
Harmonogram zadań realizowanych w 2011 roku
w ramach „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Piekary Śląskie na lata 2011-2015”

Priorytet I: Ekonomiczne podstawy rozwoju społecznego

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba
osób

objętych
projektem/
działaniem

Cel: C1.1 

Ograniczony wpływ bezrobocia na generowanie negatywnych zjawisk społecznych.

K1.1.2.a Promowanie  osób  bezrobotnych  na  rynku
pracy.

Realizacja usługi pośrednictwa pracy

Realizacja projektu systemowego „Przywrócić wartości – projekt 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji 
mieszkańców Piekar Śląskich” 

Powiatowy Urząd 
Pracy

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w
Piekarach Śląskich

14 359  os.

63 os.

K1.1.2c Rozwój  sezonowych form zatrudnienia  osób
bezrobotnych  i  wspieranie  firm  w  zatrudnianiu
bezrobotnych na krótszy okres.

Rozwój sezonowych form zatrudnienia Powiatowy Urząd 
Pracy we  
współpracy 
z Młodzieżowym 
Biurem Pracy 
w Radzionkowie

brak danych

K1.1.3.a Realizacja wspólnych działań instytucji rynku
pracy  z  pracownikami  socjalnymi  w  celu  aktywizacji
zawodowej  osób  bezrobotnych  korzystających  ze
świadczeń pomocy społecznej.

Systematyczna wymiana informacji w celu skutecznej aktywizacji 
wspólnych klientów PUP i MOPR

Powiatowy Urząd 
Pracy

51 os.

K1.1.3.b Organizacja warsztatów z zakresu aktywnego
poszukiwania  pracy   przygotowujących  do  lepszego
radzenia  sobie  w  poszukiwaniu  i  podejmowaniu
zatrudnienia przez osoby znajdujące się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.

Kluby Pracy Powiatowy Urząd 
Pracy

80 os.



K1.1.5 

Projekty analityczno-badawcze diagnozujące przyczyny i
skutki długotrwałego bezrobocia w mieście.

Badanie dotyczące lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd 
Pracy

300 
bezrobotnych i
100 
pracodawców

Cel: C.1.2 

Wysokie kompetencje mieszkańców w funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.
K1.2.1.b stworzenie  systemu  prognozowania
dostępności  kwalifikacji  na  lokalnym  rynku  pracy  w
oparciu o analizy kształcenia w mieście.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, realizowany w 
okresach półrocznych

Powiatowy Urząd 
Pracy

brak danych

K1.2.2.a 

Stworzenie  systemu  stypendialnego  umożliwiającego
osobom  dotkniętym  ubóstwem  naukę  i  podnoszenie
kwalifikacji  (w  tym  np.  dofinansowanie  dojazdów  do
szkół,  zakup  podręczników,  stypendia  naukowe  dla
uczniów  osiągających  ponadprzeciętne  wyniki  w
nauce).

Stypendia socjalne (art. 90d ustawy o systemie oświaty)

Stypendia socjalno-naukowe Prezydenta i Rady Miasta

Stypendia dla wybitnych uczniów – mieszkańców Piekar Śl.

Rządowy program pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”

dofinansowanie do podręczników i przyborów szkolnych

UM Wydział 
Edukacji

UM Wydział 
Edukacji

UM Wydział 
Edukacji
UM Wydział 
Edukacji

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci

521 os.

52 os.

9 os.

354 os.

20 os.

K1.2.2.b  Rozwój  dofinansowywanych  (dla  osób
ubogich bezpłatnych) form kształcenia uzupełniających
wiedzę  szkolną  i  kształtujących  kompetencje
cywilizacyjne: korepetycje, kółka zainteresowań.

Piekarski Przedszkolak

Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do 
sukcesu 

UM Wydział 
Edukacji

UM Wydział 
Edukacji

1074 os.

542 os.

K1.2.2.c Projekty promujące znaczenie wykształcenia
w  kształtowaniu  przyszłości  mieszkańców,  w  tym  z
wykorzystaniem  dobrych  wzorców  (kształtowanie
nowych aspiracji, promowanie wiedzy i kwalifikacji jako
klucza do „wyrwania” się z biedy i bezrobocia).

Cykl spotkań z młodzieżą piekarskich szkól ponadgimnazjalnych

Psychologiczno – pedagogiczne badanie preferencji zawodowych 
uczniów testem WKP

„Festiwal Zawodów” organizowany przez ZSZ

Powiatowy Urząd 
Pracy
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna
UM Wydział 
Edukacji

118 os.

178 os.

127 os.



Cel: C.1.3  

Zrównoważony  lokalny  rynek  pracy  dostarczający  mieszkańcom  Piekar  Śląskich  możliwości  zaspokajania  materialnych  potrzeb
i realizacji aspiracji zawodowych.

K1.3.1.a  Uruchomienie  systemu  monitoringu  rynku
pracy  umożliwiającego  wielokryteriową  ocenę
zachodzących  zmian  i  prognozowanie  przyszłej
sytuacji.

