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Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze

W Zabrzu podejmujemy wiele działań skierowanych do osób niepełnospraw-
nych. Dotyczy to między innymi integracji, likwidacji barier architektonicz-
nych oraz ułatwień w załatwianiu spraw urzędowych. Niezwykle istotne jest 
wsparcie w postaci edukacji, przystosowania zawodowego i pomocy w zna-
lezieniu pracy. Dofinansowujemy ponadto projekty skierowane do osób nie-
pełnosprawnych. W naszym mieście działają w tym zakresie także instytucje 
miejskie i liczne organizacje pozarządowe, które nastawione są na wyrów-
nywanie szans osób niepełnosprawnych i prowadzenie ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym. Łączy nas zaangażowanie i troska o dru-
giego człowieka. Świadectwem wrażliwości i empatii dla osób potrzebujących 
wsparcia są wspólne projekty w zakresie prowadzenia terapii zajęciowej czy 
rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.
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Sonia Rzeczkowska,
koordynator projektu, Stowarzyszenie 
Wspierania Organizacji Pozarządowych 
MOST

W Zabrzu da się wyczuć wyjątkowy, przy-
jazny klimat dla rozwoju organizacji poza-
rządowych działających w zakresie pomocy 
społecznej. Bez wątpienia jest to zasługa sa-
morządu tworzącego mechanizmy wspar-
cia takie jak choćby Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Istotne są także osoby, któ-
re z ogromną świadomością angażują się 
dla dobra wspólnego. Doskonałym przykła-
dem jest Forum „RAZEM” czy Grupa Samo-
pomocowa „Zabrzanka”, która skupia ludzi 

mających ten sam problem. Na gruncie tej działalności powstało następnie 
stowarzyszenie i spółdzielnia socjalna. Wynika to z potrzeb i energii ludzkiej. 
Pozytywnych przykładów jest dużo więcej. Lokalny samorząd stwarza wiele 
możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Helena Breczko
pełnomocnik Prezydenta Zabrza  
ds. osób niepełnosprawnych,  
prezes Forum Organizacji  
Pozarządowych Działających Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych, Chorych  
i Ich Rodzin „RAZEM”.

Organizacje pozarządowe działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych realizu-
jąc cele statutowe dla intensyfikacji reali-
zacji tych celów i podejmowania inicjatyw 
wspólnych na rzecz osób niepełnospraw-
nych z terenu miasta Zabrze połączyły się 
w organizację tzw. „parasolową”. Prowadzi-
my Centrum Wolontariatu, organizujemy 

bale osób niepełnosprawnych, Targi Aktywności Obywatelskiej a od roku 
Centrum Asystentury Społecznej. Inicjatywy wspólne dają nam szanse 
na dotarcie do jak największej grupy potrzebujących.

Inicjatywa lokalna w Zabrzu

Definicję inicjatywy lokalnej określa ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie. Jest to forma współpracy jednostek samorządu tery-
torialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania pu-
blicznego na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialne-
go bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą 
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu te-
rytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W Zabrzu obowiązują zasady wynikające z uchwały Rady Miasta Zabrze 
z dnia 8.11.2010 roku w sprawie trybu w szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Prezydent Zabrza. Inicjator 
składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokal-
nej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Wniosek powinien zawierać:
1. Nazwę i opis inicjatywy lokalnej,
2. Termin realizacji zadania,
3. Miejsce wykonywania zadania,
4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu 

realizacji,
5. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

1) całkowity koszt,
2) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej 

wydatkowania,
3) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, w tym:

a) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,
b) szacunkowa wycena pracy społecznej świadczonej przez uczestni-

ków inicjatywy lokalnej,
c) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, 

kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne 
do realizacji inicjatywy lokalnej,

4) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
6. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpra-

cy z administracją publiczną,
7. Imiona i nazwiska osób będących Inicjatorem wraz z podpisami.
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Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrę-
bie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium licz-
bę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty 
otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów.

