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                                                                                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 515/2009 z dnia 16 marca 2009 r.………… 
                                                                     
 
 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH W ROKU 2009 REALIZOWANY W GMINIE MIEJSKIEJ  
KRAKÓW  

 
PRIORYTET 1.  Kształtowanie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych    

 

ZADANIA DZIAŁANIA 
OPERACYJNE 

KOSZTY 
ZADANIA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA REALIZATOR WSKAŹNIKI REZULTATU  

 
 

1. Kształtowanie świadomości 
społecznej na temat osób 

niepełnosprawnych 

przeprowadzenie kampanii 
społecznych i 

informacyjnych w zakresie 
kształtowania właściwych 

postaw wobec osób 
niepełnosprawnych  

150 000 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
Wydział świadczeń 

Socjalnych przy 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi 

2 kampanie 

 

  

organizowanie 
przedsięwzięć 

integracyjnych o charakterze 
kulturalnym, sportowym 

oraz konferencji i spotkań 

135 500 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
Wydział świadczeń 

Socjalnych,  

ok. 10 przedsięwzięć integracyjnych, ok. 3000 osób 
niepełnosprawnych biorących udział w 

przedsięwzięciach 

 

Wydanie kolejnych edycji 
Krakowskiego Informatora 
dla osób niepełnosprawnych 

70 000,00 zł. 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
Wydział świadczeń 

Socjalnych, 

Wydanie 10 000 egzemplarzy informatora oraz 5 000 
egzemplarzy broszury „Ulgi i uprawnienia” 

 

2. Podniesienie świadomości 
osób niepełnosprawnych 

Wydanie folderu „Kraków 
zaprasza 2008” z 

oznakowaniem obiektów 
przystosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

50 000,00 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Biuro Marketingu 
Turystycznego 

Miasta 
Wydanie 12 000 egzemplarzy folderu 
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 udostępnienie informacji na 
temat praw osób 

niepełnosprawnych, działań 
podejmowanych przez 

Gminę Miejską Kraków w 
zakresie problematyki osób 

niepełnosprawnych 

w ramach etatów  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
Wydział Świadczeń 

Socjalnych 

dostępność dla nieograniczonej liczby osób 
niepełnosprawnych 

 

prowadzenie serwisu dla 
osób niepełnosprawnych 
"Bez Barier" w Miejskiej 
Prezentacji Internetowej 

"Magiczny Kraków" 

20 000 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
rozbudowa i aktualizacja danych w serwisie -. 

Przystosowanie serwisu dla osób niedowidzących 

 
  

uaktualnianie i 
udostępnianie baz danych 

organizacji pozarządowych 
działających w środowisku 
osób niepełnosprawnych, 

Zakładów pracy Chronionej 

w ramach etatów  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
Wydział Świadczeń 

Socjalnych 
baza danych ok. 160 instytucji 

 

 

Stały monitoring 
oznakowania miejsc 

postojowych dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych 

oraz kontrole ich 
prawidłowego uŜytkowania 

w ramach etatów 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
ZIKiT, StraŜ Miejska Kontrola około 300 miejsc parkingowych 

 
 
 
 

3. Prowadzenie badań 
środowiska osób 

niepełnosprawnych 

prowadzenie badań 
statystycznych przez 
miejskie jednostki 
obsługujące osoby 
niepełnosprawne 

w ramach etatów  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 

stopniu 
niepełnosprawności, , 
Wydział Świadczeń 

Socjalnych 

1). liczba i cel przyjętych wniosków w sprawie wydania 
orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności, 
2). liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i 

stopniu niepełnosprawności, 
3). liczby wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i 

stopniu niepełnosprawności według przyczyny 
niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, wieku 

i płci, wykształcenia i zatrudnienia, 
4). liczby wydanych legitymacji osoby 

niepełnosprawnej 
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PRIORYTET 2.         Przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

