, w tym m.in. dot. zagadnień osób niepełnosprawnych  

lub też informacji  o ogłaszanych konkursach grantowych na realizację zadań związanych  

z niepełnosprawnością.  

W 2014 roku z Centrum skorzystało 20 organizacji pozarządowych.  

 

5.2. Integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, m.in. poprzez organizację imprez sportowych.  

 

W 2014 r. podobnie jak w latach poprzednich odbyły się w Stargardzie Szczecińskim 

Igrzyska Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych, zorganizowane przez Koło Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uczestnikami Igrzysk były  

osoby niepełnosprawnie intelektualnie z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu 

województwa zachodniopomorskiego, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy  

(20 drużyn) oraz zaprzyjaźniona drużyna z niemieckiej organizacji „Lebenshilfe Pasewalk”. 

Każda z drużyn składała się z 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach Igrzysk 
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odbyły się następujące konkurencje sportowe: bieg na  60 m, rzut piłeczką palantową,  

rzut piłką lekarską, skok w dal.  

W imprezie uczestniczyło ok. 300 osób. 

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 1.500 zł. 

 

5.3. Wykonanie bieżących remontów oraz inwestycji zaplanowanych w budżecie Miasta 

na 2014 r. z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, m. in. remonty 

chodników i nawierzchni ulic.  

 

W 2014 r. wykonano następujące remonty oraz inwestycje z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych (likwidacja barier) tj.: 
 

1) ul. Spokojna (przedłużenie ulicy do miejscowości Golczewo) – wybudowano nowy 

odcinek jezdni wraz z chodnikami oraz ciągiem pieszo – rowerowym, obniżono 

krawężniki na przejściach dla pieszych, wybudowano miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych.  

2) ul. Metalowa – wybudowano nowy odcinek jezdni wraz z chodnikami oraz ciągiem 

pieszo – rowerowym, obniżono krawężniki na przejściach dla pieszych.  

3) alejki w Parku Chrobrego – wykonano nową nawierzchnię alejek zlokalizowanych 

w rejonie wieży ciśnień oraz cerkwi. 

4) ul. Traugutta i ul. Niemcewicza – remont chodników, nawierzchnia została połączona 

z istniejącymi ciągami pieszymi, obniżono krawężniki na przejściach dla pieszych. 

5) Al. Żołnierza, ul. Konarskiego, Al. Żołnierza Boczna – remont chodników, obniżono 

krawężniki na przejściach dla pieszych. 

6) ul. Niepodległości – wybudowano nowy chodnik wzdłuż ulicy, nawierzchnia została 

połączona z istniejącymi ciągami pieszymi, obniżono krawężniki na przejściach dla 

pieszych. 

7) ul. Spichrzowa – remont chodników, nawierzchnia została połączona z istniejącymi 

ciągami pieszymi, obniżono krawężniki na przejściach dla pieszych. 

8) Alejki cmentarz – wykonano nowe alejki, które zostały dołączone do istniejących 

ciągów pieszych. 

9) ul. Struga – remont chodników, nawierzchnia została połączona zrównana z istniejącymi 

ciągami pieszymi, obniżono krawężniki na przejściach dla pieszych. 

10) ul. Kołłątaja – remont jezdni, w rejonie przejść dla pieszych obniżono krawężniki.  

11) ul. Ułanów Jazłowieckich – remont chodników, nawierzchnia została połączona  

z istniejącymi ciągami pieszymi, obniżono krawężniki na przejściach dla pieszych,  

przy schodach wykonano zjazdy (pochylnie) dla wózków i osób niepełnosprawnych. 

5.4. Dostosowanie lokali mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

W 2014 r. na terenie miasta w ramach programu „Potrzebny Dom” funkcjonowało  

35 mieszkań dla 33 osób niepełnosprawnych intelektualnie i dwóch opiekunów oraz  

19 mieszkań przystosowanych dla osób z dysfunkcją ruchu, a także 24 mieszkań dla 30 

seniorów (18 mieszkań 1-pokojowych oraz 6 mieszkań 2-pokojowych). 

 

6. Zwiększenie wiedzy mieszkańców Miasta na temat problemów osób  

niepełnosprawnych i sposobów ich rozwiązywania, prowadzenie kampanii edukacyjnej 

mającej na celu profilaktykę niepełnosprawności. 
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6.1. Informowanie mediów o przedsięwzięciach w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym 

i prowadzenie wspólnie z mediami kampanii informacyjnej mającej na celu uwrażliwienie 

społeczności lokalnej na sytuację i potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2014 lokalne media były na bieżąco informowane o działaniach podejmowanych  

przez Miasto. Ponadto w ramach imprezy pod hasłem: „Aktywni są zdrowi” (zorganizowanej 

poprzez połączenie Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Światowego Dnia Turystyki, 

która również nawiązywała do Światowego Dnia  Zdrowia Psychicznego) zostały 

rozkolportowane materiały opracowane przez Wydział Polityki Społecznej tj.:  

 Ulotka  pt. „Aktywni są zdrowi – rozładuj stres” – upowszechniająca zachowania i style 

korzystne dla zdrowia psychicznego, 

 „Przewodnik adresowy po organizacjach pozarządowych w Stargardzie Szczecińskim,  

które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz Twojego zdrowia”. Powyższy 

informator miał na celu umożliwienie sprawniejszego dotarcia do specjalistycznej pomocy 

osobom niepełnosprawnym. 

