
Druk Nr .a6 3 12019 
z dniaA9 czenvca 2019 r. 

Sprawozdanie z realizacji 
programu dziafan na rzecz os6b z niepelnosprawnoiciami 
Mieicie Lodzi w latach 2014-2020" w 2018 r. 

,,Powiatowy program dzialsui na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami w MieScie Lodzi 

w latach 2014-2020n, zwany dalej Programem, zostal przyjety uchwalq nr LXXXIII/1747114 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

W Programie okreSlono cel gl6wny - przeciwdzialanie marginalizacji i wykluczeniu 

spolecznemu osob niepelnosprawnych oraz poprawa jakoSci ich zycia poprzez zapewnienie 

im warunkow do samodzielnego, pelnego i czynnego uczestnictwa w zyciu spolecznym 

i zawodowym, a takze ksztaltowanie pozytywnych postaw spolecznych wobec tej grupy os6b. 

Realizacji celu gl6wnego sluiq cele szczeg6lowe: rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja 

spoleczna, edukacja, rozw6j infrastruktury miasta zintegrowany z potrzebami os6b 

zniepelnosprawnoSciami, pomoc spoleczna oraz przestrzeganie praw os6b 

niepelnosprawnych. 

Program jest realizowany przez szerokie grono podmiot6w, w tym: komorki 

organizacyjne Urzqdu Miasta Lodzi, jednostki organizacyjne Miasta (m.in. Miejski OSrodek 

Pomocy Spolecznej w Lodzi, Zarzqd Drog i Transportu), Lodzki Oddzial Panstwowego 

Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych, Powiatowy Urzqd Pracy w Lodzi, 

MPK-L6dz sp. z o.o., organizacje pozarzqdowe zajmujqce siq osobami niepelnosprawnymi 

i ich rodzinami, Miejskq Spolecznq Radq ds. Os6b Niepelnosprawnych. 

Program zaklada dzialania w nastqpujqcych obszarach: 

I. Rehabilitacja zawodowa 

11. Rehabilitacja spoleczna 

111. Edukacja 

IV. Rozw6j infrastruktury Miasta, zintegrowany z potrzebami os6b z niepelnosprawnoSciami. 

V. Pomoc spoleczna 

VI. Przestrzeganie praw os6b z niepelnosprawnoiciami 

Realizacjq poszczeg6lnych cel6w przedstawiono ponizej. 



I. Rehabilitacia zawodowa 

Dzialania w obszarze rehabilitacji zawodowej prowadzone sq przez Powiatowy Urzqd 

Pracy w todzi ,  ~ r 6 d i e m  tlnansowania sq w gl6wnej mierze 4rodki Pahstwowego Funduszu 

Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych. 

Celem dziaiari podejmowanych w ramach rehabilitacji zawodowej jest ulatwienie 

osobom niepelnosprawnym uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz awansu zawodowego 

poprzez umozliwienie im korzystania z poradnictwa, szkolenia zawodowego i pogrednictwa 

pracy. W efekcie ma to doprowadzib do usamodzielnienia sig os6b niepelnosprawnych, dajqc 

im poczucie materialnej niezaleinoSci i spoiecznej uiytecznoici. 

Zakres dzialan i wysokoSb wydatkbw w 201 8 r. ujqto w poniiszej tabeli. 

Tab. 1. Rehabilitacja zawodowa - irodki PFRON 

/ 1 1  L.p. 

1, 

2, 

3. 

4. 

5, 
- 

6. 

W wyniku dziaiiui prowadzonych przez Powiatowy Urzqd Pracy w todzi  w 201 8 r.: 

- 25 os6b uzyskalo Srodki na podjgcie dziaialno5ci gospodarczej, rolniczej albo wniesieaie 

wkladu do sp6ldzielni socjalnej (od 2014 r. lqcznie 166 osob), 

Zwrot koszt6w wyposaienia stanowisk pracy dla os6b 
niepelnosprawnych 
Udzielanie jednorazowych Srodkow na podjqcie 
dzialalnoSci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie 
wkladu do spoldzielni socjalnej 
Dofinansowanie do wysokoSci 50% oprocentowania 
kredytu bankowego zaciggniqtego na kontynuowanie 
dziatalnodci 
Finansowanie koszt6w szkolenia os6b niepelnosprawnych 

I pozostajacych w zatrudnieniu 

- zawarto 30 um6w na zwrot kosztbw wyposaienia stanowisk pracy dla os6b 

niepelnosprawnych, dla 25 os6b (od 2014 r, lqcznie 21 1 um6w dla 220 oshb), 

- zawarto 3 umowy na zorganizowanie szkoleli dla niepelnosprawnych os6b bezrobotnych, 

w kt6rych wzigio udzial21 os6b, 

1.1 11.056,67 

1.194.027,04 

6.459,17 

32.285,OO 

Zwrot miesiqcznych koszt6w zatrudnienia pracownikow 
pomagajqcych pracownikowi niepelnosprawnemu 
Zwrot wydatkbw na instrumenty i uslugi rynku pracy 
dla os6b niepelnosprawnych poszukujqcych pracy i nie 

1 Razem 

- zawarto 6 umbw na zorganizowanie staiy dla 6 osob, 

0,OO 
- 

48.036,35 

2.391864,23 



- 8 os6b bezrobotnych uzyskaio pracq po odbyciu stazy (finansowanych ze Srodk6w innych 

niz PFRON), 

- udzielono 55 porad zawodowych dla o d b  niepeinosprawnych, 

- opracowano 241 1 indywidualnych planow dziaiania, 

- 8 os6b skierowano do prac spolecznie uiytecznych, 

- 15 os6b zatrudniono w ramach prac intenvencyjnych. 

11. Rehabilitaeia spoteczna. 

Celem rehabilitacji spoiecznej jest umozliwienie osobom niepeinosprawnym 

uczestnictwa w zyciu spolecznym poprzez m.in. wyrabianie zaradnoici osobistej 

iumiejqtnoSci samodzielnego wypeiniania r61 spo~ecznych, pobudzanie aktywnogci 

spoiecznej, likwidacjq barier, w tym architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu 

siq i dostqpie do informacji oraz ksztdtowanie postaw i zachowah spoiecznych sprzyjajqcych 

integracji z osobami niepeinosprawnymi. 

Wiele dzidarl w tym zakresie prowadzonych jest przez Miejski OSrodek Pomocy 

Spolecznej w Lodzi. Ich rodzaj i wysokoSC wydatkowanych Srodk6w obrazuje tabela. 

Tab.2. Zadania z zakresu rehabilitacji spoiecznej realizowane przez MOPS w Lodzi. 

I L.p. I Rodzaj zadania Kwota (21) / Liczba beneficjentbw 1 
I I I 

3 

4 

6 

1482 osoby 

/ warsztattrw terapii zajpciowej 

1.930.837,14 1 
rehabilitacyjnych 
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzpt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i Srodki pomocnicze 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki os6b niepehosprawnych 

Dofinansowauie likwidacji barier 
architektonicznych, 
Ilofinansowanie do zakupu sprzqtu 
umoiliwiajqcego pokonywanie barier 
w komunikowaniu sip i technicznych 
Dofinansowanie koszt6w tworzenie i dziaiania 

W tym: 
- PFRON 
- budiet miasta Lodzi 

Dofinansowanie uczestnictwa os6b 
niepelnosprawnych i ich opiekun6w w turnusach 

5257 Razem 

12.431.596,36 zl 

527.890,29 z1 

4.219.638,16 

99.856,55 

1.41 1.687,20 

385.050,87 

4.912.416.00 

12.959.486,65 zl 

3012 os6b 

29 organizacji 

pozarzqdowych 

141 

297 

296 



W roku 2018 Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi realizowal kolejnq edycjq 

programu ,,Aktywny samorzap" adresowanego do osob niepelnosprawnych. Giownym celem 

programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczajqcych uczestniczenie os6b 

niepelnosprawnych w zyciu spoiecznym, zawodowym oraz w dostqpie do edukacji. Program 

finansowany jest ze 4rodkow PFRON. Rodzaj finansowanych dzialan, wysokoSC wydatk6w 

oraz liczbq beneficjentow obrazuje tabela. CzeSd wniosk6w zlozonych i rozpatrzonych w roku 

2018 jest realizowana w roku 2019. 