Działania zmierzające do przywracania na rynek pracy osób, których 
kwalifikacje uległy dezaktualizacji lub które wskutek długotrwałego 
bezrobocia nie posiadają umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd 
Pracy

219 os.

K1.3.2 System  preferencji  dla  firm  zatrudniających
długotrwale  bezrobotnych  oraz  osób  pozbawionych
środków do życia (równoważenie korzyści wynikających z
zatrudniania np. emerytów czy wieloetatowców).

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy Powiatowy Urząd 
Pracy

27 os.

K1.3.5 Promocja wśród piekarskich firm zasad społecznej
odpowiedzialności  biznesu  w  zakresie  kształtowania
sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Informowanie przez pracowników PUP o zasadach podejmowania 
działalności gospodarczej finansowanej ze środków Funduszu Pracy 

Powiatowy Urząd 
Pracy

brak danych

K1.3.6.a Cykliczne targi pracy. Targi pracy Powiatowy Urząd 
Pracy

1.100 ofert 
pracy

K1.3.6.b Szkolenia przygotowujące osoby poszukujące
pracy  do  rozmów  kwalifikacyjnych  i  zwiększające
kompetencje  w  zakresie  planowania  kariery
zawodowej.

Cykl zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w formie szkoleń 
i zajęć aktywizacyjnych

Powiatowy Urząd 
Pracy

139 os.

K1.3.7.b Podnoszenie  kompetencji  cywilizacyjnych
mieszkańców  w  zakresie  wykorzystywania  narzędzi
teleinformatycznych  ograniczających  konieczność
fizycznego  pokonywania  przestrzeni  w  celach
zawodowych i edukacyjnych.

Dofinansowanie do kursów i szkoleń

Senior z Kl@są

Stanowisko komputerowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Powiatowy Urząd 
Pracy

2 os.

100 os.



Priorytet II: Wzmacnianie i rozwój rodziny

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba
osób

objętych
projektem/
działaniem

Cel: C.2.1

Wysoka dostępność i rozwój usług edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-wychowawczych wspierających rozwój rodziny.

K2.1.1.

Rozwój  poradnictwa  specjalistycznego  i wprowadzanie
nowych metod pracy z rodziną wzmacniających zdolność
rodzin do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania.

1Program wzmacniania rodziny

2) Prowadzenie mediacji rodzinnych

3) „Mój dom” program dla rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi

4) Konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu „Przywrócić 
wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 
integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich”

5) Pomoc osobom i rodzinom w sprawach urzędowych i sądowych w
Punkcie Interwencji Kryzysowej (pomoc w pisaniu pozwów, 
pośrednictwo w kontaktach z prawnikiem, działania edukacyjne na 
temat zachowań w sądzie, zachowań w sytuacjach przemocy, 
współuzależnień i innych)

6) Rozmowy terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych, elementy 
terapii rodzin (mediacje w sytuacjach konfliktowych) w Punkcie 
Interwencji Kryzysowej

7) Asysta rodzinna

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna
2) PP-P

3) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

4) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

5) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

6) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

7) MOPR

1) 32 
rodziny

2) brak 
danych
3) 23 os.
(6 rodzin)

4) 7 os.

5) 201 os.

6) 83 os.

7) 12 rodzin



K2.1.2.

Promowanie zachowań prorodzinnych oraz prawidłowych
postaw rodzicielskich.

1) prowadzenie prelekcji dla rodziców m.in. „Wychowywać znaczy 
kochać, wspierać i wymagać”, „Dojrzałość szkolna dzieci”, „Problemy
adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym”

2) wzmacnianie i rozwój rodziny: piknik rodzinny, kiermasz 
świąteczny, Dzień Śląski

3) Piknik Rodzinny

4) Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
    Rodzicielstwa Zastępczego

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

2) Zespół Szkół 
im. Grzegorzewskiej

3) MBP

4) MOPR

1) brak 
danych

2) cała 
społeczność
szkolna
3) 80 osób

4) 300 osób

K2.1.3.

Podnoszenie poziomu dostępności oferty opieki dla dzieci
w  wieku  do  lat  3  –  nowe  formy,  rozszerzanie  zakresu,
zwiększenie potencjału ilościowego, łączenie mechanizmu
rynkowego ze wspieraniem finansowym rodzin w trudnej
sytuacji materialnej.

1) Zapewnienie miejsc opieki w ramach działalności Żłobka 
Miejskiego

1) Żłobek Miejski 1) 70 os.

K2.1.4.

Zwiększenie  różnorodności  oferty  usług  opiekuńczych,
edukacyjnych,  kulturalnych  dla  dzieci  w  wieku
przedszkolnym.

1) wzmacnianie i rozwój rodziny – zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze na terenie szkoły dla dzieci w wieku przedszkolnym

2) zajęcia edukacyjno-literackie „Pajacyk i Bajka”

1) Zespół Szkół 
im. Grzegorzewskiej

2) Miejska Biblioteka
Publiczna

1) 2 osoby

2) 260 osób

K2.1.5.