Miasto wspiera organizacje pozarządowe

Na działalność organizacji pozarządowych w 2015 roku z budżetu Miasta 
Zabrze zostanie przeznaczonych ok. 6,5 mln zł.
Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi prze-
widuje dofinansowanie projektów w następujących obszarach:
•	 usługi	pielęgnacyjne	i	opiekuńcze	dla	osób	starszych,	chorych	i	niepełno-

sprawnych,
•	 prowadzenie	i	zapewnienie	miejsc	w	Domach	Pomocy	Społecznej	dla	osób	

starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz przewlekle cho-
rych psychicznie,
•	 wspieranie	działań	mających	na	celu	integrację	osób	niepełnosprawnych	

ze środowiskiem,
•	 prowadzenie	grupowych	i	indywidualnych	zajęć	mających	na	celu	naby-

wanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samo-
dzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

•	 prowadzenie	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej;
•	 organizacja	 i	 propagowanie	 wolontariatu	 oraz	 szkolenie	 osób	 chcących	

podjąć wolontariat;
•	 aktywizacja	 zawodowa	 i	 promowanie	 zatrudnienia	 osób	niepełnospraw-

nych. 

Inspiracje
Przykłady inicjatyw realizowanych  
przez organizacje pozarządowe w 2014 roku 
w ramach otwartego konkursu

KULTURA
„Dni Kultury głuchych artystów w Zabrzu” (Polski Związek Głuchych oddział 
Śląski)

SPORT
„Sport to zdrowie” – ‘witaj wiosno’ integracyjne zawody sportowe; ‘minispar-
takiada mikołajkowa’ (Stowarzyszenie „Kontakt”)

„Ćwicząc ciało usprawniam umysł”; „XVI Integracyjne Mistrzostwa Zabrza 
w Ringo” (Nasza Szkoła – Nasz Dom)

„Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjal-
nych Zabrze 2014”; „Zawody Olimpiad Specjalnych” (Olimpiady Specjalne – 
Polska Śląskie)

„XII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej – Dołącz do Nas” (Olim-
piady Specjalne + Gumisie)

TURYSTYKA
„Wyjazd krajoznawczy dzieci i młodzieży do Zakopanego i okolic” (Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „AMARI”)

„Otwarte okno na mój kraj” (Stowarzyszenie Kontakt)

„Organizowanie imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tema-
tycznych „Poznajemy Polskę całą” (Stowarzyszenie AIUTO)
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ZDROWIE
„Asystent osoby niepełnosprawnej” (Forum Razem)

„Nowy Głos” – spotkania integracyjne z nauką mowy” (Polskie Towarzystwo 
Laryngektomowanych – oddział w Zabrzu)

„Nasze miejsce na Ziemi” – popołudniowe zajęcia dla dzieci” (Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń)

Spotkania edukacyjne i integracyjne z zakresu diabetologii (Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków)

Przykłady inicjatyw podejmowanych przez miasto 
skierowanych do osób niepełnosprawnych
System wspomagający tłumacza języka migowego

Urząd Miejski w Zabrzu zatrudnia tłumacza języka migowego. Dodatkowo 
jest pierwszą placówką samorządową w kraju, w której działa internetowy 
system wsparcia dla niesłyszących i niedosłyszących mieszkańców miasta. 
Urządzenie o nazwie TOK TU TOK umiejscowione jest w sali obsługi intere-
santów. Umożliwia połączenie się poprzez Internet na żywo z profesjonal-
nym tłumaczem języka migowego. To on staje się przewodnikiem i pomoc-
nikiem w załatwieniu spraw urzędowych.

Ułatwienia architektoniczne
W budynku na placu Traugutta 2 została oddana do użytku winda dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku tym mieści się dziekanat Wydziału Lekar-
skiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Funkcjonuje tam także Akademickie Centrum Stomatologii.

Remont budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 
przy ul. Roosevelta to inicjatywa Miasta Zabrze. W przyjaznej dla studen-
tów przestrzeni został m.in. wprowadzony system orientacji przestrzennej 
dla osób niepełnosprawnych (system informacji o system komunikacji prze-
strzennej).

System orientacji przestrzennej częściowo został także wprowadzony w bu-
dynku Ratusza przy ul. Religi 1.

Kompleksowy remont dworca PKP obejmował dostosowanie budynku 
do osób niepełnosprawnych i montaż wind.

Inwestycjom miejskim towarzyszy troska o dostępność obiektów dla osób 
niepełnosprawnych. Rozwiązania takie są stosowane przy okazji budowy 
Hali Tenisowej przy ul. Olimpijskiej, budynku mieszkalnego przy ul. Nie-
działkowskiego czy Przedszkola przy ul. Lipowej.

