
Zespól doradczy ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom 

 
Notatka ze spotkania  
w dniu 28.04.2009r. 

 
W dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się pierwsze 
spotkanie Zespołu doradczego ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz osobom 
zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta 
Katowice, przedstawiciele katowickich instytucji miejskich oraz przedstawiciele katowickich 
organizacji pozarządowych. 
 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa instytucji / organizacji 

1. Krystyna Siejna Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice 

2. Marek Plura Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Małgorzata Moryń -Trzęsimiech Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice 

4. Stefania Gowda Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział 
Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice 

5. Jolanta Wolanin Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice 

6. Agnieszka Lis Wydział Polityki Społecznej - Urząd Miasta Katowice 
7. Agata Mryc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

8. Mariola Konarska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

9. Dorota Brzegowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

10. Joanna Bielecka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

11. Barbara Zając Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach 

12.  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach 

13. Krzysztof Kołodziej Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 

14. ElŜbieta Grzeczka Dom Pomocy Społecznej „Przystań” 

15. Agata Sternik Dzienny Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta 

16. Danuta Billewicz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich 
Rodzin 

17. Andrzej Bogdanowicz Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i 
Przyjaciół 

18. Maria Grzywocz Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i 
Osobom z Upośledzeniem Umysłowym „ODRODZENIE” 

19. Barbara Ławrów Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia „OPOKA” 

20. Marcin Mikulski Stowarzyszenie „Aktywne Ŝycie” 

21. Jadwiga Paszkowska-Nowińska Stowarzyszenie Aktywnych Niepełnosprawnych  SANiS 

22. Patrycja Rojek Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspierania Działań 
Twórczych UNIKAT 

23. Edyta Szyszka Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA  

24. Mariusz Wojtowicz Włoskie Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych CGM 

25. Joanna Zarzycka Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „In Plus” 

26. Ludwik Zogała Śląska Fundacja Obywatelska „LEX CIVIS” 

27. Anna Zwoźny 
 

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych "Akcent"  

 
• Spotkanie Zespołu rozpoczęła powitaniem Pani Krystyna Siejna – Pierwszy Wiceprezydent 

Miasta Katowice, która przedstawiła ideę powstania i cele powołanych przez Prezydenta 
Miasta Katowice Zespołów doradczych.  

• Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej omówiła 
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zadania Zespołów oraz planowanych efektów pracy tych Zespołów, jak równieŜ dokonała 
prezentacji działań podejmowanych przez miasto Katowice w ramach Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin.  

• Po dokonanej prezentacji był czas na dyskusję, pytania, uwagi, opinie przedstawicieli 
poszczególnych instytucji miejskich i organizacji pozarządowych.  

� Pan Marek Plura przekazał zebranym informacje na temat bieŜącej działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych (4 maja – Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych) oraz planu pracy w Sejmie w najbliŜszej przyszłości (ubezpieczenia od 
niesamodzielności) 

� Pan Andrzej Bogdanowicz podkreślił, i Ŝ waŜne jest wypracowanie takiego systemu 
wsparcia osób niepełnosprawnych, by docierać do tych faktycznie potrzebujących, 
zwłaszcza z duŜą niepełnosprawnością ruchową; P. Bogdanowicz zwrócił ponadto uwagę na 
konieczność likwidowania barier w miejscach rekreacji, wypoczynku, kulturalnych – by 
równieŜ osoby niepełnosprawne mogły korzystać z atrakcji takich miejsc. 

� Pani Jadwiga Paszkowska-Nowińska zaprezentowała działalność swojej organizacji 
(kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, szerzenie savoir-vivre 
wobec osób niepełnosprawnych, dogoterapia; organizacja dysponuje wykwalifikowaną 
kadrą, która chętnie włączy się w róŜnorodne projekty, w tym w tworzenie informatora dla 
osób niepełnosprawnych). 

� Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech wyjaśniła, iŜ na stronie portalu miejskiego w 
zakładce „Informator dla mieszkańca” znajduje się zakładka „Informacje dla osób 
niepełnosprawnych”, która zawiera szereg informacji waŜnych dla osób niepełnosprawnych,  
na dzień dzisiejszy brakuje tylko inwentaryzacji obiektów z barierami. 

� Pani Edyta Szyszka zapytała czy na stronie internetowej będą informacje o organizacjach 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych 

� Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech zaznaczyła, iŜ zakładka „Organizacje pozarządowe” 
jest do dyspozycji organizacji i mogą tam zamieszczać informacje na temat prowadzonej 
działalności, projektów, przedsięwzięć. Na stronie głównej portalu jest równieŜ dostępne 
„Kalendarium”, w którym organizacje mogą za pośrednictwem WPS zamieszczać 
informacje o imprezach planowanych na dany dzień. 

� Pan Andrzej Bogdanowicz dodał, iŜ Kalendarium przyda się przy planowaniu 
poszczególnych imprez przez organizacje, moŜe zapobiec „dublowaniu” imprez. 

� Pani Joanna Zarzycka przekazała zebranym informację o powstaniu Śląskiego Forum 
Asystentów Osób Niepełnosprawnych; w ramach Programu Asystenckiego planuje się 
realizację usług jednorazowych lub wielorazowych w róŜnych miastach naszego regionu – 
osoby niepełnosprawne z jednego miasta będą mogły liczyć na pomoc Asystenta w innym 
mieście. 

