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Wprowadzenie
Niepełnosprawność to jedna z najistotniejszych kwestii społecznych XXI
wieku. Stanowi ona bowiem cechę, która w znaczny sposób różnicuje
jednostki i grupy. Osoby o ograniczonej sprawności zarówno intelektualnej,
jak i fizycznej narażone są na dyskryminację oraz wykluczenie społeczne,
gospodarcze czy polityczne. Celem jednostek administracyjnych czuwających
nad godnym rozwojem społecznym każdego człowieka jest zapewnienie
omawianej grupie społecznej sprawiedliwego i pełnego dostępu do różnego
rodzaju zasobów, przestrzeni i szans życiowych, a także eliminowanie barier
ograniczających ich poprawne funkcjonowanie.
Realizując obowiązek wynikający z art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
zgodnie

z

Wojewódzkim

Programem

Działania

na

z późn. zm.)
Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych do 2020 roku „Równe szanse” w zakresie rehabilitacji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw
osób

niepełnosprawnych,

podjęto

inicjatywę

opracowania

niniejszego

dokumentu. Jest on kontynuacją i rozwinięciem wcześniej podjętych przez
powiat

działań

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,

m.in.

programu

obowiązującego do 2015 roku.
Formułując cele i kierunki działań wobec osób niepełnosprawnych na
najbliższe

pięć

lat

uwzględniono

propozycje

złożone

przez

jednostki

organizacyjne powiatu radziejowskiego działające na tym obszarze. W
pracach związanych z budowaniem dokumentu wzięły udział następująco:
1. Wydział Polityki Społecznej, Spaw Obywatelskich i Promocji Powiatu.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radziejowie.
4. Powiatowy Urząd Pracy.
5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
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„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2015-2020” określa kierunki polityki społecznej powiatu radziejowskiego
wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie rehabilitacji
społecznej,

zawodowej,

medycznej

oraz

przestrzegania

praw

osób

niepełnosprawnych.
Ma on na celu zminimalizowanie skutków niepełnosprawności we wszystkich
obszarach życia. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych
zamieszkujących powiat radziejowski.
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1. Cel główny programu

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2015-2020”

dla

mieszkańców

zapewnienia

osobom

powiatu

niepełnosprawnym

radziejowskiego
godnego

zmierza

do

funkcjonowania

we

wszystkich sferach życia.
Prowadzenie właściwej polityki społeczno – ekonomicznej wobec osób
niepełnosprawnych wymaga systematycznych działań, które powinny być
prowadzone przez samorząd i jego jednostki organizacyjne. W oparciu
o powyższe założenia, Program wyznacza kierunki, w jakich powinny
zmierzać działania względem osób niepełnosprawnością, aby zapewnić godne
życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających
z ich stanu zdrowia. Działania zrealizowane w ramach Programu zmierzają
do

rehabilitacji

społecznym,

i

aktywizacji

zawodowym,

podnoszenia

świadomości

osób

niepełnosprawnych

edukacyjnym
osób

i

zdrowotnym,

niepełnosprawnych

w

aspekcie

jak

również

w

zakresie

przysługujących im praw, eliminacji zjawiska dyskryminacji i wykluczenia
społecznego. Potrzeba przeciwdziałania negatywnym zjawiskom dotykającym
osoby

niepełnosprawne

uwzględnienie

w

w

polityce

naszym

powiecie,

społecznej

jest

samorządu

uzasadnieniem
lokalnego,

na

działań

określonych w niniejszym programie.
Celem głównym „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2015-2020” jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywność w powiecie
radziejowskim.
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2. Kierunki działań i cele szczegółowe

Poniżej

przedstawiono

harmonogram

działań

rozpisany

na

cztery

kierunki: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa i zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych oraz
warunki gwarantujące dostęp do usług medycznych.