Pozaszkolne  inicjatywy  sprzyjające  wszechstronnemu
rozwojowi dzieci.

1) Zajęcia kółka filatelistycznego

2) projekt „Moje czyste miasto”

3) „Program twórczego rozwoju POMYSŁOTEKA” - realizowany        
w ZSP nr  1

4) Program „Poszukiwania” - grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i 
młodzieży, realizowany w świetlicy środowiskowej MOPR

1) Miejska Biblioteka
Publiczna

2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

3) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

4) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 180 os.

2) 1359 os.

3) 10 os.

4) 15 os.

K2.1.6. 1) Dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek 1) Towarzystwo 1) 24 os.



Rozwijanie oferty aktywnego i konstruktywnego spędzania
wolnego czasu przez dzieci, młodzież i całe rodziny. 2) Biblioteka pod Chmurką

3) udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSiR-u dla 
wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu

4) organizacja „Pikników rodzinnych”

5) organizacja Dnia Babci i Dnia Dziadka

6) Wigilie klasowe i Jasełka

7) udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

Przyjaciół Dzieci
2) Miejska Biblioteka
Publiczna

3) Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

4) UM Wydział 
Edukacji

5) UM Wydział 
Edukacji

6) UM Wydział 
Edukacji

7) UM Wydział 
Edukacji

2) 100 os.

3) 15000 os.

4) 2468 os.

5) 1893 os.

6) 5475 os.

7) 2600 os.

K2.1.6.a  Rozwój  infrastruktury  kultury,  organizacja
wydarzeń  kulturalnych  atrakcyjnych  dla  rodzin,
funkcjonowanie instytucji, których działanie przyczynia
się do aktywizacji kulturalnej i intelektualnej rodzin.

1) Spotkania z psychologią 1)  Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

1) brak 
danych

K2.1.6.b Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
umożliwiającej  rozwój  rodziny  poprzez  aktywność
fizyczną,  organizacja  wydarzeń  sportowych  i
rekreacyjnych atrakcyjnych dla rodzin, funkcjonowanie
instytucji,  których  działanie  przyczynia  się  do
aktywizacji fizycznej rodzin.

1) organizacja sekcji sportowo-rekreacyjnych (pływacka, tenisa 
ziemnego, petanque, strzelecka, wędkarska, piłki nożnej, Klub 
Biegacza, sekcja rowerowa)
2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do osób
w różnych kategoriach wiekowych

1) Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

2) Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

1) 335 osób

2) 5000 
osób

K2.1.7.b  Projekty  informatyczne  umożliwiające
rodzicom  bezpośredni  kontakt  z  wychowawcami  i
nauczycielami (np. elektroniczne dzienniki).

1) dziennik elektroniczny (I LO, MSP 9, ZSZ)

2) strony internetowe piekarskich placówek oświatowych

3) korespondencja elektroniczna

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

3) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

1) 858 os.

2) brak 
danych

3) 1069 os.

K2.1.7.c  Poradnictwo  dla  rodzin  z  wykorzystaniem



Internetu. 1) opracowanie nowej strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
zamieszczanie na niej artykułów z zakresu poradnictwa i pedagogizacji
rodziców

2) prowadzenie strony internetowej

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

2) Zespół Szkół 
im. Grzegorzewskiej

1) brak danych

2) cała 
społeczność 
szkolna

K2.1.8.

Tworzenie  oferty  w  zakresie  opieki  i  spędzania  czasu
wolnego dla osób nie posiadających lub nie otrzymujących
odpowiedniego  wsparcia  ze  strony  swoich  rodzin,  w
szczególności ludzi starszych i samotnych.

1) Kurs komputerowy dla pokolenia 55+ „Akademia e-seniora”

2) Utrzymywanie aktywności fizycznej, intelektualnej, osobistej i 
społecznej u osób starszych. Zaspokajanie podstawowych potrzeb.

1) Miejska Biblioteka 
Publiczna
2) Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej 
MOPR

1) 20 os.

2) 34 os.

Cel: C.2.2

Zdolność młodych mieszkańców do umiejętnego czerpania z globalnych procesów ekonomicznych, społecznych i kulturowych oraz
ograniczony negatywny wpływ niepożądanych wzorców kulturowych na młodzież.

K2.2.1. 

Rozwijanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
o wysokiej atrakcyjności dla młodych mieszkańców 
miasta.

1) Przystanek Alternatywa – projekt realizuje również cele określone w 
priorytetach: K2.2.3., K2.2.4., K2.2.5., K2.2.6., K2.2.7.

2) oferta uczestnictwa w imprezach cyklicznych – ligi sportowe

3) Różnorodne koła zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjazdy do kina i
teatru

4) Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w mieście (półkolonie)

 5) Program Aktywności Lokalnej

1) Miejska Biblioteka 
Publiczna

2) Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

3) UM Wydział 
Edukacji
4) UM Wydział 
Edukacji

 5) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 200 osób

2) 350 osób

3) brak danych
4) 966 os.

