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Wsparcie udzielane rodzinom i osobom starszym 

przez Gminę Krapkowice w latach 2016-2017 r. 

 

Rodzaj wsparcia Inicjatywy podejmowane przez samorząd 

 

Bezpośrednie wsparcie 
finansowe  

1. Ulgi  na przejazdy autobusami PKS. 
Na mocy umowy z przewoźnikiem PKS S.A. Gmina pokrywa koszty 
udzielonych ulg w wysokości 50% ceny biletu dla osób, które ukończyły 65 
rok życia i posiadają Opolską Kartę Rodziny i Seniora. 
 
2. Zakup dwóch samochodów typu BUS przy udziale środków PFRON. 
W trosce o dobro osób niepełnosprawnych oraz starszych Gmina 
Krapkowice zakupiła dwa samochody typu BUS: 
a) do przewozu osób  niepełnosprawnych przebywających w  Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, 
b) do przewozu osób starszych przebywających  
w  Środowiskowym  Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu w 
Krapkowicach. 
 
3.  Krapkowicki Bieg Uliczny – 1 Maja. 
Gmina Krapkowice od ponad 35 lat  jest organizatorem Krapkowickiego 
Biegu Ulicznego oraz Krapkowickich biegów dzieci i młodzieży  
w różnych kategoriach wiekowych. Gmina jest również fundatorem 
głównych nagród  we wszystkich kategoriach.  
 
4. Bezpłatne seanse filmowe. 
Gmina Krapkowice wraz z Krapkowickim Domem Kultury zapewnia 
swoim mieszkańcom w ciągu roku bezpłatne seanse filmowe w ramach 
akcji: 
a) Majówkowy Maraton Filmowy 
-  wieczór bajek i filmów dla mieszkańców; 
b) Letnie Kino Plenerowe 
- koncerty i filmy oglądane na wolnym powietrzu; 
c) Tydzień/Miesiąc Seniora 
- bajki dla seniorów z wnukami i filmy dla seniorów w kinie KDK; 
 
5. Wynajmy sal i pomieszczeń. 
a) Gmina Krapkowice pokrywa koszty wynajmu pomieszczeń  i sal na 
organizację imprez, pikników, koncertów bądź warsztatów, 
b) Gmina Krapkowice nieodpłatnie udostępnia sale gimnastyczne i hale 
sportowe na  spotkania członków Uniwersytetu III Wieku, 
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6. Bezpłatne wstępy na imprezy kulturalne dla mieszkańców. 
Gmina Krapkowice zapewnia swoim mieszkańcom bezpłatne udziały w 
organizowanych piknikach rodzinnych, festynach miejskich i wiejskich czy 
dożynkach. Również większość koncertów czy występów artystycznych 
oferowanych dla mieszkańców jest finansowana lub współfinansowana 
przez Gminę Krapkowice. 
 
7. Bezpłatne korzystanie z basenów. 
 Gmina Krapkowice zapewnia bezpłatnie: 
- całodzienny pobyt  przez wszystkie dni tygodnia na otwartym  
basenie w okresie wakacji letnich całym rodzinom i seniorom. 
 
 8. Dotowanie organizacji pozarządowych. 
Gmina Krapkowice udziela organizacjom dotacji na realizację zadań 
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie: 
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 

Działalność edukacyjna 
(np. zajęcia 
wyrównawcze, nauka 
języków obcych w domu 
kultury) 

W działalność edukacyjną zaangażowane są wszystkie placówki 
oświatowe, organizacje i instytucje współpracujące  z Gminą Krapkowice. 
Dzięki tej współpracy udało się zorganizować: 
1. bezpłatny kurs komputerowy 
- prowadzony przez członków Uniwersytetu  
III Wieku w salach Miejskiej  i Gminnej Biblioteki Publicznej; 
2. bezpłatną naukę języka angielskiego 
- prowadzona przez członków Uniwersytetu  
III Wieku w salach Miejskiej  i Gminnej Biblioteki Publicznej; 
 

Usługi transportowe  1. Przejazdy autobusami PKS. 
Na mocy umowy z przewoźnikiem PKS S.A. Gmina Krapkowice pokrywa 
koszty udzielonych w wysokości 50% ceny biletu ulg dla osób, które 
ukończyły 65 rok życia i posiadają Opolską Kartę Rodziny i Seniora. 
Dodatkowo osoby korzystające z przejazdu autobusem na krytą 
pływalnię „Delfin” mogą, po okazaniu biletu, otrzymać zniżkę  
na wejście na basen. 
 