� Pani Patrycja Rojek zapytała o formułę spotkań zespołu doradczego. 
� Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech wyjaśniła, iŜ forma i częstotliwość spotkań zespołu 

doradczego zaleŜy od samych uczestników tych spotkań, kolejne spotkania planowane jest 
w miesiącu wrześniu br. 

� Pani Stefania Gowda poprosiła zebranych o pisemne przekazywanie informacji o barierach 
występujących w Katowicach; poinformowała równieŜ zebranych o współpracy z 
lotniskiem w Pyrzowicach oraz obsłudze naziemnej lotniska dostosowanej dla osób 
niepełnosprawnych. 

� Pan Marek Plura poinformował, iŜ planowany jest dodruk Poradnika savoir-vivre wobec 
osób niepełnosprawnych – zapotrzebowanie na poradnik moŜna zgłaszać do Pana Posła, 
moŜna teŜ pomyśleć o lekcjach edukacyjnych w szkołach. 

� Pani Maria Grzywocz uwaŜa, Ŝe turnusy rehabilitacyjne nie zdają egzaminu, dla wielu osób 
dopłata do turnusów jest ponad ich moŜliwości finansowe; naleŜy zastanowić się jak 
rehabilitować i aktywizować osoby niepełnosprawne, dawać im moŜliwość rozwoju 
zawodowego, np. poprzez tworzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej. 

� Pan Andrzej Bogdanowicz zaznaczył, iŜ w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych 
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bardzo waŜna jest odpowiednia kolejność tych działań i ich systematyczność; na pierwszym 
miejscu naleŜy pomyśleć o likwidacji barier, a później przyjdzie czas na kolejne etapy np. 
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych; wg opinii Pana Bogdanowicza turnusy 
rehabilitacyjne to często dla wielu osób jedyna okazja, by zmienić otoczenie, oczywiście 
część ośrodków zapewnia tylko minimalną bazę zabiegową; Pan Bogdanowicz, 
jednocześnie jako wiceprezes KAFOSu, zachęcał, by organizacje zgłaszały swoje problemy 
organizacji KAFOS jako organizacji „parasolowej”. 

� Pani Patrycja Rojek stwierdziła, iŜ rzeczywiście nie zawsze stać wszystkich na turnus 
rehabilitacyjny mimo dofinansowania z PFRONu, jednocześnie przekazała informację, iŜ 
wtz przy Stowarzyszeniu UNIKAT zapewnił kilka lat wstecz wyjazd uczestnikom warsztatu 
dopłacając do turnusu (środki pochodziły z innego programu finansowanego przez 
PFRON); P. Rojek wyraziła teŜ swoją opinię odnośnie aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych – kadra nie jest przystosowana do pracy z osobą niepełnosprawną 
intelektualnie, rozwiązania powinny być systemowe; jednocześnie uczestnicy warsztatów 
mogą zarabiać w inny sposób – w tym przypadku wytwarzają róŜne wyroby, a środki ze 
sprzedaŜy przeznaczają na wycieczki; P. Rojek zwróciła równieŜ uwagę na fakt, iŜ w 
ubiegłym roku uczestnicy wtz uczestniczyli w szkoleniach Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego finansowanych ze środków unijnych w ramach projektu systemowego MOPS, 
w 2009 roku MOPS otrzymał o połowę niŜsze środki i nie zapewniono ciągłości działań na 
rzecz tych osób niepełnosprawnych,  

� Pani Małgorzata Moryń – Trzęsimiech  wyjaśniła, iŜ staŜe zawodowe dla osób z wtz nie 
zostały zaplanowane ze względu na brak uregulowań prawnych. 

� Pani Danuta Billewicz uwaŜa, iŜ dzieci autystyczne powinno się przygotowywać do 
aktywności zawodowej od dzieciństwa, w tym celu musiałby teŜ powstać zespół ds. 
wczesnego wykrywania autyzmu (nie w 5 czy 6 roku Ŝycia). 

� Pan Marek Plura wyraził nadzieję, iŜ zostanie przywrócony system, w którym organizator 
turnusu będzie musiał przedłoŜyć program turnusu, a uczestnicy będą mogli porównać 
oferty, ich róŜnorodność i dostępność, warunki – taki system pozwoli lepiej dysponować 
środkami finansowymi i lepiej zaspokajać potrzeby. Pan Poseł poinformował równieŜ, iŜ 
planowane jest ogranicza nie wsparcia Zakładów Aktywizacji Zawodowej, dlatego teŜ  
potrzebne są nowe rozwiązania 

� Pani Barbara Ławrów poinformowała, iŜ w organizacji moŜe pojawić się problem z 
utrzymaniem jakości usług opiekuńczych przy niezmiennej stawce, przybywa duŜo osób 
młodych z zaburzeniami psychicznymi oraz seniorów 70+, Pani Ławrów wspomniała 
równieŜ o barierach architektonicznych w dzielnicy Koszutka. 

� Na zakończenie Naczelnik WPS podkreśliła, iŜ zakładki na stronie internetowej 
www.katowice.pl są do dyspozycji organizacji pozarządowych. 

 
Wnioski: 

▪ lekcje w szkołach savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych – rozeznanie 
moŜliwości wzbogacenia programu edukacyjnego w szkołach - we współpracy z 
Wydziałem Edukacji 

▪ diagnoza dzieci z autyzmem – wczesne wykrywanie - spotkanie w WPS z 
przedstawicielką Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autystycznych i Ich 
Rodzin celem szczegółowego omówienia tematu 

 
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych za udział w spotkaniu 
Zespołu.  
 
 
 
 
Sporządziła: Agnieszka Lis 