Tab. 3. Dzialania w rarnach prograrnu ,,Aktywny samorzqd". 

I I Wnioski Kwota N a m a  zadania 
zrealizowane wydatkowana (zl) 

I MODUE I Likwidacja barier utrudniajqcych aktywizacjq spotecznq i zawodowq. I 
A 
Likwidacja 
bariery 
transportowej Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu 

prawa jazdy kategorii B i 4 1  4251,OO 1 
Zadanie 1: pomoc w zakupie 
i montaiu oprzyrzqdowania do 
posiadanego samochodu 

B 
Likwidacja barier 
w dostqpie 
do uczestniczenia 
w spoleczenstwie 
informacyjnym 

15 

/ Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu I I 

79.329,69 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzqtu 
elektronicznego lub jego elementbw 
oraz oprogramowania 

Zadanie 2: dofinansowanie szkolen -- 
w zakresie obslugi nabytego 
w ramach programu sprzqtu 
elektronicznego i ovro~ramowania 

sprawnoSci technicznej posiadanego 
w6zka inwalidzkiego o napqdzie 44 124.500,OO 

53 

26 

Pomoc 
w utrzymaniu 
aktywnoici 
zawodowej 
poprzez 
zapewnienie 

C 
Likwidacja barier 
w poruszaniu siq 

sprawnoSci technicznej posiadanej 
protezy konczyny (co najmniej na 3 1 14.400,OO 

111 poziomie jakoSci) 

elektrycznym 
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy 
koliczyny, w kt6rej zastosowano 
nowoczesne ronviqzania techniczne, 
tj. protezy co najmniej na 111 
poziomie jakoSci 
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu 

Dofinansowanie oplaty za pobyt 
dziecka osoby niepelnosprawnej 
w ilobku lub przedszkolu lub innq 
tego typu opiekq. 

21 437.469,OO 



zaleinej 
MODUL I1 pomoc w uzyskaniu wyksztakenia na poziomie wyiszym: 

Inne dziaiania w ramach rehabilitacji spoiecznej os6b niepeinosprawnych: 

Dofinansowanie 
lub refundacja 
kosztow 
uzyskania 
wyksztalcenia 
na poziomie 
wyiszym 

I Razem modul I i I1 345 

1. Orzekanie o niepeinosprawnoici. 

Wydawaniem orzeczen o niepeinosprawno6ci i o stopniu niepetnosprawnobi zajmuje siq 

Miejski Zesp6l ds. Orzekania o NiepeinosprawnoSci w Lodzi. W 2018 r. Zespoi wydai: 

- 1157 orzeczen dot. os6b do 16 roku zycia, 

- 9581 orzeczen dot. osob powyiej 16 roku zycia. 

1.836.981,17 

2. Organizowanie otwartych konkursow ofert dla organizacji pozarzqdowych w zakresie 

zadan polegajqcych na wspieraniu os6b niepeinosprawnych w iyciu codziennym, kulturze 

czy sporcie. W 2018 r. kom6rki organizacyjne Urzqdu Miasta Lodzi przeprowadzily 

13 konkursow, w ktorych zlozono 131 ofert, a 67 z nich przyjqto do realizacji. 

Wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi obejmowala takze zlecanie realizacji zadah 

w trybie pozakonkursowym, tj. na podstawie art. 19a ustawy o dziaialnoSci poiytku 

674.616,67 

1. Oplata za naukq (czesne) lub za 
przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego wraz z dodatkiem 
na pokrycie koszt6w ksztalcenia. 

2. Dodatek na pokrycie koszt6w 
ksztalcenia w przypadku 
znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepelnosprawnoSci. 

publicznego i o wolontariacie. Lqcznie zawarto urnowy na kwotq 14.940.948 zi. 

Zawarte umowy obejmowaly szeroki wachlarz dzialan, m.in. rehabilitacjq lecznicz% 

psychologiczn% wydarzenia sportowe i kulturalne, imprezy integracyjne, wydawanie 

wydawnictw popularyzujqcych dziaialnoSC artystycznq osob niepeinosprawnych. 

Konkursy dotyczyiy takze prowadzenia Srodowiskowych dom6w samopomocy, realizacji 

291 

uslug opiekuhczych i specjalistycznych usiug opiekwiczych, prowadzenia mieszkari 

chronionych. 

111. Edukacia. 

Zadania edukacji w zakresie dziaiari na rzecz os6b z niepeinosprawnoSciarni obejmujq 

w szczeg6lnoici: 

1) wspieranie dzieci i miodziezy niepeinosprawnej w placowkach oiwiatowych; 



2) organizowanie dziakah wspierajqcych rodziny z mdym niepelnosprawnym dzieckiem; 

3) wspieranie integracji mlodzieiy niepeknosprawnej poprzez przygotowywanie uczniow 

do aktywnego samodzielnego poszukiwania pracy; 

4) wspieranie wsp6lpracy plac6wek oiwiatowych z przedsi~biorcami; 

5) organizowanie przedsiqwziqk integracyjnych o charakterze artystycznym czy sportowym. 

Tab. 4. Wspieranie dzieci i mkodziezy niepelnosprawnej w plac6wkach oiwiatowych. 

Ponadto w ramach realizacji powyzszych zadsui w 2018 r.: 

- kontynuowano projekt ,,Sobota ze specjalistami", w ramach kt6rego w kolejne soboty, 

przy prowadzonych przez Miasto L6di Zespokach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

odbywaly siq konsultacje specjalistyczne dla rodzic6w malych dzieci dot. prawidkowego 

rozwoju; 

- 439 dzieci bylo objqtych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju; 

- 267 uczni6w skorzystako z praktyk zawodowych; 

- 161 absolwent6w uczestniczylo w zajqciach i warsztatach dot. metod aktywnego 

poszukiwania pracy; 

- zorganizowano 73 szkolenia, warsztaty i lekcje w plac6wkach oSwiatowych 

dot. zwiqkszania iwiadomoici spolecznej na temat niepelnosprawnoici i wspierania os6b 

z niepelnosprawnoiciami; uczestniczylo w nich 540 os6b. 

64 

140 

320 

1 

2 

3 

4 .  

IV. Rom6i infrastruktury miasta zintegrowanv z potrzebami os6b niepelnosprawnvch. 

Glownym celem dziakah w ramach tego celu jest stworzenie warunk6w 

Liczba prowadzonych szk6l i placowek specjalnych oraz szk6l 
z klasami integracyjnymi 
Liczba szk6l og6lnodostqpnych, w kt6rych ucza, siq uczniowie 
z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego 
Liczba uczni6w z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego 
uczqcych siq w szkolach og6lnodostqpnych 

umoiliwiaj~cych osobom niepeknosprawnym dostqp do przestrzeni publicznej, a przez 

to udziak w iyciu spokecznym. Realizowane sq tutaj nastqpuj+ce zadania: 

Liczba uczni6w niepehosprawnych objqtych ksztalceniem specjalnym 1 
lntegracyjnym 

Plac6wki 
specjalne - 1986 

Plac6wkiloddzialy 
integracyjne - 61 6 



1. Likwidowanie barier architektonicznych. 

1.1. Likwidowanie barier architektonicznych w dostqpie do budynkbw Urzqdu Miasta 

Eodzi i jednostek organizacyjnych Miasta. 

1) Budynki UML. 
W 2018 r. w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104a zamontowano zewnqtrznq wind? 

osobowq, dostosowanq do obslugi o d b  niepeknosprawnych. 