 

Na realizację zadania (współfinansowanie imprezy „Aktywni są zdrowi") wydatkowano 

kwotę 1.996,12 zł  

 

6.2. Aktualizowanie strony internetowej zawierającej informacje o pomocy świadczonej 

przez poszczególne instytucje i organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W 2014 r. na bieżąco aktualizowano strony internetowe zawierające informacje o pomocy 

świadczonej przez poszczególne instytucje i organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Strony, na których widnieją informacje w zakresie niepełnosprawności znajdują się pod adresami: 

www.stargard.pl, www.mops.stargard.pl, www.scwop.stargard.pl. 

 

6.3. Organizacja i włączenie się w działania mające na celu promocję zdrowia  

i profilaktykę niepełnosprawności. 

 

W 2014 r. został zorganizowany X Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia, 

którego działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej przedłużono do miesiąca. Na terenie 

miasta odbywały się spotkania edukacyjno-informacyjne, a przede wszystkim bezpłatne 

badania mammograficzne dla kobiet, które ukończyły 40 lat. Mieszkańcy mogli również 

skorzystać m.in.: z bezpłatnych badań poziomu cukru i cholesterolu oraz zawartości tłuszczu  

w organizmie. Ponadto zainteresowani mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy 

szpiku. Rejestrację prowadziła fundacja DKMS. 

 

W 2014 r. Miasto wspierało również przedsięwzięcia innych podmiotów z zakresu promocji 

zdrowia i przeciwdziałania niepełnosprawności oraz mające na celu integrację osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem, tj. m.in. :  

 obchody „Światowego Dnia Krwiodawcy” organizowane przez Klub Miejski 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie 

Szczecińskim oraz obchody 95-lecia PCK i Dni Honorowego Krwiodawstwa-

organizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Rejonową 

Radę Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie 

Szczecińskim,  

 akcję „Mam Haka na Raka” organizowaną przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie 

Szczecińskim  

http://www.stargard.pl/
http://www.mops.stargard.pl/
http://www.scwop.stargard.pl/
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 kampanię „Ciśnienie na życie” - w mobilnym centrum badań mieszkańcy miasta  

mogli zmierzyć bezpłatnie ciśnienie tętnicze krwi oraz zbadać wiek serca.  

Ponadto przy udziale  Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Ośrodka 

Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Urzędzie 

Miejskim zorganizowano konferencję  pn. „Profilaktyka ratuje życie”.  

Na wsparcie realizacji ww. zadań przeznaczono kwotę 1.898,97 zł.

 

6.4. Organizacja kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość mieszkańców 

Stargardu Szczecińskiego na temat zdrowia psychicznego. 

 

Kampanię edukacyjną podnoszącą świadomość mieszkańców Stargardu Szczecińskiego  

na temat zdrowia psychicznego w 2014 r. prowadził Oddział Krajowego Towarzystwa 

Autyzmu. Organizacja docierała do mieszkańców miasta poprzez ulotki informacyjne, 

wystawy i gazetki tematyczne umieszczone w galeriach handlowych oraz na ulicy w centrum 

miasta. Ponadto  zorganizowano konferencję i przedstawienie edukacyjne na temat zdrowia 

psychicznego, którego celem było przybliżenie problemów z jakimi borykają się osoby chore 

psychicznie, problemów rodzin tych osób i uświadomienie trudności, jakie muszą pokonywać 

każdego dnia.  

 

Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono kwotę 3.000 zł. 

 

7. Udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym. 

7.1. Finansowanie działań wymienionych  w punktach poprzedzających oraz wsparcie 

organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w formach 

pozafinansowych, realizowanych poprzez Stargardzie Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych  (wsparcie informacyjne, szkoleniowe, logistyczne itp.) 

 

W 2014 r. organizacje pozarządowe otrzymały z budżetu Miasta dotacje na realizację  

(w ramach wsparcia lub powierzenia) zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w łącznej 

wysokości 1.329.747 zł. Ww. podmioty regularnie informowano o możliwościach składania 

aplikacji w celu uzyskania dodatkowego dofinansowania z funduszy zewnętrznych. 

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWOP) oferowało  pomoc 

merytoryczną przy wypełnianiu wniosków oraz istniała możliwość skorzystania  

z organizowanych tam szkoleń, konsultacji i kursów z  różnego zakresu:  

SCWOP posiada również stronę internetową, na której umieszczane są wszelkie aktualności 

dotyczące organizacji pozarządowych działających na terenie miasta oraz informacje 

związane z bieżącą działalnością Centrum (szkolenia, harmonogramy dyżurów specjalistów). 

Poprzez umieszczanie w prasie informacji o realizowanych na rzecz mieszkańców miasta 

zadaniach promowano działania lokalnych organizacji pozarządowych. W pomieszczeniach 

Domu Kultury Kolejarza 13 organizacji pozarządowych posiada swoje siedziby,  

co stanowi szczególnie korzystny wymiar, gdyż SCWOP jest swoistym zapleczem  

dla organizacji pozarządowych.  

 

Na prowadzenie SCWOP przeznaczono kwotę 143.412,85 zł. 