 5) 25 os.

K2.2.2.

Projekty  wspierające  udział  młodych  mieszkańców  w
działaniach  na  rzecz  promowania  i  pielęgnowania
dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.

1) Dni Kultury Śląskiej (MSP1, MSP11, ZSP2)

2) Konkurs wiedzy o Piekarach Ślaskich (ZSZ, MG2)

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

1) 938 os.

2) 120 os.

K2.2.3.

Projekty  zwiększające  możliwości  rozwijania  talentów
młodych  mieszkańców  i  ich  wykorzystywania  do
budowania pozycji w społeczeństwie.

1) organizacja konkursu literackiego

2) Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

3) Szkolna „Szansa na sukces” (MG2, konkurs piosenki)

1) Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci
2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

3) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

1) 38 os.

2) 469 os.

3) 494 os.



K2.2.4.

Rozwijanie  oferty  dodatkowych  zajęć  szkolnych  –
szerokopasmowy Internet, przedsiębiorczość, itp.

1) wzmacnianie i rozwój rodziny – koła zainteresowań, preorientacja 
zawodowa

2) promocja sportu szkolnego – organizacja współzawodnictwa 
międzyszkolnego

3) „Dziecko w Sieci” - programy: Sieciaki, 3...2...1...

1) Zespół Szkół 
im. Grzegorzewskiej

2)  Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

3) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

1) cała 
społeczność 
szkolna
2) 3500 osób

3) 1320 os.

K2.2.5.

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do
młodych mieszkańców miasta.

1) Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej „Narkotyki 
zagrożeniem dla młodej kobiety – przyszłej matki”

2) Program „Narkotyki drogą do nikąd”

3) Program „Krok po kroku”

4) Programy profilaktyki „Carpe Diem”, „Dopóki masz czas”

1) Szpital Miejski

2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
3) j.w.

4) j.w.

1) ok. 200 
osób (37 klas 
ponadpodst.)
2) 534 os.

3) 464 os.

4) 150 os.

K2.2.6.

Działania wspierające tworzenie optymalnych relacji i więzi
w rodzinach oraz grupach rówieśniczych.

1) powołanie i prowadzenie „Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z 
Zespołem Aspergera ASPIRACJE”

2) Program „LUZ – lekcja udanej zmiany” realizowany dla dzieci w 
MSP nr 9 (rok szkolny 2011/2012)

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

2) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 8 rodzin

2) 24 os.

K2.2.7.

Działania  integracyjne  środowisk  młodzieżowych
sprzyjające  kształtowaniu  postaw  i  świadomości
społecznej ludzi młodych.

1) prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci z ADHD, prowadzenie 
warsztatów integracyjnych dla uczniów klas I gimnazjum „Szczęście 
jest we mnie”

2) wycieczki turystyczne, szkolne dyskoteki, bale kostiumowe, dni 
samorządności (pierwszy dzień wiosny), udział w uroczystościach 
szkolnych i miejskich

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

1) 10 osób

2) brak danych

K.2.2.8.

Partnerskie inicjatywy instytucji oświatowych i kulturalnych
wspierające  rozwój  osobowy  młodych  mieszkańców  i
wzmacniające kapitał relacyjny miasta.

1) zaprezentowanie talentów i umiejętności uczniów przy okazji 
organizowanych przez poradnię „Spotkań z psychologią”

2) „Trening zastępowania agresji” realizowany dla dzieci w MSP nr 9 i 
ZSP nr 1 (rok szkolny 2010/2011)

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna
2) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) brak danych

2) 35 os.

K2.2.9.

Projekty rozbudowy i  modernizacji  placów zabaw,  boisk,
1) Program „Radosna Szkoła” - budowa placów zabaw przy MSP13, 
MSP15 oraz ZSP2

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

1) 561 os.



miejsc rekreacji.
2) Wielofunkcyjne boiska szkolne przy MSP9 i MSP12

3) Zespół boisk „Orlik” przy ILO 

2) j.w.

3) j.w.

2) 675 os.

3) brak danych

Cel: C.2.3 

Sprzyjające warunki dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin.

K2.3.2.

Rozwijanie  oferty  mieszkań  chronionych,  treningowych,
socjalnych.

1) Mieszkanie treningowe szansą na usamodzielnienie osób 
niepełnosprawnych

1) Polskie 
Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym koło 
w Piekarach Śląskich

1) 70 osób



Priorytet III. Społeczeństwo obywatelskie

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C.3.1. 

Rosnący udział podmiotów lokalnych w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

K.3.1.3.

Promowanie  i  aktywne  wspieranie  wolontariatu  –
informowanie  o  najbardziej  pożądanych  kierunkach
rozwoju, udzielanie pomocy merytorycznej i rzeczowej.