ZADANIA DZIAŁANIA 
OPERACYJNE 

PLANOWANE 
KOSZTY 
ZADANIA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA REALIZATOR WSKA ŹNIKI REZULTATU 

 
 pośrednictwo pracy i 

doradztwo zawodowe 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych 

w ramach etatów GUP środki budŜetowe GUP GUP 850 miejsc pracy 

 

zlecanie szkoleń 
zawodowych 

przekwalifikowanie 
zawodowe osób 

niepełnosprawnych 

w ramach etatów GUP 

PFRON+ Fundusz Pracy 
+ PO KL w ramach EFS 

GUP Zgodnie z planem szkoleń Urzędu 

 

1. Zatrudnienie i rehabilitacja 
zawodowa osób 

niepełnosprawnych 
  
  

aktywna polityka 
pozyskiwania pracodawców 
słuŜąca tworzeniu miejsc i 

utworzeniu miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

w ramach etatów GUP 

środki budŜetowe GUP 

GUP na bieŜąco 

 
 
 

informowanie pracodawców 
i osób niepełnosprawnych o 
specyfice lokalnego rynku 

pracy 

w ramach etatów GUP środki budŜetowe GUP na bieŜąco 

 
 
 
 

2. Promocja zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych Pomoc finansowa dla osób 

niepełnosprawnych na 
podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienie wkładu do 

spółdzielni 

170.000,00 zł  PFRON 

GUP 

Przyznanie 6 osobom niepełnosprawnym 
jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. 
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Refundacja dla 
pracodawców tworzących 
nowe stanowiska pracy i 
zatrudniających osoby 

niepełnosprawne  

170.000,00 zł PFRON  
Dokonanie zwrotów kosztów wyposaŜenia 6 stanowisk 

pracy. 

 

 

Dokonywanie zwrotu 60 % 
kosztów wynagrodzenia i 
składek na ubezpieczenie 
społeczne zatrudnionych 

przez co najmniej 12 
miesięcy osób 

niepełnosprawnych  

105 000,00 zł PRFON GUP 
Dokonanie  refundacji  na podstawie 10  umów 

zawartych  w 2008 roku. 

 

 

Dofinansowanie do 
wysokości 50 % 

oprocentowania kredytów 
bankowych zaciągniętych 

przez osoby 
niepełnosprawne na 

kontynuowanie działalności 
gospodarczej 

5 000,00 zł PFRON GUP Realizacja uzaleŜniona od ilości złoŜonych wniosków. 

 

  

Współpraca z punktami 
pośrednictwa pracy 

prowadzonymi przez 
organizacje pozarządowe 

oraz POPON  

w ramach etatów 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 
Wydział świadczeń 
Socjalnych, MOPS, 

pozyskiwanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
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Udział Gminy Miejskiej 
Kraków w programach 

PFRON 
w ramach etatów PFRON 

Wydział Świadczeń 
Socjalnych, Wydział 

Organizacji i 
Nadzoru, Wydział 
Edukacji, Biuro ds. 
Ochrony Zdrowia  

realizacja 1 programów PFRON 

 
 
 

  

edukacja osób 
niepełnosprawnych w 

zakresie poruszania się po 
rynku pracy  

 w ramach etatów 
GUP  

środki budŜetowe GUP na bieŜąco 

 

3. Poradnictwo zawodowe 

spotkania z młodzieŜą ze 
szkół specjalnych oraz 

uczestnikami warsztatów 
terapii zajęciowej 

 w ramach etatów 
GUP  

środki budŜetowe GUP 
MłodzieŜ z 6 szkół specjalnych i ośrodków 

szkolno-wychowawczych   

 

  
współpraca ze szkołami 
specjalnymi i ośrodkami 

szkolno - wychowawczymi 

 w ramach etatów 
GUP  

środki budŜetowe GUP 

GUP 

MłodzieŜ ze szkół specjalnych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych – 5 osób. 