2) Obiekty nadzorowane przez Wydzial Sportu UME - Miejski OSrodek Sportu 
i Rekreacji: 
a) plywalnia ,,Sobolowa" przy ul. Sobolowej 1 - obiekt sezonowy oddany do uzytku 

w 2018 roku, wyposazony w podnoSnik basenowy dla os6b niepelnosprawnych 

umozliwiajqcy wejicie i opuszczenie niecki basenowej przez osobq niepelnosprawnq. 

Obiekt posiada r6wniei podjazdy i toaletq dla niepelnosprawnych oraz oznaczone 

miejsca parkingowe. 

b) obiekt sportowy przy ul. Minerskiej wyposazony jest w toaletq dla os6b 

niepelnosprawnych i dedykowane miejsca parkingowe. Na trybunach wydzielone sq 

miejsca dla os6b niepelnosprawnych. 

c) ,,Mlynek" ul. ~ lqska  168 w 2018 roku zostal wyposaiony w toaletq dla os6b 

niepelnosprawnych. Zainstalowany zostal rowniez znacznik typu Totupoint 

przeznaczony dla os6b z dysfunkcjq narzqdu wzroku. 

3) Obiekty nadzorowane przez Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych UML 
a) Centrum Rehabilitacyjno-Opiekunczego Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy 

ul. Przybyszewskiego 2551267 - przebudowa wraz z przystosowaniem dla os6b 

niepelnosprawnych lazienek i toalet indywidualnych w budynku B (modemizacja 

18 lazienek i 18 toalet przy pokojach), 

b) Dom Pomocy Spolecznej W16kniar.z im. Jana Pawla I1 w Lodzi 

przy ul. Krzemienieckiej 719 - budowa podjazdu dla os6b niepelnosprawnych wraz 

z oporqczowaniem, 

c) 6 Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Zlotniczej 10 - poprawa bazy technicznej, 

w tym modernizacja 9 pion6w kanalizacyjnych obejmujqcych piqtro I,II,III, parter oraz 

dostosowanie otwor6w drzwiowych dla potrzeb osob niepelnosprawnych - wyrniana 

16 par drzwi do pokoi pensjonariuszy oraz 11 par drzwi do pomieszczen socjalno- 

administracyjnych, 



d) Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera - Dom Dziennego Pobytu ,,Zaopiekuj 

siq rnnq" przy ul. Przyrodniczej 719 - przystosowanie sanitariatu dla os6b 

niepelnosprawnych, 

e) Miejskie Centrum Medyczne ,,Balutyn: 

- Przychodnia Zdrowia ,,Bydgoska", ul. Bydgoska 17121 - zadanie z budietu 

obywatelskiego ,,Bezpieczna Przychodnia wsercu Balut" monte  diwigu 

przystosowanego dla potrzeb osob niepelnosprawnych, 

- Przychodnia Zdrowia ,,Snycerskan przy ul. Snycerskiej 1 oraz Przychodnia Zdrowia 

,,Murarskan, ul. Murarska 4 - w ramach modernizacji obiekt6w przeprowadzono prace 

dostosowujqce przychodnie do potrzeb os6b niepelnosprawnych (poszerzenie drzwi 

wejbiowych, wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z poszerzeniem otwor6w 

drzwiowych, dostosowanie toalet, likwidacja progbw utrudniajqcych poruszanie siq 

os6b na w6zkach inwalidzkich). 

1.2. Likwidowanie barier architektonicznych w ramach prowadzonych zadan 

inwestycyjnych na modernizowanym ukladzie drogowym oraz w ramach 

prowadzonych zada~i utrzymaniowych na remontowanych ciqgach pieszych. 

W ramach realizowanych projekt6w inwestycyjnych zrealizowane zostaly nastqpujqce 

zakresy rob6t likwidujqce bariery architektoniczne dla os6b z niepelnosprawnoSciami: 

1.2.1. Budowa pochylni dla niepelnosprawnych : 

Przebudowa chodnika na ul. Tagore'a na odcinku od ul. Ronda Lotnik6w Lwowskich 

do ul. Cieszkowskiego. 

1.2.2. Przebudowa/budowa peron6w przystankowych: 

1) Budowa chodnika w ul. Gajcego w todzi  na odcinku ul. Szelburg-Zarembiny 

do ul. Rataja. 

2) Rozbudowa ul, tucji na odcinku od al. Gen. Sikorskiego do ul. ~witezianki w Lodzi. 

3) Budowa drogi rowerowej wzdluz ul. ZachodniejlZgierskiej na odcinku od ul. Pojezierskiej 

do ul. P6lnocnej. 

4) Zagospodarowanie terenu przed przychodniq przy ul. Tatrzanskiej 109. 



1.2.3. Dostosowanie ciqgbw pieszych i przejif dla pieszych - obnuanie krawqinikbw przy 

jezdniach i przejiciach dla pieszych, stosowanie plytek wskainikowych 

i naprowadzajqcych przy skrzyiowaniach i pnejiciach dIa pieszych w ramach realizacji 

nastqpujqcych inwestycji: 

1) Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Lodzi od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 WrzeSnia 

do ul. Jqdrzejowskiej wraz z budowq ronda oraz z budowa kanalizacji sanitamej 

i przebudowa, (modernizacjq) sieci wodoci~owej . 
2) Przebudowa chodnika na ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Niezapominajki do posesji 

nr 36. 

3) Przebudowa skrzyzowania ulic Socjalnej i Strzeleckiej. 

4) Rozbudowa ul. Lucji na odcinku od al. Gen. Sikorskiego do ul. ~witezianki. 

5) Przebudowa ul. Kryzysowej (na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Morelowej). 

6) Przebudowa nawierzchni ul. Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki na odcinku 

od ul. Wolczanskiej do ul. Piotrkowskiej. 

7) Zagospodarowanie terenu przed przychodniqprzy ul. Tatrzahskiej 109. 

8) Modernizacja ul. Wr6blewskiego na odcinku od ul. Bratyslawskiej do ul. Maratonskiej. 

9) Przebudowa ul. Rudzianki (na odcinku od ul. Starorudzkiej do konca ulicy). 

10) Przebudowa ul. Kurpinskiego (na odcinku od ul. Przestrzennej do posesji nr 11113). 

11) Przebudowa chodnika na ul. Szczucinskiej. 

12) Przebudowa chodnika na ul. Lutomierskiej 

13) Przebudowa ul. Chahbinskiego na odcinku od ul. Taterniczej do ul. Janosika wraz 

ze skrzyzowaniem ul. Stokowska, Taternicza, Chaiubiliskiego. 

14) Przebudowa ul. Z6lwiowej na odcinku ok. 440 mb od posesji nr 36 do posesji nr 44 wraz 

ze sporzqdzeniem dokumentacji projektowej. 

15) Budowa zatok postojowych i chodnik6w przy ul Pomorskiej. 

16) Rozbudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 71 z ul. Okolna, 

17) Przebudowa ul. Familijnej na odcinku od ul. Prqdzynskiego do posesji nr 29. 

18) Przebudowa ul. Glebowej na odcinku od ul. Bruzdowej do ul. Kujawskiej. 

19) Przebudowa ul. Giewont w Lodzi na odcinku od ul. Brzezinskiej do ul. Chaiubinskiego. 

20) Przebudowa ulicy Stokowskiej w Lodzi na odcinku od ul. Kerna do ul. Taterniczej. 

21) Przebudowa chodnika na ul. Lazowskiego na odcinku od ul. Tuszynskiej 

do ul. Kongresowej. 

22) Przebudowa chodnika na ul. Lazowskiego na odcinku od ul. Rzgowskiej 

do ul. Bidostockiej. 



23) Przebudowa chodnika na ul. Rogozinskiego na odcinku od ul. Cieszkowskiego 

do ul. Komfortowej. 

24) Przebudowa chodnika ul. Rzgowskiej na odcinku od posesji nr 164 do posesji nr 194. 

25) Modernizacja ul. Pustynnej na odcinku od ul. Rozleglej do torow PKP. 