Warto wskazać, że w Zabrzu działają:
•	 Zakład	Aktywności	Zawodowej	Fundacja	„Nadzieja-Dzieci”
•	 2	Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	(Caritas	Diecezji	Gliwickiej	i	Stowarzyszenia	

Tęcza)
•	 4	 Domy	 Pomocy	 Społecznej	 (3	 prowadzone	 przez	miasto,	 1	 prowadzony	

przez Zakon Kamilianów)
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W ramach Dnia Organizacji Pozarządowych odbywają się Targi Aktywności 
Obywatelskiej. W mieście odbywa się Bal Osób Niepełnosprawnych, konkurs 
Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych, Igrzyska Integracyjne i Olimpiady Spe-
cjalne.

Działania koordynuje Helena Breczko, pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 
osób niepełnosprawnych (Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel. 32 37 33 467)

Nagrody dla miasta za wspieranie osób niepełno-
sprawnych:
Miasto Zabrze otrzymało I miejsce, statuetkę i tytuł “Samorządu Równych Szans”.
Konkurs miał na celu uhonorowanie działań samorządów, które w sposób szczególny 
przyczyniają się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych 
społeczności. Zabrze zgłosiło projekt “Miasto Zabrze Przyjazne Osobom Niepełno-
sprawnym” prezentując działania mające na celu włączanie osób niepełnosprawnych 
do środowiska lokalnego.

Urząd Miejski w Zabrzu wielokrotnie był nagradzany w konkursie “Lodołamacze”.
Zabrze otrzymało wyróżnienie w kategorii „Pracodawca Nieprzedsiębiorca” za szcze-
gólną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły jego działalność stanowi wzór godny 
naśladowania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, tel. 32 271 04 74
www.mal.zabrze.pl, adres e-mail: copzabrze@gmail.com

Celem działalności jest:
•	 kształtowanie	współpracy	pomiędzy	Miastem	Zabrze	a	organizacjami	po-

zarządowymi,
•	 umacnianie	partnerstwa	pomiędzy	samorządem	a	trzecim	sektorem,
•	 wspieranie	organizacji,
•	 zapewnianie	efektywniejszej	realizacji	zadań	publicznych	poprzez	włącze-

nie organizacji w realizację tych zadań,
•	 prowadzenie	elektronicznej	bazy	danych	o	organizacjach,
•	 informowanie	o	zadaniach	publicznych,	które	będą	realizowane	w	danym	

roku,

•	 podejmowanie	 inicjatyw	 integrujących	 organizacje	 pozarządowe	 wokół	
zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
•	 inicjowanie	realizacji	zadań	publicznych	uzupełniających	systemy	pomo-

cy społecznej w Mieście Zabrze,
•	 angażowanie	organizacji	pozarządowych	do	wymiany	doświadczeń	i	pre-

zentacji osiągnięć.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze
Tel. 32 277 78 00
www.mopr.zabrze.pl, e-mail: mopr@zabrze.pol.pl
Ośrodek realizuje zadania z zakresu m.in:
•	 pomocy	społecznej,
•	 ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	nie-

pełnosprawnych,
•	 reintegracji	społecznej	i	zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy
Pl. Krakowski 9, 41-800 Zabrze
tel. 32 277 90 00
www.pupzabrze.pl, e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 
Pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy. Jednym z wa-
runków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez 
nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne za-
zwyczaj nie uzyskują statusu bezrobotnych ze względu na fakt pobierania 
różnych świadczeń (z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku stałego, renty so-
cjalnej itp.).

W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy oferuje osobom 
niepełnosprawnym zarejestrowanym, niepozostające w zatrudnieniu, nastę-
pujące usługi i instrumenty wsparcia:
•	 pośrednictwo	pracy,
•	 organizację	płatnych	staży	w	trakcie,	których	uczestnicy	podnoszą	swoje	kwa-

lifikacje zawodowe otrzymując wynagrodzenie oraz szansę na zatrudnienie,
•	 organizację	bezpłatnych	szkoleń	zawodowych,
•	 wsparcie	doradcy	zawodowego,	które	ma	pomóc	w	poruszaniu	się	po	otwar-