 

4. Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa w zakresie 

przywracania umiejętności 
niezbędnych w zakresie 

podejmowania pracy 

dofinansowanie kosztów 
tworzenia i działalności 

warsztatów terapii 
zajęciowej 

   8 271 325 zł 
PFRON, BudŜet Gminy 

Miejskiej Kraków 

MOPS - zadanie 
ustawowe, we 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi i 
instytucjami,  

507 osób niepełnosprawnych będzie objętych 
rehabilitacją zawodową i społeczną w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. 10 osób będzie korzystało z 
dofinansowania, które uczestniczą w warsztatach na 
terenie innych powiatów.  
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PRIORYTET 3. Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych       
 

ZADANIA DZIAŁANIA 
OPERACYJNE 

PLANOWANE 
KOSZTY 
ZADANIA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA REALIZATOR WSKAŹNIK REZULTATU 

 

udzielanie dofinansowania 
do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych 
3 000 000,00 zł PFRON 

około 5 000 osób niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów skorzysta z dofinansowania i weźmie udział 
w turnusach rehabilitacyjnych  

dofinansowanie do 
działalności mieszkań 

chronionych 
198 900,00 zł 

BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków 

Kontynuacja zadania mającego na celu prowadzenie 23 
miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 5 
mieszkaniach chronionych oraz zlecenie prowadzenia 1 
nowego mieszkania chronionego na 7 miejsc. 

 
dofinansowanie do zakupu 

przedmiotów 
ortopedycznych i sprzętu 

rehabilitacyjnego 

1 400 000,00 zł 
Około 1 000 osób niepełnosprawnych skorzysta z 
dofinansowania przez co uzyska poprawę codziennego 
funkcjonowania 

 

1. Rozwijanie umiejętności 
społecznych oraz poprawa 

psychofizycznej sprawności 
osób niepełnosprawnych 

dofinansowanie imprez 
sportowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i 
turystycznych 

       600 000,00 zł  

PFRON 

MOPS - zadanie 
ustawowe, we 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi i 
instytucjami,  

Zorganizowanie około 150 przedsięwzięć dla około 
8800 osób niepełnosprawnych o charakterze 
sportowym, turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym 

 
 2. System świadczeń pomocy 

społecznej 
dofinansowanie transportu 
osób niepełnosprawnych 

548 000,00 zł  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
dla nieograniczonej niepełnosprawnych  

 

  
dofinansowanie transportu 
dzieci autystycznych na 
zajęcia rehabilitacyjne 

         21 000,00 zł  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Wydział Świadczeń 
Socjalnych 

ok. 300 dzieci 

 

  

kierowanie 
niepełnosprawnych 

mieszkańców Krakowa do 
Zakładów Opieki Leczniczej 

 w ramach etatów  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
ok. 2000 skierowań 

 

  świadczenia pielęgnacyjne   25 118 000,00 zł  
BudŜet Wojewody 

Małopolskiego 

Wydział Świadczeń 
Socjalnych 

ok. 2330 dodatków, 12 200 zasiłków pielęgnacyjnych, 
620 świadczeń pielęgnacyjnych  
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3. System opieki zdrowotnej - 
profilaktyka 

Realizacja programów 
profilaktycznych 

skierowanych dla osób 
niepełnosprawnych w 
ramach Miejskiego 

Programu Ochrony Zdrowia 
"Zdrowy Kraków" 

50 000 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia 
dla nieokreślonej liczby osób niepełnosprawnych  
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PRIORYTET 4. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych 

ZADANIA DZIAŁANIA 
OPERACYJNE 

 KOSZTY 
ZADANIA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA REALIZATOR WSKA ŹNIKI REZULTATU 

 
DoposaŜenia ogródków 

jordanowskich w urządzenia 
integracyjne 

 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
ZIKiT dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych  

 
likwidacja barier 

architektonicznych w 
Ŝłobkach integracyjnych 

130 000 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
Biuro ds. Ochrony 

Zdrowia 
Budowa podjazdów w 2 Ŝłobkach integracyjnych przy 

ul. Świtezianki i ul. Okólnej   
 

monitorowanie projektów 
architektonicznych pod 

kątem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych  

w ramach etatów  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
Biuro Planowania 
Przestrzennego 

dla nieograniczonej liczbuj osób niepełnosprawnych  

 
likwidacja barier 

architektonicznych w 
placówkach kultury 

20 000 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
KZK dla nieograniczonej liczbuj osób niepełnosprawnych  