26) Przebudowa chodnika na ul. Ciolkowskiego i przy skwerze Dubaniewicza. 

27) Przebudowa chodnika na ul. Kasprzaka. 

1.2.4. Wykorzystanie element6w infrastruktury drogowej pomalajqcych niewidomym 

odr6iniC chodnik ad Scieiki rowerowej: 

1) Budowa drogi rowerowej wraz chodnikami i peronami przystankowymi dookola ronda 

Solidarnoici wraz z pol&czeniem do ul. Jaracza. 

2) Budowa brakujqcego fragmentu drogi rowerowej dookota ronda Lotnikow Lwowskich. 

3) Budowa drogi rowerowej wzdluz ul. Zachodniejlzgierskiej na odcinku 

od ul. Pojezierskiej do ul. Polnocnej. 

1.2.5. Ponadto, w 2018 r. wyremontowano nast~pujqce ciqgi piesze: 

1) Remont ulicy i chodnikow na ul. Admiralskiej na odcinku od ul. Czystej 

do ul. Narcyzowej. 

2) Remont chodnika po wscbodniej stronie ul. 11 Listopada. 

3) Remont chodnika na ul. Lagiewnickiej od nr 305 w kierunku ul. Okolnej. 

4) Remont chodnika na ul. Lagiewnickiej przy posesji nr 298. 

5) Remont chodnika ul. Tybury przy posesji nr 1. 

6) Remont chodnika na ul. Sierakowskiego na odcinku ul. Kniaziewicza do ul. Jana. 

7) Remont chodnika na ul. Lutomierskiej na odcinku od ul. Wolnej do ul. Obornickiej. 

8) Remont chodnika na ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku 

ul. WrzeSnienskiej. 

9) Remont chodnika na ul. Lutomierskiej na odcinku od ul. Powstancow Wielkopolskich 

w kierunku wschodnim. 

10) Remont chodnika na ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Zgierskiej w kierunku 

zachodnim. 

11) Remont chodnika na ul. Pojezierskiej 113. 

12) Remont chodnika na ul. Sierakowskiego na odcinku od ul. Piotrowiczowej w kierunku 

ul. Pojezierskiej. 

13) Wymiana krawqznika i remont chodnika na ul. Chocianowickiej od nr 145 do nr 180. 



14) Wymiana i uzupelnienie zniszczonych plyt chodnikowych na ul. Przestrzennej ad posesji 

nr 8 do ul. Pasjansowej. 

15) Wymiana i uzupelnienie zniszczonych plyt chodnikowych na ul. Gombrowicza 

ad ul. Pokojowej do ul. Blokowej. 

16) Remont chodnika przy ul. Karpackiej ad ul. Pabianickiej do ul. Kosmonaut6w strona 

poludniowa. 

17) Remont chodnik6w po stronach wschodniej i zachodniej ul. Obywatelskiej na odcinku 

od ul. Maratonskiej (przejazd PKP) do ul. Pienistej. 

18) Remont chodnika na ul. Telefonicznej na odcinku ad ul. Bystrzyckiej do ul. Doly. 

19) Remont pasa zieleni ad przystanku tramwajowego Radiostacja do wjazdu na osiedle przy 

ul. Narutowicza 140 oraz remont czqSci miszczonego chodnika. 

20) Remont chodnika przy ul. Jaracza ad ul. Piramowicza do ul. Kilinskiego. 

2 1) Kontynuacja wymiany chodnika na ul. Kilinskiego. 

22) Remont chodnika wzd~uz ul. Olechowskiej ad ul. Zakladowej, o szerokoSci min. 1,s m. 

23) Remont ulicy i chodnik6w na ul. Diamentowej. 

24) Remont ulicy i chodnik6w na ul. Szafirowej. 

25) Remont ul. Koguciej na odcinku ad ul. Warszawskiej do ul. Platynowej. 

26) Kontynuacja remontu chodnika na ul. Jeza. 

27) Remont chodnika na ul. Walbrzyskiej pa prawej stronie ad ul. Warszawskiej. 

28) Remont ul. ~wietlanej na odcinku od ul. Sowinskiego do ul. PrzedwioSnie. 

29) Kontynuacja remontu chodnik6w na ul. Porzeczkowej. 

30) Remont chodnika na ul. Bieganskiego ad ul. Zgierskiej po stronie poludniowej. 

31) Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych na ul. Organizacji WiN pa stronie 

poludniowej na odcinku od ul. Marynarskiej do ul. Zielnej. 

32) Remont chodnika i miejsc postojowych na ul. Okopowej na odcinku od ul. Zagajnikowej 

do ul. Miarki pa stronie polnocnej. 

33) Remont chodnika na ul. Prozka na odcinku ul. Radlowej w kierunku ul. Srebmej. 

34) Remont chodnika na ul. Radlowej na odcinku od ul. Hipotecznej w kierunku ul. Proika. 

35) Remont chodnika ul. Urzqdniczej na odcinku od nr 41 w kierunku ul. Sqdziowskiej. 

36) Remont chodnika na ul. Sqdziowskiej przy posesji nr 8110 i 719. 

37) Remont chodnika na ul. Ks. Brz6ski na odcinku ad ul. Piotrowiczowej w kierunku 

ul. Jana. 

38) Remont chodnika na ul. Sqdziowskiej wzdlui Parku Andrzeja Struga. 

39) Remont ul. Plytkiej. 



40) Wymiana i uzupelnienie zniszczonych plyt chodnikowych na ul. Pkytkiej. 

41) Wymiana i uzupehienie zniszczonych pkyt chodnikowych na ul. Profilowej 

od ul. Mierzejowej do ul. Kierunkowej. 

42) Remont jezdni ul. Anieli Krzywori od posesji nr 19 do ul. Gombrowicza - pokrycie 

asfaltem nawierzchni brukowej. 

43) Remont jezdni ul. Blokowej od ul. Komunalnej do ul. Zjednoczenia - pokrycie asfaltem 

nawierzchni brukowej. 

44) Remont nawierzchni ul. GoSciniec od nr 236 do nr 199 poprzez powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni z tkucznia kamiennego emulsjq i grysem. 

45) Remonty chodnik6w na ulicach: Kusa, Zdrowie, Biegunowa i Jqczmienna. 

46) Remont chodnika na ul. Zelwerowicza od przystanku autobusowego przy 

ul. Kopcinskiego do numeru 9a. 

47) Remont chodnika na odcinku 90 m pomiqdzy posesjami J6zefa 15a J6zefa 17. 

48) Remont chodnika na ul. Szpitalnej na odcinku 160 m pomiqdzy posesjami nr 2 do i nr 4. 

49) Wymiana chodnika po p6lnocnej stronie ul. Kazimierza od ul. Niciarnianej 

do ul. Szpitalnej. 

50) Kontynuacja naprawy chodnika 150 m2 na ul. Zelaznej po stronie zachodniej. 

51) Wykonanie remontu nawierzchni na ul. Majowej metodq stabilizacji - kontynuacja. 

52) Remont chodnika przy ul. Skalnej po zachodniej stronie na odcinku od ul. Zbocze 

do ul. Potokowej. 

53) Remont ul. Wodospadowej metodq powierzchniowego utwardzenia za pomocq emulsji 

asfaltowej i grysu kamiennego. 

54) Remont chodnika na ul. Kolinskiego na odcinku ul. Jonschera do ul. Miarki. 

55) Remont chodnika na ul. Piotrowiczowej na odcinku od ul. Sierakowskiego 

do ul. Ks. Brz6ski. 

56) Remont chodnika na ul. Murarskiej na odcinku od nr 34 w kierunku ul. Chopina. 

57) Remont jezdni ul. Betonowej od ul. Przyjemnej do ul. Skrajnej - utwardzenie 

nawierzchni jezdni metodq stabilizacji. 

58) Remont chodnika na ul. Ciasnej od ul. Pabianickiej do ul. Ceramicznej po stronie 

poludniowej. 