1) Klub Szkół UNICEF – Projekty „Dostrzec innych – pomoc 
humanitarna”, „Szkoła z prawami dziecka”

2) udział uczniów w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”

3) Akcja „Nakrętka dla Oliwii”

4) Zbiórka odzieży na rzecz osób potrzebujących z terenu miasta 
Piekary Śląskie 

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

2) j.w.

3) j.w.

4) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 961 os.

2) 983 os.

3) 948 os.

4) brak danych

K.3.1.5.

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

1) udzielenie wsparcia rodzicom dzieci z Zespołem Aspergera w 
działaniach zmierzających do założenia stowarzyszenia

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

1) 8 rodzin

Cel: C.3.2.

Korzystne warunki dla zawiązywania międzysektorowego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Piekarach Śląskich.

K.3.2.1. 

Uruchomienie  wśród  mieszkańców,  organizacji
pozarządowych  oraz  przedsiębiorców  kampanii
promocyjnej  na  rzecz  niesienia  pomocy  osobom
najbardziej potrzebującym.

1) Akcja „Paczka świąteczna” 1) Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci

1) 38 os.



Priorytet IV. Niepełnosprawność i zdrowie

Cel/kierunek
(zrealizowany)

Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C4.1.

Warunki dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społecznym i gospodarczym życiu miasta.

K4.1.1 

Działania  na rzecz integracji  społecznej  oraz aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.

1) działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych: staże,  szkolenia, udzielanie 
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
pośrednictwo pracy 

2) preorientacja zawodowa

3) rehabilitacja społeczna i zawodowa w ramach WTZ

1) Powiatowy Urząd 
Pracy

2) Zespół Szkół im. 
M. Grzegorzewskiej

3) PSOUU koło 
w Piekarach Śl.

1) 2 os.

2) cała 
społeczność 
szkolna
3) 70 os.

K4.1.2

Tworzenie  nowych  i  rozwój  istniejących  zasobów
instytucjonalnych wspierających funkcjonowanie w mieście
osób niepełnosprawnych.

1) Powołanie „Szkoły  przysposabiającej do pracy” przy Zespole Szkół 
im. Grzegorzewskiej

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

1) 6 osób

K4.1.3.

Likwidacja  barier  komunikacyjnych,  transportowych  i
architektonicznych  uciążliwych  dla  osób
niepełnosprawnych  oraz  pełne  udostępnianie
niepełnosprawnym  przestrzeni  publicznych  i  budynków
użyteczności publicznej w mieście.

1) podjazd dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 15

2) Budowa sanitariatów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
(MSP5, MSP9, LO)
3) orientacja przestrzenna – rehabilitacja 2 członków Koła Polskiego 
Związku Niewidomych

4) budowa podjazdu oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
3) Polski Związek 
Niewidomych koło w 
Piekarach Śląskich
4) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) brak danych

2) brak danych

3) 2 os.

4) 6 os.



K4.1.4.

Upowszechnianie  wiedzy  o  niepełnosprawności,
problemach  osób  niepełnosprawnych,  możliwościach
niesienia  pomocy  i  włączania  się  w  akcje  wspierające
niepełnosprawnych.

1) Badania przesiewowe mowy, słuchu i wzroku w klasach I-III

2) Występ zespołu „Tolerancja”

3) Aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji „Węzłowe 
zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach 
osób niepełnosprawnych”

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
2) Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci
3) PSOUU koło 
w Piekarach Śl.

1) 1795 os.

2) 65 os.

3) 500 os.

K4.1.6.

Rozwój  oferty  integracyjnych  imprez  kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych.

1) Organizacja imprezy kulturalnej – Festiwal „Skrzydła” 2011

2) Organizacja integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych 
(Olimpiada Osób Niepełnosprawnych)

3) Działalność Domu Pomocy Społecznej, w tym: wycieczki, konkursy, 
wystawy, koncerty, imprezy okolicznościowe.

4) Działalność Polskiego Związku Niewidomych, w tym: imprezy 
okolicznościowe, koncerty, wycieczki

5) Działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w 
tym: imprezy okolicznościowe zorganizowane w kole, imprezy w 
zakresie turystyki i wypoczynku

6) Działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej – konkursy, 
imprezy okolicznościowe, imprezy integracyjne ze środowiskiem 
lokalnym

1) PSOUU koło w 
Piekarach Śl.
2) Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

3) Dom Pomocy 
Społecznej

4) Polski Związek 
Niewidomych koło w 
Piekarach Śląskich
5) Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów
6) Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej 
MOPR

1) 300 os.

2) 260 os.

3) brak danych

4) brak danych

5) 1330 os. 

6) 34 os.

K4.1.7.

Rozwijanie  poradnictwa  specjalistycznego,  dla  osób
niepełnosprawnych.

1) w ramach usługi poradnictwa zawodowego PUP prowadzi również 
poradnictwo dla osób niepełnosprawnych 

2) Funkcjonowanie zespołu Wczesnego Wspomagania, diagnoza 
psycho-pedagogiczna, realizacja zajęć specjalistycznych, informowanie 
rodziców dzieci niepełnosprawnych o możliwościach edukacyjnych 
dzieci

3) poradnictwo psychologa, pedagoga szkolnego oraz specjalistów z 
zakresu rewalidacji

1) Powiatowy Urząd 
Pracy

2) Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna

3) Zespół Szkół im. 
M. Grzegorzewskiej

1) 72 os.

2) brak danych

3) cała 
społeczność 
szkolna



K4.1.8.

Stworzenie warunków dla prezentowania potrzeb i obrony
interesów osób niepełnosprawnych.

1) Regionalne organizacje self adwokatów – wspieranie i obrona 
interesów osób niepełnosprawnych

1) POUU koło w 
Piekarach Śl.

1) 50 os.

Cel: C4.2. 

Dostępność przestrzenna i finansowa pomocy i usług z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

K4.2.1.

Działania  rozwijające  dotychczasowe  i  wprowadzające
nowe formy pomocy oraz rehabilitacji.

1) realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju nie tylko na terenie
poradni, ale również przedszkola integracyjnego

2) rehabilitacja oraz profilaktyka obrzęku limfatycznego u kobiet po 
mastektomii

3) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego celem 
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych (rower eliptyczny)

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna
2) Szpital Miejski

3) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

1) brak danych

2) bez limitu

3) 1 os.

K4.2.3.

Działania  zwiększające  finansową  dostępność  do  usług
rehabilitacyjnych  osób  i  rodzin  w  trudnej  sytuacji
materialnej.

1) Rehabilitacja dzieci z wadami postawy 1) Szpital Miejski 1) ok. 90 os.

Cel: C4.3.

Wysoki poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców oraz dogodny dostęp do usług medycznych.

K4.3.1.

Programy profilaktyczne i edukacyjne adresowane do grup
odbiorców  wymagających  podnoszenia  poziomu
świadomości zdrowotnej. 

1) Program „Owoce w szkole”

2) Program „Szklanka mleka”

3) Profilaktyka chorób tarczycy

4) Profilaktyka chorób piersi dla kobiet w wieku 40-75 lat

5) wizyta w szkole rodzenia jako przygotowanie do porodu

6) Program szczepień ochronnych p/meningokokom młodzieży rocznik 
1998

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji

2) jw.

3) Szpital miejski

4) jw.

5) jw.

6) j.w.

1) 1230 os.

2) 954 os.

3) 200 os. 

4) 200 os.

5) 204 os.

6) 530 os.



K4.3.3.

Zwiększanie  dostępności  do  specjalistycznych  usług
medycznych.

1) Dostęp do usług pielęgniarskich w szkole 1) Zespół Szkół im. 
M. Grzegorzewskiej

1) cała 
społeczność 
szkolna

K4.4.3.

Rozszerzenie  oferty  usług  opiekuńczych  w  środowisku
zamieszkania.

1) usługi opiekuńcze w miejscu   
    zamieszkania       
2) specjalistyczne usługi    
    opiekuńcze w miejscu 
    zamieszkania
3) specjalistyczne usługi
    opiekuńcze dla osób z 
    zaburzeniami  psychicznymi w 
    miejscu zamieszkania 

1) MOPR 

2) MOPR

3) MOPR

1) 57 osób

2) 26 osób

3) 28 osób

K4.5.1.

Rozwijanie form pomocy psychologicznej i psychiatrycznej
dla osób i ich rodzin.

1) Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, udzielenie wsparcia 
psychologicznego, możliwość terapii, kierowanie na badania 
psychiatryczne 

2) Pomoc psychologiczna, współpraca ze specjalistami poradni, 
programy profilaktyczne 

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

2) Zespół Szkół im. 
M. Grzegorzewskiej

1) brak danych

2) cała 
społeczność 
szkolna

K4.5.2.

Tworzenie  środowiskowych  form  wsparcia  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi.

1) Program „Nie jesteś sam” - grupa psychoedukacyjna z elementami 
grupy wsparcia dla osób chorujących na schizofrenię

1) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 7 os.



Priorytet V. Dominujące problemy społeczne

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C5.1 Ograniczona liczba osób dotkniętych uzależnieniami.

K5.1.1.

Działania  przyczyniające  się  do  wczesnego  wykrywania
zjawisk  generujących  uzależnienia,  identyfikowania
nowych  rodzajów  uzależnień  oraz  monitorowania
środowisk uzależnionych.

1) Kontrola placówek handlowych i lokali gastronomicznych

2) odwiezienie  osoby nietrzeźwej do Izby Wytrzeźwień lub miejsca 
zamieszkania

1) Straż Miejska

2) Straż Miejska

1) 778 kontroli

2) 37 os.

K5.1.2.

Zwiększanie  dostępności  i  różnorodności  pomocy
terapeutycznej oraz medycznej dla osób uzależnionych i
zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin.

1) Terapia rodzinna w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 2) „Dobrze wiedzieć” - program psychoedukacyjny dla osób 
współuzależnionych

3) Pomoc osobom uzależnionym w ramach działalności Punktu 
Interwencji Kryzysowej

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
2) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

3) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) według 
potrzeb 
2)  9 os.