 

likwidacja barier 
architektonicznych w 
gminnych budynkach 

uŜyteczności publicznej:                  
os. Urocze 18                                 

ul. Niemcewicza 7                                 
os. Dywizjonu 303/2                                                   

ul. Szwedzka 27                 
os. Centrum C 11                  

os. II Pułku Lotniczego 22       
os. Krakowiaków 43            

Al. Pokoju 4                         
ul. Kutrzeby 4            

1 000 000 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
ZBK dla nieograniczonej liczbuj osób niepełnosprawnych  

 

1. Likwidacja barier 
funkcjonalnych 

likwidacja barier 
architektonicznych w 
gminnych budynkach 

placówek edukacyjnych  

350 000,00 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków + PFRON 
Wydział Edukacji dla nieograniczonej liczbuj osób niepełnosprawnych  
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likwidacja barier 
architektonicznych w 

miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej 

1 700 000 
około 100 osób niepełnosprawnych skorzysta z 

dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych 

 

likwidacja barier w 
komunikowaniu się i 

technicznych 
2 300 000 

PFRON MOPS 

około 1200 osób niepełnosprawnych skorzysta z 
dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu 

się i technicznych 

 

Opracowanie i wykonanie 
trasy turystycznej z 

makietami dotykowymi pod 
nazwą „Droga Królewska 
dla niepełnosprawnego 

turysty” 

1 350 000,00 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków oraz środki unijne 
z MPRR dz. 3.1 

Biuro Marketingu 
Turystycznego 

Miasta, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
oraz Biuro Funduszy 

Europejskich 

Nieograniczona ilość osób niepełnosprawnych z 
dysfunkcją narządu wzroku 

 

opracowanie i wydruk mapy 
miasta Krakowa dla osób 

niewidomych i 
niedowidzących  

150 000 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Biuro Marketingu 
Turystycznego 

Miasta 
zaplanowano wydruk 1500 egzemplarzy mapy 

 
wydawanie kart 

parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych 

           2 000,00 zł  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
ok. 4500 kart parkingowych osób niepełnosprawnych 

 

 

Wydawanie kart 
parkingowych dla placówek 

           2 000,00 zł  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Wydział Świadczeń 
Socjalnych 

ok. 10 kart parkingowych placówek 

 

Organizowanie zajęć 
integracyjnych przez 
placówki kulturalne 

35 000,00 zł. 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

 

 

 

2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu poprzez 

organizowanie integracyjnych 
zajęć edukacyjno - kulturalnych zlecenie prowadzenia 

specjalistycznej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego dla 30 

dzieci 

108 000 zł.  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
MOPS 

zapewnienie częściowej opieki  30 dzieciom z terenu 
GMK w tym równieŜ  dzieciom o obniŜonej sprawności 
zdrowotnej i społecznej specjalistyczna placówka 
opiekuńczo - wychowawcza ul. Bujaka 15 
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3. Polityka mieszkaniowa 
Gminy Miejskiej Kraków 

wobec osób niepełnosprawnych 

przyznawanie osobom 
niepełnosprawnym mieszkań 

z zasobu mieszkaniowego 
Gminy Miejskiej Kraków 

W ramach etatów 
Wydziału 

Mieszkalnictwa UMK 

BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków 

Wydział 
Mieszkalnictwa 

W miarę posiadanych moŜliwości pozyskania mieszkań 

 

 
4. Rozbudowa infrastruktury 
systemu pomocy społecznej 

budowa domu pomocy 
społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie 
chorych z chorobą 

alkoholową 

4 000 000,00 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
MOPS 

Zakończenie robót w zakresie stanu surowego otwartego 
obiektu DPS oraz garaŜu, w tym posadowienie budynku 
na palach, montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie przyłączy 

 

5. Polityka transportowa Gminy 
Miejskiej Kraków w zakresie 

problematyki osób 
niepełnosprawnych 

Program dostosowania 
komunikacji miejskiej do 

potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

2 000 000,00 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków, fundusze unijne 

ZDiT, MPK,  dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych  

 

6. Zadania powierzone 
dzielnicom z zakresu 
problematyki osób 
niepełnosprawnych 

likwidacja barier 
architektonicznych - 

inwestycje, remonty i inne 
2 295 000 zł 

BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków 

Wydział Świadczeń 
Socjalnych 

realizacja ok. 60 zadań 

 

7. Edukacja dowóz dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej do szkół 

4 000 000 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
Wydział Edukacji 626 uczniów 
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ZałoŜenie szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy 
nr 9 w SOSW nr 3 

W ramach etatów 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
ok. 2-5 uczniów niepełnosprawnych 

 

  

finansowanie szkół i 
placówek specjalnych oraz 

klas integracyjnych w 
szkołach ogólnodostępnych 

124 196 218,00 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

 

4 090 uczniów niepełnosprawnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



g 

 12 

PRIORYTET 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych 

ZADANIA DZIAŁANIA 
OPERACYJNE 

 KOSZTY 
ZADANIA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA REALIZATOR WSKA ŹNIKI REZULTATU 

 

 

1. Polityka grantowa miasta 
  

Współfinansowanie 
projektów organizacji 

pozarządowych działających 
w środowisku osób 
niepełnosprawnych 

300 000 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
Wydział Spraw 
Społecznych 

30 organizacji pozarządowych będzie realizowało 
projekty grantowe w róŜnych dziedzinach 

niepełnosprawności  

 

  

Organizacja imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla 

osób starszych i 
niepełnosprawnych 

15 000 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
Wydział Spraw 
Społecznych 

6 organizacje pozarządowe organizujące imprezy dla 
osób niepełnosprawnych  

 
2. Działalność Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

 
Opiniowanie projektów 

uchwał i programów 
w ramach etatów 

budŜet Gminy Miejskiej 
Kraków 

działania na rzecz całej społeczności osób 
niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miejskiej 

Kraków 
 

 
Inspirowanie działań 

zmierzających do integracji 
zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych. 

w ramach etatów 
budŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 
Wydział Świadczeń 

Socjalnych 

działania na rzecz całej społeczności osób 
niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miejskiej 

Kraków 

 

3.Promocja osiągnięć osób 
niepełnosprawnych  

Realizacja Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych 
"Kocham Kraków z 

wzajemnością" 

250 000 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 
Wydział Świadczeń 
Socjalnych, Wydział 

Kultury i 
Dziedzictwa 

Narodowego we 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi 

zorganizowanie ok. 50 przedsięwzięć integracyjnych, w 
których weźmie udział ok. 8 000 osób 

niepełnosprawnych 
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Realizacja III edycji 
Konkursu 

architektonicznego "Kraków 
bez barier"  

100 000 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 
Wydział Świadczeń 

Socjalnych we 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi 

nagrodzenie najlepiej dostosowanych obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

4. Zadanie z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecane 

fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym na podstawie 
rozporządzenia MPiPS z 7 

lutego 2008 r (Dz U nr 29, poz 
172) 

Dofinansowanie projektów 
organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych    

1 000 000 zł              PFRON 

MOPS – zadanie 
ustawowe we 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi i 
instytucjami 

Realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu 
ofert 
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PRIORYTET 6: Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. 

 

ZADANIA DZIAŁANIA 
OPERACYJNE 

PLANOWANE 
KOSZTY 
ZADANIA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA REALIZATOR WSKAŹNIK REZULTATU 

 
1) Świadczenie usług 

opiekuńczych  
    7 808 300,00 zł  

pomoc w formie 936 652  godzin usług opiekuńczych 
dla ok. 2 700 osób   1. Zlecanie i koordynacja 

realizacji usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania 

2) Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania osób 
niepełnosprawnych 

    1 705 600,00 zł  

BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków, BudŜet Wojewody 

MOPS - zadanie 
ustawowe pomoc w formie 150 140 godzin specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla ok. 380  osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

 

Udzielanie pomocy 
pienięŜnej i niepienięŜnej 

dla osób niepełnosprawnych 
  24 211 800,60 zł  

pomoc w formie świadczeń pienięŜnych i 
niepienięŜnych dla ok. 9 000 osób niepełnosprawnych 

 
zapewnienie całodobowej 
opieki i pomocy osobom 

niepełnosprawnym 
72 400 200,00 zł 

2057 miejsc w DPS dla osób niepełnosprawnych, 4 
miejsca w rodzinnym domu pomocy i  rozszerzenie 
oferty o 10 miejsc w rodzinnym domu pomocy  

ponoszenie odpłatności 
Gminy za pobyt w DPS 

mieszkańców Krakowa w 
innych powiatach 

540 600,00 zł 

BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków, budŜet Wojewody 

MOPS - zadania 
ustawowe 

odpłatność za pobyt 71 osób w domach pomocy 
społecznej prowadzonych przez inne powiaty 

 

2. Udzielanie świadczeń z 
pomocy społecznej osobom 

niepełnosprawnym i ich 
rodzinom 

zlecenie zadania z zakresu 
prowadzenia socjalizacyjnej 

placówki opiekuńczo - 
wychowawczej dla 

dziewcząt w szczególności o 
obniŜonej normie 

intelektualnej w stopniu 
lekkim i umiarkowanym 

981 170,00 zł.  
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
 MOPS  

zapewnienie opieki i wychowania 30 dziewczętom o 
obniŜonej normie intelektualnej z terenu GMK oraz  
innych powiatów - od 6 roku Ŝycia    ( w przypadku 
rodzeństw od 3 roku Ŝycia) ośrodek wychowawczy 
zgromadzenia NMP przy ul. Lenartowicza 4 
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prowadzenie 4 zawodowych 
niespokrewnionych z 

dzieckiem specjalistycznych 
rodzin zastępczych  

146 500, 00 zł.  

  

zapewnienie opieki i wychowania 4 dzieciom 

 
 

 

Udzielanie pomocy 
niepienięŜnej w formie 

porad prawnych lub 
psychologicznych 

W ramach etatów 
BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków 

MOPS 
1800 osobom niepełnosprawnym zostanie udzielona 
pomoc w postaci prawnej lub psychologicznej. 

 

3. Udzielanie pomocy 
wolontaryjnej osobom 

niepełnosprawnym 

Pozyskiwanie i koordynacja 
pracy wolontariuszy 

pomagających osobom 
niepełnosprawnym 

3 500 zł 
BudŜet Gminy Miejskiej 

Kraków 
MOPS 

pomoc świadczona przez ok. 50 wolontariuszy dla ok. 
53 osób niepełnosprawnych 

 

tworzenie i finansowanie 
ośrodków wsparcia dla osób 

starszych 
4 920 300,00 zł 

3 ośrodki wsparcia dziennego dla 130 osób starszych, 
prowadzone przez podmioty niepubliczne, 1 jednostka 
budŜetowa pobytu dziennego - MDDPS przeznaczona 
dla 540 osób starszych  4. Pozyskiwanie partnerów 

społecznych w celu tworzenia 
ośrodków wsparcia dla osób 

starszych i niepełnosprawnych 
prowadzenie i rozwój 

infrastruktury 
środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

4 092 400,00 zł 

BudŜet Gminy Miejskiej 
Kraków, BudŜet Wojewody 

MOPS 

zapewnienie 381 miejsc dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy  

 
 
 