59) Remont chodnika na ul. Krakusa od ul. Sanockiej do nr 10 po stronie wschodniej. 

60) Remont chodnika na ul. Powszechnej 28 - dzialki nr 25312 i 253133, obrqb G-28. 

61) Remont chodnika na ul. Kadlubka na wysokoSci posesji nr 35. 



62) Remont chodnika na ul. Paryskiej od al. Pilsudskiego w kierunku poludniowym 

z wykonaniem nasadzeli w pasie drogi. 

63) Remont chodnika po obu stronach ul. Ksiqznej Kingi od ul. Piasta Kolodzieja 

do ul. Dqbr6wki. 

W sumie wyremontowano 64 dr6g. Wszystkie remonty realizowane sq zgodnie z L6dzkim 

Standardem DostqpnoSci. 

2. Wynajem lokali mieszkalnych osobom niepelnosprawnym. 

W 2018 r. wynajqto osobom niepeknosprawnym ze znacznym stopniem niepeknosprawnoici 

11 lokali mieszkalnych. Na IiScie oczekujqcych znajduje siq 247 os6b. 

3. Likwidowanie barier w komunikacji zbiorowej i indywidualnej. 

1) Przew6z os6b niepeknosprawnych - ustuga przewozowa na podstawie zlecenia w relacji 

,,drzwi-drzwi", wykonywana przez MPK-L6di sp. z 0.0. - Zakkad Przewozu Osob 

Niepetnosprawnych. W 2018 r. przewieziono 91.986 pasazer6w. 

2) Wydawanie bilet6w specjalnych uprawniajqcych do bezplatnych przejazd6w Srodkami 

komunikacji publicznej w Lodzi - w 2018 r. wydano 5340 takich biletow. 

3) Wydawanie abonament6w parkingowych dla os6b niepeknosprawnych uprawniajqcych 

do bezpkatnego korzystania z miejsca parkingowego w strefie pkatnego parkowania - 

wydano 21 33 abonamenty. 

4) Wydawanie kart parkingowych. 

Karty parkingowe, uprawniajqce osoby niepeknosprawne do niestosowania siq 

do niektorych znak6w drogowych dotyczqcych zakazu ruchu lub postoju, wydawane sq 

przez Miejski Zesp61 ds. Orzekania o Niepeknosprawnoici w Lodzi. W 2018 r. wydano 

1473 karty dla os6b fizycznych i 16 kart dla placowek zajmujqcych siq opieks~ 

rehabilitacjq lub edukacjq os6b niepelnosprawnych majqcych znacznie ograniczone 

mozliwoici samodzielnego poruszania siq. 

5) Wyznaczono 38 nowych miejsc postojowych dla os6b z niepehosprawnoSciami. 



4. t6dzki standard dostvpnoSci. 

W dniu 20 pazdziernika 2017 r. zostaio wydane zarzqdzenie Nr 7120/VII/17 Prezydenta 

Miasta Lodzi w sprawie wprowadzenia ,,t6dzkiego standardu dostqpnobi". Dokurnent 

zawiera zbi6r podstawowych wytycznych, wynikajqcych bezpoirednio lub poSrednio 

z obowiqujqcych przepis6w prawa. Celem Standardu jest okreilenie podstawowych 

wytycznych decydujqcych o zapewnieniu warunk6w dostqpnoici przestrzeni miejskiej, 

obiekt6w oraz ich otoczenia, Srodk6w komunikacji miejskiej, wydarzen i uslug w tym takze 

uslug cyfrowych oraz usprawnienie i podwyiszenie poziomu koordynacji proces6w 

projektowych i wykonawczych w zakresie zapewnienia dostqpnoici miasta dla wszystkich 

mieszksuic6w. ZgodnoiC ze Standardem inwestycji realizowanych w todzi podlega 

weryfikacji przez Zarzqd Inwestycji Miejskich, Zarzql Dr6g i Transportu oraz musi mieC 

zatwierdzenie Rzecznika Os6b Niepelnosprawnych dziaiajqcego przy Urzqdzie Miasta todzi. 

W 2018 r. do zaopiniowania przez Rzecznika ziozono 41 projektow. 

5. Inne dzialania. 
W 2018 r., majqc na celu zwiqkszanie dostqpnoici przestrzeni publicznej dla osob 

zdysfunkcjq wzroku, ze irodk6w budzetu miasta todzi zakupiono i zamontowano 

37 urzqdzen elektronicznych ulatwiajqcych osobom niewidomym i siabowidzqcym orientacjq 

przestrzennq. Urzqdzenia, tzw. znaczniki TOTUPOWT, emitujq sygnaiy tonowe 

i komunikaty giosowe o lokalizacji, w kt6rej znajduje siq uiytkownik. Urzqdzenia 

wspolpracujq z dedykowanq, bezpiatnq, ogolnodostqpnq aplikacjq mobilnq dla systemow 

operacyjnych Android i iOS, ktora m.in. umozliwia aktywowanie urzqdzen automatycznie lub 

na zqdanie oraz prezentuje pobrane z urzqdzenia treSci opisowe. Znaczniki umieszczono na 

budynkach instytucji i placowek istotnych dla zaiatwiania spraw przez mieszkancow - m.in. 

budynek gi6wny UMt ,  Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej, Powiatowy Urzql Pracy, 

niektore podmioty lecznicze, niektbre instytucje kultury (Teatr Nowy, Teatr Muzyczny, ECI, 

Palac Herbsta), Miejski Zesp6i Orzekania ~Niepelnosprawnoici, todzki Oddzial 

Wojewodzki NFZ, siedziby niekt6rych organizacji pozarzqdowych (t6dzki Sejmik Os6b 

Niepeinosprawnych, Szansa dla Niewidomych), urzqdy skarbowe. Ta inicjatywa spotkaia siq 

z pozytywnym przyjqciem przez Brodowisko os6b z niepeinosprawnoiciq wzroku. 

W 2019 r. lista miejsc oznaczonych znacznikami bedzie poszerzana. 



V. Pomoc spoleczna. 

Poniewaz osoby z niepelnosprawnoiciami i ich rodziny czqsto znajdujq siq w trudnym 

polozeniu materialnym, a ich potrzeby niejednokrotnie sa, zwiqkszone w stosunku do osob 

zdrowych, celem pomocy spolecznej jest zaspokojenie niezbqdnych potrzeb zyciowych os6b 

potrzebuja,cych. G36wne zadania samorzqdu terytorialnego w tym obszarze to: 

1. Prowadzenie dom6w pomocy spolecznej, dom6w dziennego pobytu i innych plac6wek 

a) W 2018 r. w todzi funkcjonowalo 15 dom6w pomocy spolecznej o r6znym profilu, 

z tego 13 domow prowadzonych przez Miasto L6di i 2 domy prowadzone przez 

podmioty niepubliczne na zlecenie Miasta. Plac6wki te na koniec 2018 r. dysponowdy 

lqcznie liczba, 2001 miejsc. W ciilgu calego roku w domach pomocy spolecznej 

przebywalo rotacyjnie 2340 mieszkancow. Najwiqkszq liczbq miejsc dysponuja, domy dla 

przewlekle somatycznie chorych oraz dla przewlekle psychicznie chorych. 