tym rynku pracy i określić predyspozycje zawodowe klienta,
•	 prace	interwencyjne,
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•	 jednorazowych	środków	na	podjęcie	działalności	gospodarczej	 lub	rolni-
czej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
•	 zwrotu	kosztów	wyposażenia	stanowiska	pracy	osoby	niepełnosprawnej,
•	 inne	formy	wsparcia,	np.	bon	stażowy,	bon	szkoleniowy.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wparcie 
finansowe ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu takie jak:
•	 refundacje	z	PFRONU,
•	 możliwość	utworzenia	i	doposażenia	stanowiska	pracy,
•	 zwrot	części	wynagrodzenia	i	składek	ZUS,
•	 dofinansowanie	zatrudnienia	osoby	niepełnosprawnej,
•	 zwrot	kosztów	wyposażenia	stanowiska	pracy	dla	osoby	niepełnosprawnej.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu jest partnerem projektu „Inno-
wacyjna Platforma Współpracy (IPW) na rzecz zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem platformy jest wspieranie osób niepełnosprawnych, przedsiębior-
ców oraz innych podmiotów poprzez nawiązanie stałej współpracy opartej 
na transferze wiedzy, implementacji rozwiązań wypracowanych przez eks-
pertów i ich upowszechnieniu, wymianie doświadczeń w oparciu o współ-
pracę partnerów zagranicznych.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.ipw-eu.pl

Budżet partycypacyjny

Coraz większą popularność w jednostkach samorządu terytorialnego zysku-
je tzw. „budżet partycypacyjny”. Oznacza on wieloetapowy proces, w którym 
mieszkańcy bezpośrednio decydują o przeznaczeniu określonej części środ-
ków finansowych wydawanych z budżetu jednostki. 

W Zabrzu mieszkańcy mają decydować o wydaniu 3 mln zł z budżetu miasta 
na zadania inwestycyjne, remontowe oraz modernizacyjne o wartości nie-
przekraczającej 500 tys. zł z zakresu zadań własnych miasta. 
Zadania będą propozycjami składanymi przez poszczególnych mieszkańców 
(jednak będą oni musieli pozyskać podpisy co najmniej 15 osób popierają-
cych zadanie). 

Po zakończeniu zbierania wniosków zostaną one poddane ocenie przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego na podstawie ustalonych kryteriów oceny (aby 
sprawdzić czy wniosek jest zgodny z regulaminem oraz czy miasto ma prawo 
dokonania wydatku na przedstawiony we wniosku cel). Ocena pozytywna 
będzie oznaczać, że wniosek zostanie skierowany do głosowania. 

O realizacji konkretnych zadań z zaproponowanych przez mieszkańców bę-
dzie decydowało powszechne głosowanie. Głosowanie będzie miało formę 
elektroniczną. Dodatkowo w każdej z dzielnic zostanie udostępniony stacjo-
narny punkt, gdzie mieszkaniec będzie mógł oddać głos.

Zadania, które otrzymają w głosowaniu najwięcej głosów zostaną skierowa-
ne do realizacji. Realizacja projektów z pierwszej edycji budżetu partycypa-
cyjnego będzie dokonana w 2015 roku.



Kontakt dla zainteresowanych inicjatywą lokalną

Pytania w sprawie inicjatywy lokalnej można zadawać drogą elektroniczną po-
przez  formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.ngo.zabrze.pl/kontakt

Wydział Kontaktów Społecznych, 
ul. prof. Zbigniewa Religi 1, 
pok. 51, 41-800 Zabrze, 
tel.: 273 97 46-48, 
e-mail: sekretariat_wks@um.zabrze.pl 
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30
 

Korzystanie z newslettera
 
Chętni mogą zapisać się do newsletter’a – na wskazany adres administrato-
rzy wysyłają bieżące informacje i nowości.

Broszura informująca o inicjatywie lokalnej została opracowana w ramach 
dofinansowanego projektu pn. „Współpraca – to się opłaca!” realizowanego 
w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Działania 5.4 Rozwój potencjału 
trzeciego sektora Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez 
Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” (Lider) 
we współpracy z Miastem Zabrze (Partner). Budżet projektu wynosi 
767 715,00 zł w tym 374 900,00 zł do wykorzystania przez Partnera (Miasto 
Zabrze).

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Współpraca – to się opłaca!” 
została powołana Grupa Sterująca w składzie:
ze strony Lidera Projektu – Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 
Pozarządowych „MOST”
•	Andrzej	Michalik	–	Członek	Zarządu	Stowarzyszenia,
•	Sonia	Rzeczkowska	–	Członek	Zarządu	Stowarzyszenia;

ze strony Partnera Projektu – Miasto Zabrze
•	Ewa	Weber	–	Sekretarz	Miasta,
•	Agnieszka	Markiewka-Grzeżółkowska	–	Asystent	koordynatora	projektu	

ze strony Partnera.



„Współpraca – to się opłaca”
Inicjatywa lokalna na przykładzie działań podejmowanych
na rzecz osób  niepełnosprawnych w Zabrzu

KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Publikacja bezpłatna 

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja


