ZARZĄDZENIE Nr 861/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 10.04.2015 r.
w sprawie realizacji wybranych zadań z zakresu polityki społecznej.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następującą listę zadań, realizowanych przez merytoryczne komórki
organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne oraz podlegających
odpowiedniemu nadzorowi i koordynacji zgodnie z odrębnymi regulacjami organizacyjnymi,
których wdrożenie jest szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb polityki społecznej
Krakowa:
1) w ramach obszaru opieki zdrowotnej:
a)
opracowanie miejskiego programu opieki zdrowotnej dla osób starszych i
niesamodzielnych
b)
utworzenie Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego
c)
zwiększenie liczby miejsc opieki dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych
2) w ramach obszaru nowych programów sportowych: opracowanie programu dla
seniorów „60+ na sportowo”, propagującego np. nordic walking, zajęcia na orlikach i
boiskach wielofunkcyjnych oraz zawody sportowe dla seniorów
3) w ramach obszaru pomocy i aktywizacji:
a) zorganizowanie Centrów Krakowskich Seniorów i podległej im sieci 54
Lokalnych Klubów Aktywnego Seniora; stworzenie w każdym z tych klubów
Centrum Wolontariatu Seniorów
b) podniesienie jakości i dostępności usług opiekuńczych
c) organizowanie ośrodków wsparcia dla osób starszych i młodzieży (integracja
międzypokoleniowa)
d) dalsze zwiększanie liczby zawodowych rodzin zastępczych, stworzenie systemu
motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych
e) zwiększenie wsparcia dla dużych rodzin przez pozyskanie kolejnych partnerów
Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+
f) budowa całodobowych placówek opieki nad dzieckiem (do 14 osób), jedna
placówka w jednym roku
4) w ramach obszaru wsparcia dla rozwoju rodziny i dzieci:
a) rozszerzenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ na rodziny z dwójką dzieci;
wprowadzenie 50% zniżki dla rodzin z dwójką dzieci w miejskich instytucjach
kultury, Miejskim Parku i Ogrodzie Zoologicznym oraz na miejskich basenach
b) stworzenie kolejnych świetlic środowiskowych i dofinansowanie instytucji
kultury (większe dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
poszerzenie akcji „Lato w szkole”)
c) wsparcie rodziny w rozpoznawaniu talentów i właściwym wyborze ścieżki
kształcenia dzieci - rozbudowanie systemu doradztwa zawodowego w szkołach

5) w ramach obszaru bezpiecznej przestrzeni miejskiej - poszerzenie oferty kursów
bezpieczeństwa dla seniorów prowadzonych przez Straż Miejską Miasta Krakowa
§ 2. Realizacja zadań, o których mowa w § 1, w tym w szczególności zakres podejmowanych
prac i harmonogramy realizacji wymagają uzgodnienia z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Polityki Społecznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