Zapotrzebowanie na miejsca w domach opieki spolecznej jest wysokie. Na miejsca 

oczekuje 706 os6b. 

b) W strukturze Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w Lodzi funkcjonujq takze dwa 

dzienne domy pomocy spolecznej dla os6b niepelnosprawnych. Placowki te dysponujq 

pula, 100 miejsc przeznaczonych dla os6b upoiledzonych umyslowo, z dzieciqcym 

poraieniem m6zgowym, zespolem Downa, cecharni autystycznymi, czqsto sprzqzonymi 

z dysfunkcjq ruchu czy epilepsja W wyjqtkowych sytuacjach i w miarq wolnych miejsc, 

dopuszczany byl pobyt w Domach os6b w wieku powyzej 35 roku zycia. Domy 

zapewniaja, podopiecznym opiekq psychologiczn~ terapeutycznq, wychowawczo- 

rewalidacyjni~ oparta, na indywidualnych programach usprawniania. 

c) Od 2015 r. funkcjonuje w Lodzi pierwszy Rodzinny Dom Pomocy, z siedziba, przy 

ul. Edwarda 33. Dom przeznaczony jest dla 4 odb ,  wymagajqcych wsparcia z powodu 

niepelnosprawnoici intelektualnej. Mieszkaja, w nim mlode osoby, koliczqce edukacjq 

w oirodkach szkolno-wychowawczych. W Domu towarzyszq im opiekunowie, kt6rzy 

pomagaja, w codziennych czynnoiciach oraz prowadzq zajqcia terapeutyczno- 

rehabilitacyjne. 

d) Pomoc dla os6b niepelnosprawnych udzielana jest t ake  poprzez prowadzenie 

Srodowiskowych dom6w samopomocy. Domy takie iwiadcza, uslugi w ramach 

indywidualnych lub zespolowych trening6w sarnoobslugi i treningow umiejqtnoici 



spokecznych polegajqcych na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejqtnosci 

w zakresie czynnoSci dnia codziennego i funkcjonowania w zyciu spoiecznym. W 2018 r. 

w Lodzi funkcjonowaio 5 Srodowiskowych domow samopomocy, prowadzonych przez 

podmioty niepubliczne na zlecenie Miasta (Lbdzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddziai w Lodzi, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osob z NiepeinosprawnoSciq Intelektualnq Kolo w Lodzi, Stowarzyszenie Mlodziezy 

i Os6b z Problemami Psychicmymi, ich Rodzin i Przyjaci61 ,,Pornost", Towarzystwo 

Przyjaci61 Niepeinosprawnych). 

Plac6wki dysponowaly iqcznie 205 miejscarni i skorzystaio znich 267 os6b. 

Namiejsce w Srodowiskowych domach samopomocy oczekiwalo 126 os6b, w tym 

najwiqksza, grupq (107 os6b) stanowili chorzy na chorobq Alzheimera. 

Osoby, kt6re oczekujq na przyjqcie do Srodowiskowych dom6w samopomocy bqdz 

takie domy opuScily, mogq korzystaC ze wsparcia dwoch Klubow Samopomocy. 

Prowadzq je Klub Lokalnej Integracji ,,Lonia" oraz Towarzystwo Przyjaci61 

Niepelnosprawnych. Kluby zapewniajq wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

w szczeg6lnoSci w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji spoiecznej przy 

wspoludziale, w miarq mozliwoSci, rodziny uczestnika. Z uslug Klubow skorzystaiy 82 

osoby. 

Finansowanie uslug opiekuliczych i specjalistycznych usiug opiekunczych. 

a) Osoby niepeinosprawne z powodu wieku lub choroby, bqdqce podopiecznymi 

Miejskiego OSrodka Pomocy Spoiecznej w Lodzi, mogq korzystak z usiug 

opiekunczych i specjalistycznych uslug opiekunczych, Swiadczonych w miejscu 

zamieszkania. Ta forma wsparcia obejmuje pomoc w zaspokojeniu codziennych 

potrzeb zyciowych, opiekq higieniczns~ zalecanq przez lekarza pielqgnacjq oraz w 

miarq mozliwoSci zapewnienie kontakt6w z otoczeniem. Usiugi opiekuncze 

realizowane byiy w 2018 r. przez 6 podmiot6w niepublicznych (Polski Czenvony 

Krzyz - L6dzki Zarzqd O k g o w y ,  Polski Komitet Pomocy Spoiecznej Zarzqd 

Okrqgowy wLodzi, Zbhr KoScioia Chrzeicijan Baptystow, Fundacja Pomocy 

Niepelnosprawnym ,,Okai Serce", Stacja Opieki ~rodowiskowej Konwentu 

Bonifratrow w Lodzi oraz Towarzystwo Przyjaci61 Niepelnosprawnych). Z tej formy 

pomocy skorzystaio 3081 os6b. 

b) Osobnq kategoriq stanowiq specjalistyczne uslugi opiekuncze dla os6b 

zzaburzeniami psychicznymi. W 2018 r. zadanie to bylo realizowane przez 



Towarzystwo Przyjaciol Niepelnosprawnych oraz Stowarzyszenie Opiekuncze 

,,Nadziejan z siedzibq w Lublinie. Z usiug opiekunczych, w wymiarze 19 470 godzin, 

skorzystalo 56 os6b. 

3. Prowadzenie mieszka6 chronionych. 

Mieszkanie chronione jest formq pomocy spolecznej przygotowujqcq osoby tam 

przebywajqce, pod opiekq specjalistow, do prowadzenia samodzielnego zycia lub zastqpujqcq 

pobyt w placowce zapewniajqcej caiodobowq opiekq. Mieszkanie chronione zapewnia 

warunki samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku, w integracji ze spolecznobiq lokalna, 

Towarzystwo Przyjaciol Niepelnosprawnych prowadzi mieszkania chronione dla 

mieszkahcow Lodzi - osob z zaburzeniami psychicmymi w 6 lokalizacjach - w Lodzi przy 

ul. Zawiszy Czamego 22, ul. Traktorowej 90 m. 34, ul. Krawieckiej 10 a-c, ul. tagiewnickiej 

1021116 oraz w OSrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym ,,Zaciszen w Jedliczach A. 

Placowki te dysponujq iqcznie 40 miejscami. W 201 8 r. korzystaio z nich rotacyjnie 49 osob 

chorujqcych psychicznie, a 7 os6b oczekiwalo na miejsce. 

4. Wyplata zasilkow i innych bwiadcze6 pieni~inych. 

1) ~wiadczenia pomocy spoiecznej udzielane sq osobom potrzebujqcym w formie zasiik6w 

pieniqznych (staiych, okresowych lub celowych) oraz w formie bezgotowkowej, jak 

np. pokrywanie koszt6w posikk6w. 

Tab. 5. Zasiiki i pomoc bezgotowkowa z pomocy spoiecznej w 2018 r. 

-IRo dzajwiadczenia 1 Liczba beneficjentow 1 Kwota (zl) I 

I I 

5 1 Posilek 14909 os6b 1595 324 posiiki 1 3.032.255 
6 1 Razem 77.456.214 

1 
2 
3 

4 

2) Osobom niepelnosprawnym: 

- powyzej 16 roku zycia o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci, 

- powyzej 16 roku zycia oumiarkowanym stopniu niepetnosprawnoSci, jezeli 

niepelnosprawnoSC powstaia w wieku do ukonczenia 21 roku zycia, 

- niepelnosprawnym dzieciom 

Zasilek stab 
Zasilek okresowy 
Zasilek celowy 
Zasilek celowy na zakup 
posilku 

5029 os6b 
10 545 os6b 
15 367 os6b 
10 483 osoby 1 
73 192 Swiadczenia 

24.051.423 
21.001.889 
16.234.272 
13.136.375 



przyshguje zasilek pielpgnacyjny w wysokoici 153 zl (0s 1 listopada 2018 r. 184,42 zl) 

w celu czqiciowego pokrycia wydatk6w wynikajqcych z koniecznoSci zapewnienia opieki 

i pomocy innej osoby w zwiqzku z niezdolnobiqdo samodzielnej egzystencji. 

W 2018 r. wyplacono 150.212 takich Swiadczen na lqcznqkwotq 23.650.269 zi. 

3) Rodzice lub opiekunowie os6b niepelnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, kt6rzy zrezygnowali lub nie podjqli pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 

nad takq osobq, otrzymali 21.466 Swiadczen pielqgnacyjnych i 2618 specjalnych zasilkow 

opiekui3czych. Kwota przeznaczona na te Swiadczenia wyniosla odpowiednio 3 1.592.640 Z* 

i 1.380.095 zi. 