2. Bezpłatny dowóz seniorów. 
Gmina Krapkowice zapewnia swoim seniorom bezpłatny dowóz  
na organizowane dla nich spotkania i imprezy, m.in. na: 
a) Światowy Dzień Seniora w Opolu, 
b) Biesiadę dla seniorów w Krapkowicach  
w ramach Tygodnia/Miesiąca Seniora, 
c) Święto piwa „Oktoberfest” w Krapkowicach 
 
3. Wycieczki dla seniorów.  
Gmina Krapkowice, będąc organizatorem czy też współorganizatorem 
wycieczek dla seniorów zapewnia im bezpłatny transport. Seniorzy 
skorzystali między innymi z wycieczki do Nysy,  Głogówka i Świdnicy. 
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4. Zakup samochodów typu BUS. 
Gmina Krapkowice zakupiła dwa odpowiednio przystosowane 
samochody typu BUS, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się osób 
niepełnosprawnych i starszych do różnych placówek. 
 

Porady prawne, terapie, 
mediacje 

1. Bezpłatne porady prawne. 
Osoby korzystające z pomocy społecznej mają zapewnione również 
bezpłatne porady prawne; 
 
2. Problemy rodzinne. 
Rodziny i osoby starsze mogą w każdej chwili zwrócić się do władz Gminy 
Krapkowice o pomoc w trudnej sytuacji rodzinnej, zagrażającej ich 
egzystencji - osoby takie kierowane są wówczas do odpowiednich 
placówek, zajmujących się udzielaniem konkretnej pomocy (policja, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczne, terapeuci, 
mediatorzy, prawnicy, itp.)   
 

Integracja rodzin i osób 
starszych (pikniki, 
festyny, imprezy 
sportowe) 

1. Koncert Walentynkowy - luty. 
W Krapkowickim Domu Kultury odbywa się bezpłatny dla mieszkańców 
koncert z okazji „Walentynek”, przygotowywany przez członków  
Krapkowickiego Klubu Wokalisty. 
 
2. Dzień Kobiet - marzec. 
Szczęśliwa kobieta to szczęśliwa rodzina -ta myśl jest podstawą 
organizacji koncertu i występów artystycznych dla kobiet z okazji ich 
święta oraz cieszącej się ogromną popularnością loterii upominków 
rzeczowych od sponsorów lokalnych. Na przywitanie, przed wejściem na 
salę,  każda z Pań otrzymuje goździk od Burmistrza Krapkowic  
i towarzyszących mu współpracowników, a w trakcie wręczania 
upominków  może delektować się przygotowanymi słodkościami  
i napojami. 
 
3. Krapkowicki Bieg Uliczny - maj. 
- organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km przez miasto 
Krapkowice i towarzyszących mu: Krapkowickiego biegu dzieci i 
młodzieży oraz  Nordic Walking, z podziałem na płeć i różne grupy 
wiekowe, 
 
4. Otwarcie Krapkowickiej Baszty - maj. 
Krapkowicka Baszta jest corocznie udostępniana do zwiedzania w okresie 
od maja do września. Mieszkańcy gminy i przyjezdni mogą podziwiać nie 
tylko widoki z baszty, ale również oglądać ciekawe wystawy obrazów czy 
zdjęć czy brać udział w warsztatach czerpania papieru. Zwiedzaniu baszty 
towarzyszą ciekawe opowieści o historii miasta. 
 
5. Dzień dziecka - piknik rodzinny - czerwiec. 
- zapewnienie  występów artystycznych,  gier, zabaw, warsztatów i 
innych atrakcji dla dzieci i mieszkańców gminy; 
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6. Odrzańska Odyseja -festyn rodzinny - czerwiec. 
 - zapewnienie występów artystycznych, zabaw  
i gier i innych atrakcji dla dzieci,  
- konferencja nt. „Rzeka w mieście” na zabytkowej barce dla 
mieszkańców, samorządowców i przedsiębiorców 
 
7. Dni Krapkowic - czerwiec. 
- zapewnienie dwóch dni zabawy dla wszystkich  
mieszkańców a nawet osób przyjezdnych,  w tym: wesołe miasteczko, 
liczne koncerty i  występy artystyczne z udziałem lokalnych sekcji i 
kabaretowe wraz ze specjalnymi „gwiazdami wieczoru”, dyskoteka;  
- zapewnienie wszystkich niezbędnych warunków dla imprezy masowej. 
 
8. Powitanie lata - czerwiec. 
- koncert Krapkowickiej Orkiestry Dętej na Krapkowickim Rynku dla 
wszystkich mieszkańców.  
 
9. Piknik Odrzański w Porcie Jachtowym - lipiec. 
Organizacja pikniku odbywa się przy ścisłej współpracy ze 
Stowarzyszeniem Port Jachtowy Krapkowice, na którą składa się: 
- zapewnienie trzech dni zabawy dla wszystkich mieszkańców w Porcie 
Jachtowym Krapkowice a w tym:  wyścigi „smoczych łodzi” na rzece 
Odrze, liczne koncerty i występy artystyczne, inscenizacje historyczne 
(m.in. walki rycerskie, opolskie wesele), gry i zabawy, dyskoteka i wiele 
innych atrakcji;  
- organizacja jarmarków: Jarmark Średniowieczny (rok 2016) i Jarmark 
Opolskie Pasje (rok 2017) z udziałem twórców regionalnych i hobbystów 
–prezentacja wyrobów i dzieł, degustacje, pokazy rzemiosł, itp.; 
- zapewnienie wszystkich niezbędnych warunków dla imprezy masowej. 
 
10. Yoga na trawie - letnie zajęcia w wakacje - lipiec/sierpień. 
- zapewnienie trenerów zajęć ruchowych na świeżym powietrzu dla 
wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i płeć. 
 
11. Letnie kino plenerowe - lipiec/sierpień. 
- bezpłatne seanse filmowe dla mieszkańców na wolnym powietrzu. 
 
12. Dożynki miejsko-gminne - wrzesień. 
- uroczyste podziękowanie władz samorządowych za ciężką pracę 
okolicznych rolników; 
- zapewnienie  występów artystycznych, gier  
i konkursów z nagrodami, koncertów, zabaw tanecznych i innych atrakcji; 
13. Oktoberfest – październik. 
 - zapewnienie wszystkich niezbędnych warunków dla imprezy masowej; 
- zapewnienie sali, muzyki, występów artystycznych, 
 
14. Koncert Zespołów Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim  
w Krapkowicach- październik. 
- zapewnienie wszystkich niezbędnych warunków dla imprezy masowej, 
- zapewnienie sali, muzyki, występów artystycznych. 
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15. Tydzień/Miesiąc  Seniora - październik . 
- zapewnienie seniorom bezpłatnych: koncertów , warsztatów twórczych 
(ozdoby  z filcu, malarstwo, garncarstwo, szycie eko-toreb, tańce, 
budowa karmników), spotkań autorskich z pisarkami, seansów filmowych 
dla seniorów i dla seniorów z wnukami, treningów prozdrowotnych i yogi 
oraz zajęć na krytej pływalni Delfin, słodkich poczęstunków na 
organizowanych zajęciach; 
- zorganizowanie wycieczki do Nysy (przejazd, ubezpieczenie, 
konsumpcja, bilety wstępu, przewodnik); 
- przygotowanie punktu informacyjnego NFZ dla prezentacji „Senior  
w służbie zdrowia”. 
 
16. Niepodległość Muzyczne Ma Imię - listopad. 
- bezpłatny koncert muzyki patriotycznej dla mieszkańców w wykonaniu 
lokalnych klubów wokalnych w Krapkowickim Domu Kultury. 
 
17. Jarmark Bożonarodzeniowy - grudzień. 
- zorganizowanie stoisk wokół rynku dla kilkudziesięciu wystawców 
regionalnych przysmaków i świątecznych ozdób, 
- zapewnienie Św. Mikołaja oraz słodkich prezentów dla dzieci, 
- zapewnienie świątecznej oprawy muzycznej 
- zapewnienie  warunków bezpieczeństwa na Krapkowickim Rynku. 
 
18. Pchli Targ - kilka razy w roku. 
- zapewnienie mieszkańcom miejsca wzajemnej wymiany i odsprzedaży 
nowych i używanych  przedmiotów codziennego użytku; 
 
19. Wycieczki zagraniczne - Czechy, Austria, Litwa, Ukraina – kilka razy   
w roku. 
- współorganizowanie wraz ze Stowarzyszeniem Port Jachtowy 
Krapkowice wycieczek zagranicznych dla mieszkańców, w tym: 
organizacja przejazdów i  noclegów, zapewnienie  opieki, ubezpieczenia i 
bezpłatnego przewodnika turystycznego. 
 

Działania aktywizacyjne 
na rzecz osób starszych 
(np. zajęcia sportowe, 
kulturalne, rękodzieło) 

1. Dom Dziennego Pobytu. 
Ten ośrodek wsparcia, działający w strukturze Ośrodka Pomocy 
Społecznej, organizuje seniorom  różne formy aktywności ruchowej oraz 
atrakcje  
o charakterze kulturalno-oświatowym poprzez: 
a) spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Chorych, 
Dnia Seniora, 
b) zajęcia kulinarne, 
c) zajęcia prozdrowotne, 
d) zajęcia plastyczne prowadzone przez podopieczną,  
e) zajęcia gimnastyczne, 
f) zajęcia Nordic Walking, 
g) projekcje filmów, 
h) cykl spotkań pod hasłem „Pomaganie innym może mieć piękne 
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oblicze”, 
i)  wyjazdy: na  krytą pływalnię „Delfin”, do klubu Synergia Fitness, do 
DDP w Zdzieszowicach oraz na jarmark wielkanocny i bożonarodzeniowy. 
Każdy senior może miło spędzić czas, odpocząć przy kawie i herbacie, 
znaleźć zajęcie dla siebie,  podzielić się swoimi radościami, problemami 
czy dolegliwościami. 
 
2.Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Oprócz szerokiego wachlarza zadań ustawowych Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Krapkowicach zajmuje się:  
-  wspieraniem działań  Środowiskowego Domu Samopomocy  i Domu 
Dziennego Pobytu, 
- realizacją Programu „Opolska Karta Rodziny i Seniora, 
 - realizacją Programu „Gmina dla Rodziny Wielodzietnej”, 
- prowadzeniem akcji społecznej „Koperta Życia”, 
- organizowaniem zajęć w świetlicach środowiskowych. 
 
3. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. 
To instytucja powołana nie tylko do gromadzenia  
i udostępniania zbiorów bibliotecznych. Na jej terenie organizowane są 
m. in. 
a) bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów, 
b) spotkania seniorów z wnukami p.n. „Zabawa nie zna granic”, 
c) spotkania mieszkańców  z artystami i pisarzami, 
d) pogadanki o bezpieczeństwie czyli  spotkania seniorów z krapkowicką 
policją, 
e) spotkanie z Mikołajem, 
f) Otwarty Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Krapkowic. 
 

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych (np. 
warsztaty, integracja, 
aktywizacja) 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Ta placówka pobytu dziennego, przeznaczona dla osób przewlekle 
chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz dla 
osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych ruchowo, wykonuje 
dodatkowo pozaustawowe zadania, związane z utrzymaniem dobrej 
kondycji psycho-fizycznej uczestników i rozwijaniem różnorodnych 
umiejętności za pomocą: pikników i festynów rodzinnych, wyjazdów 
rodzinnych m.in. do Moszczanki, warsztatów rękodzieła  
i  adwentowych, integracyjnych spotkań oraz przedstawień teatralnych 
m.in. „Lekcja Pokory”. 
 
2. Warsztat Terapii Zajęciowej. 
Placówka realizuje  zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, 
zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia -  w tym podjęcia pracy. Dodatkowo  podejmuje inne 
działania, mające na celu integrację społeczną, poprzez: 
a) „Dzień opiekuna” w Warsztacie Terapii Zajęciowej czyli uhonorowanie 
rodziców  i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, 
b )integracyjny „Halowy Turniej Hokeja” dla osób niepełnosprawnych, 
c) kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe organizowane przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
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- przedstawienie wyrobów rękodzieła oraz wyrobów cukierniczych 
wykonanych przez osoby niepełnosprawne. 
 
 
 
3. Tereny rekreacyjne 
- przy krytej pływalni Delfin wybudowano szereg atrakcji dla 
mieszkańców do rekreacji ruchowej: rolkostrada, ścieżki spacerowe, 
terenowy tor rowerowy, boiska do siatkówki plażowej, tor do biegów 
przełajowych, polana do Yogi, miejsca do gry w szachy,  i tenisa 
stołowego a także miejsce na grilla ze stołami piknikowymi. 
 

Inne 
 

1. Akcje charytatywne. 
Gmina Krapkowice  chętnie współorganizuje koncerty i zbiórki 
charytatywne, stanowiące jeden ze sposobów pomocy osobom chorym i 
niepełnosprawnym  m. in. 
a) „Gramy dla Emilki” – koncert charytatywny, 
b) „Seniorzy pomagają chorym dzieciom” –  
w ramach Miesiąca Seniora odbywała się zbiórka plastikowych nakrętek 
dla Wiktorka, 
c) lokalna akcja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, 
d) lokalna akcja „Świątecznej Paczki 
 

 