Do każdego z

kierunków wyznaczono cele strategiczne, którym następnie przydzielono
konkretne zadania, które rozpisano w tabeli w rozdziale trzecim Programu.
Kierunek I
Rehabilitacja społeczna
Cel 1.1
Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju i zaspokojenia
potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie
życia, gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i
zawodowym.
Cel 1.2
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Cel 1.3
Wyeliminowanie

lub

zmniejszenie

barier

ograniczających

uczestnictwo

beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Kierunek II
Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Cel 2.1
Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Cel 2.2
Wsparcie

aktywności

umożliwianie

nabywania

zawodowej
oraz

osób

podnoszenia

niepełnosprawnych
kompetencji

i

poprzez

kwalifikacji

zawodowych.
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Cel 2.3
Wsparcie podejmowania zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez
subsydiowanie zatrudnienia.
Cel 2.4
Wsparcie przedsiębiorczości osób niepełnosprawności.
Kierunek III
Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych
Cel 3.1
Podniesienie

poziomu

świadomości

społeczeństwa

na

temat

osób

niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb i możliwości oraz wkładu we wszystkie
sfery życia.
Cel 3.2
Stymulowanie

rozwoju

oraz

wzmocnienie

potencjału

osób

z

różnymi

niepełnosprawnościami.
Cel 3.3
Profilaktyka oraz doskonalenie systemów wsparcia skierowanego do osób
niepełnosprawnych.
Cel 3.4
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnoprawnego uczestnictwa w
życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i gospodarczym.
Cel 3.5
Umożliwianie osobom niepełnosprawnym korzystanie z ulg przysługujących
według ustaw i rozporządzeń.
Kierunek IV
Dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych
Cel 4.1
Całodobowe świadczenia zdrowotne.
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3. Opis kierunków działań w ramach celów szczegółowych

Każdy z wyznaczonych celów będzie realizowany poprzez szereg zadań,
co przedstawia poniższa tabela rozpisana z wyszczególnieniem na konkretne
działania.

Nr

Nazwa i opis celu

Celu

szczegółowego

Sposób realizacji

Rehabilitacja społeczna
1.1

Tworzenie warunków do

1. Zapobieganie niepełnosprawności i zmniejszanie jej

pełnego, indywidualnego

skutków.

rozwoju i zaspokojenia

2.

potrzeb osób

integracja osób niepełnosprawnych.

niepełnosprawnych we

3.Zintegrowanie

wszystkich sferach i na

niepełnosprawnych i ich rodzin.

każdym etapie życia,

4. Tworzenie

gwarantujących pełne

niepełnosprawnych poprzez systematyczną likwidację

uczestnictwo tych osób

barier

w życiu społecznym i

komunikowaniu się, transportowych.

zawodowym.

5. Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty

Przeciwdziałanie

wykluczeniu

działań

partnerów

środowiska

na

środki

i

rzecz

osób

dla

osób

przyjaznego

architektonicznych,

ortopedyczne,

społecznemu

technicznych,

pomocnicze

i

w

sprzęt

rehabilitacyjny.
6. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych.
7. Wspieranie

aktywnych

form

uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych w sporcie, kulturze, rekreacji i
turystyce.
8. Wyrównywanie

szans

w

edukacji

poprzez

doskonalenie metod pracy z osobą niepełnosprawną i
zastosowanie nieograniczonej dostępności do informacji
dotyczących edukacji osób niepełnosprawnych.
9. Wspieranie

finansowe

i

organizacyjne

placówek,

instytucji i organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
10. Rozwój

form

środowiskowego

wsparcia

osób

niepełnosprawnych.
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11. Ułatwienie dostępu do informacji na temat rodzajów
i

możliwości

pozyskania

wsparcia

przez

osoby

niepełnosprawne.
12. Wspieranie działań integrujących środowisko osób
niepełnosprawnych.
13. Poprawa

jakości

usług

i

podniesienie

profesjonalizmu służb działających na rzecz środowiska
osób niepełnosprawnych.
1.2

Aktywizacja społeczna

1. Poszerzanie

wiedzy

i zawodowa osób

poszukiwania

pracy,

niepełnosprawnych.

społecznych,

uzyskanie

poprzez

uczestnictwo

z

zakresu

aktywnych

podniesienia

umiejętności

kwalifikacji

w

form

zawodowych

Warsztatach

z

doradcą

zawodowym, w Treningu kompetencji i umiejętności
społecznych.
2. Upowszechnienie pracy socjalnej na terenie powiatu
radziejowskiego.
3. Usprawnienie
rehabilitacyjne

psychoruchowe
poprzez

uczestnictwo

lub

zajęcia

w

turnusie

rehabilitacyjnym.
4. Zwiększenie

integracji

osób

niepełnosprawnych

poprzez spotkania z władzami powiatu.
1.3

Wyeliminowanie lub

1. Przygotowanie

zmniejszenie barier

zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia

ograniczających

różnych

uczestnictwo

włączenia

beneficjentów programu

informacyjnego.

w życiu społecznym,

2. Przygotowanie

zawodowym

społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu

i w dostępie do edukacji.

zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier

ról

beneficjentów

społecznych

się

do

programu

poprzez

tworzącego

umożliwienie
się

beneficjentów

z
im

społeczeństwa

do

aktywizacji

w poruszaniu się oraz barier transportowych.
3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji
zawodowej

poprzez

zastosowanie

elementów

wspierających ich zatrudnienie.
4. Poprawa
zatrudnienie

szans
na

beneficjentów
otwartym

na

rynku

rywalizacje
pracy

o

poprzez

podwyższenie kwalifikacji.
5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub
pracujących

na

rzecz

jednostek

samorządu
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terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
2.1

Wsparcie ukierunkowane

1. Umożliwienie korzystania z usług pośredników pracy

na pomoc w aktywnym

i

poszukiwaniu pracy.

Radziejów.

doradców

zawodowych

zatrudnionych

w

PUP

2. Przedstawienie aktualnych ofert pracy.
3. Pozyskiwanie

ofert

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych.
4. Współpraca

z

instytucjami

problemami

osób

zajmującymi

niepełnosprawnych

się
oraz

przyznawaniem im świadczeń.
2.2

Wsparcie aktywności

1. Organizowanie dla osób niepełnosprawnych szkoleń

zawodowej osób

grupowych oraz indywidualnych dostosowanych do ich

niepełnosprawnych

potrzeb i możliwości.

poprzez umożliwianie

2.Organizacja staży.

nabywania oraz
podnoszenia kompetencji
i kwalifikacji zawodowych.
2.3

Wsparcie podejmowania

1.Organizacja prac interwencyjnych.

zatrudnienia osób

2.Zwrot

niepełnosprawnych

pracowników

poprzez subsydiowanie

niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności

zatrudnienia.

ułatwiających komunikowanie z otoczeniem.

miesięcznych

kosztów

pomagających

zatrudnienia
pracownikowi

3.Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz
przystosowania go dla osoby niepełnosprawnej.
2.4

Wsparcie

1.Przyjmowanie wniosków o udzielenie jednorazowych

przedsiębiorczości osób

środków na podjęcie działalności gospodarczej i ich

niepełnosprawności.

weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym,
pomoc w ich wypełnianiu, a także przyznawanie owych
środków osobom kwalifikującym się.

Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych
3.1

Podniesienie poziomu

1. Zwiększenie świadomości osób niepełnosprawnych

świadomości

na

społeczeństwa na temat

rozpowszechnienie informacji na temat dostępnych

osób niepełnosprawnych,

programów i form wsparcia w ramach rozmów

ich praw, potrzeb i

postdiagnostycznych.

możliwości oraz wkładu

2. Wspieranie i inicjowanie działań informacyjnych,

temat

przysługujących

im

praw

oraz

10

we wszystkie sfery życia.

w

tym

kampanii

społecznych

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych.
3. Kształtowanie
sprzyjających

właściwych

postaw

realizowaniu

społecznych

praw

osób

niepełnosprawnych – prelekcje w szkołach dla uczniów
i rodziców.
4. Współpraca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w

Radziejowie

z

osobami

niepełnosprawnymi

i przedstawicielami ich środowisk w tym ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Radziejowie
oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
3.2

Stymulowanie rozwoju

1. Zwiększenie dostępności do różnych form terapii w

oraz wzmocnienie

tym

potencjału osób z różnymi

niepełnosprawnych na ternie Poradni Psychologiczno –

niepełnosprawnościami.

Pedagogicznej w Radziejowie.

wsparcia

psychologicznego

dla

osób

2. Wczesna wielospecjalistyczna i kompleksowa pomoc
dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie – badania
diagnostyczne, terapie.
3. Wspieranie i promowanie działań prowadzonych w
ramach wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji
– wydawanie stosownej dokumentacji.
4. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym kształcenia
w rożnych dostępnych formach i na wszystkich etapach
edukacji

–

prowadzenie

badań

diagnostycznych

i

wydawanie stosownych dokumentów.
5. Wspieranie

i

doskonalenie

kadry

pedagogicznej

pracującej z osobami niepełnosprawnymi – porady,
konsultacje, rady szkoleniowe.
6. Zwiększenie
opiekunów

wiedzy
dzieci i

i

świadomości

młodzieży

rodziców/

niepełnosprawnej

odnośnie form i metod pracy terapeutycznej.
3.3

Profilaktyka oraz

1. Wspieranie

działań

promujących

postawy

doskonalenie systemów

prozdrowotne – profilaktyka uzależnień wśród uczniów

wsparcia skierowanego do

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

osób niepełnosprawnych.
3.4

Umożliwienie osobom

1. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

niepełnosprawnym

oraz do ulg i uprawnień.
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pełnoprawnego
uczestnictwa w życiu
społecznym, zawodowym,
kulturalnym
i gospodarczym.
3.5

Umożliwianie osobom

1. Wydawanie legitymacji

niepełnosprawnym

osobom niepełnosprawnym.

oraz kart parkingowych

korzystanie z ulg
przysługujących według
ustaw i rozporządzeń.

Dostęp do usług medycznych i rehabilitacyjnych
4.1

Całodobowe świadczenia

1.Rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna.

zdrowotne.

2.Fizjoterapia ambulatoryjna.
3.Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna.

4. Czas realizacji, zasięg oraz źródła finansowania Programu
Program będzie realizowany na terenie całego powiatu radziejowskiego,
a czas jego realizacji przewiduje się na lata 2015-2020. Natomiast źródłem
finansowania działań określonych w programie będą następujące środki:
•

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

•

Środki Unii Europejskiej

•

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie

•

Fundusz Pracy

•

Budżet Wojewody i Starostwa

•

Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia

•

Środki

własne

Poradni

Psychologiczno

–

Pedagogicznej

w

Radziejowie
Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych przekazywane corocznie Powiatowi Radziejowskiemu
według algorytmu przeznacza się na zadania wynikające z ustawy o
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rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych. Dlatego też, od wielkości otrzymanych środków zależy
zakres realizacji zaplanowanych w programie działań.
Szacuje się, że znaczna część finansowania lub dofinansowania zadań
niniejszego programu będzie pochodzić również z programów celowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o które
mogą

aplikować

stowarzyszenia

indywidualnie

oraz

jednostki

osoby

niepełnosprawne,

samorządu

terytorialnego,

fundacje,
pośrednio

pracodawcy. Od aktywności tych grup zależy więc wielkość pozyskanych
środków na realizację programu.
Powodzenie w realizacji zadań założonych w programie zależy, także od
wielkości

środków

budżetu

państwa,

budżetu

powiatu

i

gminy

przeznaczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie niektórych działań.
Duże

znaczenie

pozyskiwania

ma

również

dodatkowych

zdolność
środków

realizatorów

i

zewnętrznych

partnerów
–

do

funduszy

strukturalnych na realizację części przyjętych priorytetów.
5. Ewaluacja Programu i jego monitoring
Prowadzenie ewaluacji jest konieczne ze względu na możliwość
pojawienia się nowych okoliczności i problemów, których nie można było
przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania programu i które należy
wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania, dlatego „Powiatowy Program Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020” jest dokumentem
perspektywistycznym, wytyczającym w sposób ogólny kierunki realizacji
zdefiniowanych celów, a dokonywanie zmian i uzupełnień w trakcie okresu
realizacji programu będzie możliwe dzięki jego otwartości.
Monitoring opierał się będzie na systematycznym zbieraniu danych
dotyczących realizacji programu i będzie służył do oceny skuteczności i
efektywności realizowanych zadań. Koordynatorem odpowiedzialnym za
monitoring jest kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Radziejowie współpracujący w tym zakresie z Powiatową Społeczną Radą do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Radziejowie.
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6. Podsumowanie
Opracowany

„Powiatowy

Program

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych w Powiecie Radziejowskim na lata 2015 – 2020” stanowi
kolejny dokument strategiczny, który wyznacza kierunki, w jakich powinny
zmierzyć działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewniając im godne i
aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności. Ma on na celu poprawę jakości życia
mieszkańców powiatu, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz
stworzenie warunków od realizacji własnych scenariuszy życiowych przez
mieszkańców powiatu radziejowskiego.
W trakcie trwania realizacji programu będą podejmowane wszelkie
działania mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ewentualnego
zaistnienia ryzyka nieosiągnięcia założonych celów.
Powyższy program może stanowić podstawę do aplikowania o środki
finansowe

m.in.

Niepełnosprawnych

z
oraz

Państwowego
Europejskiego

Funduszu
Funduszu

Rehabilitacji
Społecznego

Osób
przez

samorządy terytorialne, a także inne podmioty działające na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Oprac. Wydział Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich
i Promocji Powiatu w Radziejowie,
ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, tel. 54 285 0618
e-mail: promocja@radziejow.pl
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