W ponizszej tabeli przedstawiono kwoty wydatk6w na realizacjq celu V-Pomoc spoleczna. 

5. Inne dzialania. 

Od 2017 r. Miasto Lo& realizuje projekt ,,Opiekuncza Lbdi", na kt61y otrzymano 

dofinansowanie ze Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego 

w wysokoSci 4 937 608,40 zl. Calkowita wart056 zadania wynosi 5.570.272,40 zi. 

Projekt skierowany jest do os6b zaleznych lub niesamodzielnych, w tym os6b starszych 

lub z niepelnosprawnoSciami, oraz do ich rodzin i opiekun6w faktycznych. Uczestnicy 

projektu uzyskajq dostqp do takich form pomocy jak: wsparcie psychologa, asystenta 

osobistego osoby niepeinosprawnej, mieszkania wspomagane, rodzinny dom pomocy 

spolecznej, uslugi opiekwicze w miejscu zamieszkania, wypoiyczalnia sprzqtu 

wspomagajqcego lub pielqgnacyjnego. Efektem projektu bqdzie zwiqkszenie samodzielnoSci 

oraz zdolnoici do uczestniczenia w zyciu spolecznym, zawodowym i edukacyjnym osob 



zaleznych lub niesamodzielnych, w nastqpstwie umozliwiajqce ich opiekunom powrot na 

rynek pracy. 

Zalozono objqcie wsparciem 592 osoby (w tym 422 osoby zalezne 1 niesarnodzielne 

i 170 opiekunow faktycznych). Projekt jest realizowany w okresie paidziernik 2017 r. - 
wrzesieh 2019 r. 

Projekt jest realizowany przez Miasto L6di jako lidera, w partnerstwie z czterema 

organizacjami pozarzqlowymi. Realizowane sq nastqpujqce uslugi: 

1) Miejski OSrodek Pomocy Spokecznej w Lodzi: 

- poradnictwo specjalistyczne psychologiczne dla osob zaleznych lub niesamodzielnych oraz 

ich rodzin i opiekunow faktycznych - z tej formy pomocy skorzystalo 56 uczestnikow 

projektu, 

- praca socjalna - objqto niq 502 uczestnik6w projektu. 

2) Towarzystwo Przyjaci61 Niepelnosprawnych: 

- Rodzinny Dom Pomocy dla 7 os6b -- ze wsparcia do tej pory skorzystdo 7 osob, 

- mieszkania wspomagane dla 10 os6b - do tej pory z uslugi skorzystako 20 uczestnikow 

projektu, 

- specjalistyczne uslugi opiekuricze dla os6b z zaburzeniami psychicznymi dla 70 os6b - 

z uskugi skorzystako 25 uczestnik6w projektu, 

2) Fundacja Pomocy Niepelnosprawnym "Okaz Serce": 

- uslugi opiekuncze dla 200 osob - z tej formy pomocy skorzystdy 472 osoby. 

3) Stowarzyszenie Rodzin Dziakajqcych na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny": 

- Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej dla 24 os6b chorujqcych psychicznie oraz dla 

os6b niepelnosprawnych intelektualnie - z ushgi skorzystalo 54 uczestnik6w projektu. 

4) t6dzki Sejmik Os6b Niepeknosprawnych: 

- wypozyczalnia sprzqtu rehabilitacyjnego - z uskugi skorzystalo 77 uczestnikow projektu. 

VI. Przestrzeganie praw os6b z nieuelnosprawno6ciami. 

Gl6wne zadania w tym obszarze to: 

1. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny praw os6b niepelnosprawnych. 

Upowszechnianie wiedzy z dziedziny praw os6b niepeknosprawnych jest zadaniem 

realizowanym przez Rzecznika Os6b Niepelnosprawnych w Urzqdzie Miasta Lodzi. 

W 2018 r. prowadzono w tym zakresie nastqpujqce dzialania: 



a) udzielanie indywidualnych informacji w zakresie ulg i uprawnieri przysiugujqcych 

osobom z niepdnosprawnoiciami - pisemnie, telefonicznie oraz bezpoirednio w siedzibie 

Urzqdu udzielono ok. 8890 informacji, 

b) udzielanie porad prawnych - przyjqto 117 os6b, 

c) wspieranie os6b niepehosprawnych w ich potrzebach i problemach, kierowanie 

do odpowiednich instytucji i organizacji pozarzqdowych, wskazywanie wlaiciwego 

sposobu zalatwienia sprawy, podejmowanie intenvencji w sprawach indywidualnych, 

d) wsp6lpraca z Centrum Informacji i Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 

w zakresie aktywizacji zawodowej, motywowanie klientow Oddziaiu ds. Os6b 

Niepeinosprawnych do podjqcia aktywnoici zawodowej poprzez kierowanie do Centrum 

i polecanie uslug: doradztwa zawodowego, poirednictwa pracy, staiy zawodowych oraz 

doradztwa prawnego, monitorowanie postqp6w klient6w w tym zakresie, 

e) udzial w XXVI Targach Sprzqtu Rehabilitacyjnego ,,Rehabilitacja" - prowadzenie stoiska 

informacyjnego, 

f) udzial Rzecznika Os6b Niepelnosprawnych w szeregu spotkah dla os6b 

niepelnosprawnych nt. przyslugujqcych uprawnieri i ulg, w siedzibach organizacjach 

pozarzqdowych, oddziaiach szpitalnych lub oirodkach dla niepeinosprawnych, 

g) przeprowadzanie szkoleli i doradztwa dla pracownik6w innych kom6rek organizacyjnych 

UML oraz instytucji zewnqtrznych z zakresu spraw dot. niepehosprawnoici 

(np. organizacje pozarzqdowe, zaldady kame, szkoiy wyisze i inne), w tym 

przeprowadzono warsztaty z zakresu kultury Gluchych i jqzyka migowego pn. ,,Miasto 

Giuchych", 

h) wsp6lpraca z t6dzkim Sejmikiem Os6b Niepetnosprawnych w zakresie promowania 

dziaialnoici artystycznej os6b z niepeinosprawnoSciami: wsp6lorganizowanie wydarzen 

artystycznych i kulturalnych, 

i) doradztwo w zakresie zapewnienia dostqpnoici dla os6b z niepeinosprawnoiciami 

wydarzeli organizowanych lub finansowanych z budzetu miasta Lodzi, 

j) zwiqkszenie dostqpnoici informacji w mediach spolecznoiciowych, prowadzenie funpage 

i dw6ch grup na Facebook'u: Niepelnosprawni Lodzianie oraz specjalnej grupy dla 

Gluchych - DEAF - t6dzlRzecznik Osob Niepelnosprawnych z bieiqcymi informacjami, 

r6wniei w jqzyku migowym, 

k) udzielanie informacji osobom niepelnosprawnym w ramach dni otwartych ZUS (dwa razy 

w roku). 



2. Wspieranie dziaian organizacji pozarzqdowych na rzecz os6b niepelnosprawnych. 

W 2018 r. przeprowadzono dwa konkursy ofert dla organizacji pozarzqdowych 

wformie wsparcia realizacji zadah publicznych dotyczqcych dzialan na rzecz os6b 

niepelnosprawnych w zakresie: 

- prowadzenia rehabilitacji leczniczej oraz rehabilitacji psychologicznej dla os6b 

niepelnosprawnych i ich rodzin, 

- prowadzenia dzialari w zakresie wlqczania spolecznego, przeciwdzialania dyskryminacji 

i stygmatyzacji os6b z rbznymi niepetnosprawnoSciarni, w tym m.in. prowadzenia zajqC 

rozwijajqcych i podtrzymujqcych umiejqtnoSC samodzielnego funkcjonowania os6b 

zniepelnosprawnoSciami; organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze 

integracyjnym, podnoszenie poziomu SwiadomoSci spolecznej i rozwijanie wrazliwoSci na 

prawa os6b niepelnosprawnych; 

SpoSr6d 54 zlozonych ofert przyjqto do realizacji 20 zadah, na ktore przekazano 

lqcznie 99.408,00 zl. 