3) 74 os.

K5.1.3.

Wspieranie  i  realizacja  działań  profilaktycznych
promujących zdrowy tryb życia.

1) Program „Wybierz życie – pierwszy krok”

2) Program „Nie dla meningokoków”

3) Osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
2) j.w.

3) Straż Miejska

1) 389 os.

2) 389 os.

3) 761 os.

K5.1.4.

Przeprowadzanie kampanii promujących zdrowy tryb życia
i informujących o indywidualnych i społecznych skutkach
nadużywania środków zmieniających świadomość.

1) Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

2) Organizowanie miejsc wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i 
ich rodzin

1) UM – Wydział 
Edukacji
2) Klub Abstynenta 
„Piątka”

1) 4272 os.

2) 2.850 os.



3) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych i ich rodzin

3) j.w. 3) 330 os.

K5.1.6.

Rozwój systemu interwencji kryzysowej.
1) Wydłużenie czasu pracy Punktu Interwencji Kryzysowej MOPR (dot. 
również celów: K5.2.4. Oraz K5.3.3.)

1) MOPR -

Cel: C5.2 

Ograniczone zjawiska przemocy oraz wzrastająca społeczna wrażliwość na zjawiska tego typu

K5.2.1.

Zapewnienie  kompleksowej  i  różnorodnej  pomocy
rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem
potrzeb wszystkich członków rodziny.

1) Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, działalność w ramach grup roboczych

2) Rejestr „Niebieskich Kart” oraz interwencje w ramach procedury „Niebieskiej 
Karty” (od 18.10.2011r. - zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi procedury: 
udział w pracach grup roboczych)

1) obsługa 
administracyjna – 
MOPR
2) MOPR

-

2) 99 os.

K5.2.1.b.  Działania tworzące możliwości szybkiego i
dyskretnego  zgłoszenia  przypadków  przemocy  w
rodzinie  oraz  udzielenia  bieżącej  pomocy  ofiarom
przemocy. 

1) Przeprowadzenie szkolenia we współpracy z Wydziałem Edukacji UM
dla przedstawicieli oświaty w zakresie procedury „Niebieskie Karty”

1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

1) 36 os.

K5.2.1.c. Wdrażanie programów ochrony dzieci przed
przemocą.

1) Program „Szkoła bez przemocy”

2) Ogólnopolska kampania „Kocham, nie biję”

3) Udział w realizacji „Programu pomocy dziecku i rodzinie w Piekarach 
Śląskich na lata 2009-2015”

1) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
2) Urząd Miasta – 
Wydział Edukacji
3) Komenda Miejska
Policji

1) 2746 os.

2) 290 os.

3) 98 spotkań 
w szkołach i 
przedszkolach

K5.2.1.d.  Działalność  grup  wsparcia  dla  ofiar
przemocy oraz programów korekcyjno-edukacyjnych
dla sprawców przemocy w rodzinie.

1) Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

2) Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie

1) MOPR

2) j.w.

1) 8 os.

2) 28 os.

K5.2.2.

Akcje,  wydarzenia,  kampanie  społeczne  na  rzecz
podnoszenia  świadomości  społecznej  na  temat  zjawiska
przemocy  w  rodzinie,  zacieśnienia  więzi
międzysąsiedzkich,  zwiększenia  wzajemnego  zaufania,
przełamywania bariery wstydu i obojętności  na przemoc,
dostarczenia  informacji  o  możliwościach  zgłaszania
występujących  problemów  i  uzyskiwania  pomocy  w
sytuacjach kryzysowych.

1) Współorganizacja konferencji „Przemoc w rodzinie” z cyklu „Jak pomagać 
nie upokarzając?”,

1) MOPR, 
Stowarzyszenie na 
rzecz Rodziny i 
Zastępczego 
Rodzicielstwa „Nowy
Dom”

1) ok. 350 os.



Cel: C5.3. 

Wzrost  poziomu  samodzielności,  aktywności,  zaradności  osób  z  grup  dotkniętych  bezradnością,  problemami  opiekuńczo-wychowawczymi,  osób
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłady karne.

K5.3.1.

Realizacja  programów  pomocy  wybranym  grupom
potrzebujących.

1) Codzienne odrabianie lekcji

2) Program edukacyjny „Sówka – poszerz
     swoją   wiedzę”  dla  dzieci  z  rodzin 
    zastępczych
3) „Rutynie i zniechęceniu mówimy – NIE” 
   dla rodziny zastępczych

1) Miejska Biblioteka
Publiczna
2) MOPR

3) j.w.

1) 764 os.

2) 12 os.

3) 48 os.

K5.3.2.

Projekty  i  inicjatywy  przyczyniające  się  do  zbudowania
kompleksowego systemu pomocy dla  dzieci  i  młodzieży
zagrożonych nieprawidłowym funkcjonowaniem.