Ponadto zawarto 11 urnow z organizacjami pozarzqdowymi w trybie uproszczonym 

na realizacjq roznorodnych dzialah na rzecz Srodowiska o d b  niepelnosprawnych, na lqcznq 

kwotq 37.606,OO zl. 

3. Zapewnienie obsiugi w UML os6b giuchych poprzez ustugi tiumacza jqzyka 

migowego. 

W 2018 r. po raz kolejny realizowane bylo zadanie polegajqce na wspieraniu os6b 

nieslyszqcych w kontaktach z kom6rkami organizacyjnymi Urzqdu Miasta Lodzi i miejskimi 

jednostkami organizacyjnymi poprzez Swiadczenie uslug tlurnacza jqzyka migowego. Wybom 

realizatora zadania na lata 2018-2020 dokonano w trybie otwartego konkursu ofert dla 

organizacji pozarzqdowych. Wykonawcq jest Polski Zwiqzek Gluchych. Realizacja zadania 

polega na zapewnieniu dostqpu do uslug thmacza jqzyka migowego za pomoca, aplikacji 

komputerowej dostqpnej na specjalnie przygotowanych stanowiskach komputerowych 

w kilku lokalizacjach (m.in. budynki dawnych delegatur UML, biuro Miejskiego Rzecznika 

Konsument6w, Centrum ~wiadczeri Socjalnych, Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej 

w todzi, Powiatowy U r z d  Pracy w Lodzi). 

Usluga byla wykonana 423 razy. Koszt realizacji zadania wynosil42.309,OO zl. 



4. Udzial w procedurze wynajmowania lokali osobom niepelnosprawnym. 

Jednym z zadcui Rzecznika Os6b Niepetnosprawnych jest opiniowanie wniosk6w 

o najem komunalnych lokali mieszkalnych osobom ze znacznym stopniem 

niepetnosprawnoSci pod kqtem dostosowania lokalu do uzasadnionych potrzeb os6b 

niepetnosprawnych. W 2018 r. wydano 55 takich opinii. 

5. Inne dzialania. 

1) Rozpoczqcie realizacji projektu L6dzka Karta ,,Bez Barier" i wydawanie Karty. Projekt 

skierowany jest do os6b z niepelnosprawnoSciq mieszkajqcych na terenie Lodzi. 

Posiadacze Karty mogq korzystak z ofert, ulg, znizek i promocji, ktore sq przygotowane 

dla nich przez instytucje oraz firmy - partner6w projektu. Obecnie do projektu przys t~i lo  

52 partnerow. 

2) Realizacja, wsp6lnie z Fundacjq TUS i firmq Infosys, projektu badania dostqpnoici miejsc 

uiytecznoSci publicznej w Lodzi dla os6b niepetnosprawnych. Umieszczenie informacji 

o dostqpnoSci 40 miejsc w Lodzi w intemetowej bazie h t tp : / lw.~~iepelnos~rawnik.~l .  

3) Opracowanie wytycznych w zakresie dostosowania mieszkah komunalnych 

do poszczegolnych rodzaj6w niepelnosprawnoSci. 

4) Organizacja, we wspolpracy z organizacjq pozarzqdowi~ imprezy integracyjnej ,,Piramida 

dobrej woli", w wydarzeniu wziqto udziak ponad 500 os6b, niepelnosprawnych 

i peinosprawnych mieszkaric6w Lodzi, wtadze miasta, urzednicy oraz przedstawiciele 

organizacji pozarzqdowych. W programie byly warsztaty aktywizujqce, prezentacja 

tw6rczoSci artystycznej os6b z niepelnosprawnoSciami oraz za zakonczenie integracyjny 

taniec uliczny. 

5) Wsp6tpraca z Instytutem Nowych Technologii w zakresie dostosowania urzqdu 

i miejskich jednostek organizacyjnych do potrzeb osob niepetnosprawnych pod wzglqdem 

architektonicznym i spolecznym - przygotowanie materialu do analizy. 

VII. Podsumowanie. 

Doiwiadczenia z realizacji Programu w kolejnych latach pozwalaja, sformutowaC 

wnioski co do najwainiejszych potrzeb i obszarow dziatah w zakresie realizacji Programu 

w kolejnych latach: 

1. Ze wzglqdu na trendy demograficzne oraz duie zapotrzebowanie spokeczne istotne jest: 



a) zwiqkszenie ilosci i jakosci uslug opiekunczych i asystenckich w domach dla os6b 

niesamodzielnych (w ramach wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi, t ake  przy 

wykorzystaniu Srodkow zewnqtrznych); 

b) zwiqkszenie liczby miejsc w Srodowiskowych domach pomocy; zwiqkszenie liczby 

miejsc opieki wytchnieniowej; 

c) stworzenie wiqkszej liczby lokali przeznaczonych na mieszkania chronione, 

przeznaczone dlaosob z r6znymi rodzajami niepelnosprawnogci, w ramach 

planowanej rewitalizacji obszarowej Lodzi; 

d) zapewnienie wiqkszej puli mieszkah komunalnych przeznaczonych dla osob ze 

znacznym stopniem niepelnosprawnoSci; lokale powinny by6 w dobrym stanie 

technicznym, wyposazone we wszystkie niezbqdne instalacje i dostqpne dla os6b 

z roznego rodzaju dysfunkcjami; 

2. Rzecznik Os6b Niepelnosprawnych bqdzie kontynuowat dzialania zwiqzane z organizacja, 

i uczestnictwem w spotkaniach z organizacjami spolecznymi w terenie: w siedzibach 

organizacji pozarzqdowych, klubach osiedlowych, oddzidach dziennych 

psychiatrycznych, Srodowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajqciowej 

itp.; 

3. Konieczne jest upowszechnianie wiedzy na temat wyrnagah ,,L6dzkiego standardu 

dostqpnoici" wSr6d urzqdnik6w i organizacji pozarzqdowych; 

4. Korzystne byloby zwiqkszenie liczby pojazd6w do realizacji ushgi przewozu os6b 

niepelnosprawnych w systemie ,,drzwi-drvi", dla zapewnienia transportu zar6wno 

dzieciom dowozonym do szkok jak i pracujqcym osobom doroslym; 

5. Bardzo wazna jest kontynuacja wsparcia finansowego dla organizacji pozarzapowych, 

szczegolnie w zakresie prowadzenia przez nie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla 

osob niepelnosprawnych i ich rodzin oraz zajq6 rozwijaja,cych i podtrzymujqcych 

umiejqtnoSC sarnodzielnego funkcjonowania osob niepelnosprawnych; 

6. Bardzo cenne dla integracji osob niepelnosprawnych ze Srodowiskiem jest organizowanie 

i promowanie dzialah o charakterze kulturalnym z zachowaniem dostqpnoici dla os6b 

z niepelnosprawnobiami (tlumacz jqzyka migowego, pqtla indukcyjna, audiodeskrypcja); 

7. Duzym udogodnieniem jest zapewnienie tlumaczenia wainych informacji na jqzyk 

migowy na stronie internetowej Urzqdu Miasta Lodzi i funpage Rzecznika Os6b 

Niepelnosprawnych; 



8. Istotne dla aktywizacji zawodowej os6b niepeknosprawnych jest zachqcanie pracodawcow 

do zwiqkszania liczby miejsc pracy dla os6b z niepelnosprawnoSciami, szczegolnie 

w sektorze administracji publicznej; 

9. Korzystna dla Srodowiska os6b niepeinosprawnych bqdzie kontynuacja dziaian w zakresie 

aktywizacji zawodowej i spoiecznej, z wykorzystaniem funduszy wiasnych 

i zewnqtrznych. 

' dr Iwona Iwanicka 
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