1) Utworzenie mieszkania dla wychowanków „Janty 16” 1) Dom Dziecka 1) 12 os.

K5.3.2.a.  Rozwijanie  sieci  placówek  wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

1) Działalność Świetlicy Środowiskowej nr 1

2) Działalność Świetlicy Środowiskowej nr 2 

1) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie
2) j.w.

 1) 20

 2) 20

K5.3.2.b.  Rozwój  różnych  form  rodzicielstwa
zastępczego  dla  zapobiegania  kierowania  dzieci
pozbawionych  częściowo  lub  całkowicie  opieki
rodziców do placówek opiekuńczo–wychowawczych.

1) Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

2) Akcja społeczna „Rodzina nie może być
    tylko ulotnym marzeniem” propagująca
    rodzicielstwo zastępcze

1) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie
2) j.w.

1) 30 osób

2) wszyscy
    mieszkańcy  
    Piekar 
Śląskich 

K5.3.2.c.  Rozwijanie  form  pomocy  w
usamodzielnianiu  i  integracji  ze  środowiskiem
wychowanków  placówek  opiekuńczo–
wychowawczych i rodzin zastępczych.

1) Mieszkanie chronione „Wspólna chata” 1) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 3 osoby

K5.3.3.

Rozwój systemu interwencji kryzysowej

1) przeprowadzanie interwencji kryzysowej w szkołach 1) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

1) brak danych

K5.3.4.

Monitoring  środowisk  dotkniętych  ubóstwem  w  celu
rozpoznania  przyczyn  trudnej  sytuacji  materialnej
(identyfikacja  osób  które  nie  mogą  z  przyczyn
obiektywnych  lepiej  zadbać  o  swój  los  oraz  osób
faktycznie biernych).

1) Pomoc finansowa osobom i rodzinom       z powodu ubóstwa. 1) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 2242 osoby



K5.3.5.

Rozwijanie  i  upowszechnianie  aktywnych  form integracji
społecznej,  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu,
aktywizacji  zawodowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym.

1) Program „Doradztwo zawodowe – ścieżką do twojej kariery” 1) Dom Dziecka 1) 6 os.

K5.3.6.

Wyrównywanie szans poprzez rozwój  instytucjonalnych i
społecznych form pomocy.

1) Organizacja konkursów z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród

2) Konsultacje psychologiczne dla rodzin, prowadzenie terapii rodzin 
oraz terapii dziecka

3) Terapia psychologiczna (zaburzeń zachowania i emocji) dla 
wychowanków Domu Dziecka w Instytucie Ericksonowskim

1) Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci
2) Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna
3) Dom Dziecka

1) 20 os.

2) brak danych

3) 2 os.

Priorytet VI. Integracja społeczności lokalnej

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C6.1.

Ograniczony poziom zjawisk dewastacji i wzrost zaangażowania mieszkańców w kształtowanie przestrzeni publicznej miasta.

K6.2.2.

Projekty prewencyjne oraz projekty promujące bezpieczne
zachowania wśród mieszkańców miasta.

1) Kontrola pustostanów, klatek schodowych i piwnic

2) Odwiezienie osoby bezdomnej do noclegowni 

3) Projekt „Bezpieczne wakacje” 

4) Projekt „Bezpieczna droga do szkoły”

5) Projekt „Trzeźwość”

6) Projekt „Bezpieczne osiedle”

1) Straż Miejska

2) Straż Miejska

3) KMP

4) KMP

5) KMP

6) KMP

1) 2687 kontroli

2) 1 os. 

3) 675 patroli 
prewencyjnych
4) brak danych

5) ok. 4000 os.

6) brak danych



Priorytet VII. Potencjał miasta dla rozwiązywania problemów społecznych 

Cel/kierunek Nazwa projektu/
działania

Podmiot
realizujący

Liczba osób
objętych

projektem/
działaniem

Cel: C7.1

Wykwalifikowane kadry publicznych i niepublicznych podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

K7.1.1.

Wspieranie  działań  podnoszących  kwalifikacje,
kompetencje  i  umiejętności  zawodowe  oraz  wymiana
doświadczeń pracowników służb, instytucji i organizacji.

1) Podnoszenie kwalifikacji pracowników Domu Pomocy Społecznej,w 
tym: szkolenia, sympozja, konferencje

2) Stałe dokształcanie się kadry Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
w tym: studia podyplomowe, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, udział w
szkoleniach, konferencjach

3) Podnoszenie kwalifikacji pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej 
(w tym: kursy, szkolenia, studia podyplomowe)

1) Dom Pomocy 
Społecznej

2) Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

3) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

 1) brak danych

2) brak danych

 3) 4 os.

K7.1.2.

Korzystanie  z  superwizji  zewnętrznej,  jako  stałego
elementu  pracy  zawodowej,  przez  pracowników  służb,
instytucji i organizacji.

1) Korzystanie z superwizji przez pracowników socjalnych 1) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

1) 4 os.

Zestawienie  sporządziła:
Anna Kus


