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Powiatołyy Pro gram D ziałania
na Rzecz osób Niepełnosprawnych

Opracowanie:
Powiatowę Centrum Pomocy

Rodzinie w Więcborku

Więcbork, lipiec 2004 r.



,,Co to jest szczęście? Innych ucrylnić szczęśliwym-
Co to jest radość? Innym spraulić radość''.

Wilhelm von KepPler
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I. Wstęp

Por,viatowy Program Działania na Rzecz osób Niepełnosprawn1'ch jest

dokumentem słuząc'vm realizacji poliry'ki socjalnej por,viatu nakierowanej na problemy

oso b niepełno sprar,łnych.

Delegację do opracowania niniejSzego proglamu zawiera art. 35a ust. 1ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehubilitacji zalv'odowej i społecznej oraz zatrttdnianirt

osób niepełnospralvnych (Dz. U' Nr 1?3, poz. 776 z pożn. zm'). który brzmi: ,Do zadań

powiatu nalezy: oplaco\..'yvanie i rea|izacja, zgodny'ch z powiatorvą Strategią doĘczącą

rozwiązywania problemów społeczn'vch, powiatowych programór.v działania na rzecz

osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej

b) rehabilitacji zawodowej i zatmdniania

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych''

Strategia Rozwiąz1,+vania Problemów Społec:nych Powiatu Sępoleńskiego

uchwalona została uchwałąNr XI/59/03 Rady Por,viatu Sępoleńskiego w Sępolnie Kraj'

z dnia24 wtześnia 2003 roku.

Program będzie realizował następujące cele ujęte w Strategii:

1. Usprawnienie edukacji osob niepełnosprawnych i tr.vorzenie warunkow do pełnego

korzystania zpruvł i uprawnień.

Ż. Polepszenie warunkow zyciowych osób niepełnosprarvnych poprzez likwidowanie

barięr oraz rehabilitację.

3. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej' zatrudniania i przeciwdziałanta

skutkom bezrobocia wśród niepełnosprawnych.

4. Wpror,vadzenie nowych i rozszerzenie istniej ących form wsparcia.

Definicje

Definicję niepełnosprar,łności zawiera Karta Praw osob Niepełnospralłnych,

która mówi: ,'niepełnosprawnymi są osoby, ktorych sprawnośc flzyczna, psychiczna lub

umysło'uva trwale ltrb okresowo utrudni a, ogranicza lub uniemożliwia Ęcie codzienne,

naukę. pracę otaz pełnienie ró1 społecznych, zgodnie Z nornami prarvnymi

i zwyczajowymi".

II.
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Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej... przyIaczanurtępu;ą"ą definicję:

,,niepełnosprawnośc oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,

w szczegóiności powodującą niezdolność do pracy''.

Inna definicja niepełnosprawności mówi, iz jest to: .,kazde zaburzenie zdolności

lub umiejętności jednostki albo zaburzenie w pełnieniu jej ró1 społecznych'

Charakterystycznymi tego symptomami są zabutzenla w wykon}.waniu czynności

i osiąganiu ich rezultatów''.

osoby niepełnosprawne prawnie _ osoby posiadające odpowiednie aktuaine

orzeczenlę wydane przez organ do tego uprawniony.

osoby niepełnosprawne biologicznie _ osoby nie posiadające orzeczenia,

ale mające całkowicie lub powaznie ograniczoną zdolność do wykonywania

podstawowych czynności.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych wg cytowanej ustawy oznacza .,zespół

działan, w szczególności organizacyjnych, Ieczniczych. psychologicznych, technicznych,

szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych' zmierzających do osiągnięcia, przry

aktywnym uczestnictwie Ęch osób, mozliwie najwyŻszego poziomu ich funkcjonowania,

j akości Ęcia i integracj i społecznej.

Ustawa ta prąLacza także defi nicj e rehabilitacj i zawodowej i społecznej'

I tak:

_ rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatr,vienie osobie niepełnosprawnej uzyskania

i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umozliwienie

jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa

pracy,

- rehabilitacja społeczna ma na celu umozliwienie osobom niepełnosprawnym

uczestnictwa w zyciu społecznym.

Uzasadnieni€ programu

Niniejszy proglam ma ptzyczynió się do tworzenia społeczeństwa dla wszystkich.

atakże do tworzenia otoczenia dostępnego osobom niepełnosplawnym.

ilI.



NaleŻy pamiętać, że osoby niepełnosprawne chcą równvch szans, a nie litości. Mają one

nie tylko prawa, ale takze obowiązki. Jednak bariery społeczne sprawiają ze często nie

Są one w stanie Ęch obowiązkow wypełnić.

osobom niepełnospra\,Vnym naleĘ zapewnic pełną równość i uczestnictwo

we wszystkich sferach zycia. Nie możemy zapomrrieć, Że są to obyr,vatele aktywni,

clrcący prowadzic niezależnę Życie. Niezalezne Życie nie oznacza' Że osoby

z niepełnosprawnością nie potrzebują wsparcia ze Strony innych. Chcą one po prostu

sprarvować taka samą kontrolę nad swoim Życiem i dokonyrvać takich samych wyborów

kazdego dnia jak csoby pełnosprawne. Powinno to być traktowane jako rzecz naturalna

i oczyrvista.

ry. Sposób realizacji

Wstępem do realizacji programu będzie dokładne zdiagnozowanie sytuacji osob

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego Z uwzględnieniem m.in. wieku,

rodzaju i stopnia niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej, doświadczanych barier, potrzeb

w zakresie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, rehabilitacji' pomocy społecznej,

środowiskowego wsparcia, poradnictwa zawodowego i przekwalifikowania oTaz

pr zy nal eŻno ś c i do o r ganizacji po zarząd o wyc h.

Diagnoza postawiona zostanie w oparciu o posiadanąbuę danych oraz badania

ankietowe.

Program będzie realizowany poprzęz opracowanie i rv-vkonanie poszczególnych

projektów' które będą ściślę nakierowane na osiągnięcie poszczególnych celów

strategicznych.

Nalezy załoĘc, Że anaIiza stopnia reaiizacji kazdego projektu dokonyłvana

będzie w IV kił'artale kazdego roku. Wói,vczas określan,v będzie takŻe szczegółowy

harrnonogram działań na rok następny'

v. Diagnoza

Program skierowany jest do niepelnosprarvnych mieszkańców Powiatu

Sępoleńskiego.
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Jak wynika z opracowań Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 t. problem ten doĘczy
bezpośrednio około I4,3o^ ogółu ludności. oznacza to, że co siódmy mieszkaniec
naszego kraju jest osobą niepełnosprawną (w 1988 r. _ co dziesiąty, w 1978 r. -
co czternasty)' Dynamika wzrostu Iiczby osób niepełnosprawnych jest bardzo
niepokojąca.

Analogicznie s1'tuację tą można przenieść na grunt lokalny. Ludność Powiatu
Sępoleńskiego na dzień 31 grudnia 2003 roku (według danych uzyskanych
z poszczególnych gmin) to 42.104 mieszkańców, a zatem 14,30^ z tej 1iczby stanowi
około 6.020 osób. Należy pamiętac, że ptoblem ten dotyka pośrednio dodatkow.o jeszcze
kilkunastu Ęsięcy członków rodzin osób niepełnosprawnych.

Narodowy Spis Powszechny wskazał następujące dane doĘczące naszego
powiatu:

- liczba mieszkańców:40.772, co stanowi I0O%

- Ltczba osób niepełnosprawnych ogółem: 6.166, co stanowi 15,Iyo, w tym:

- Iiczba osób niepełnosprawnych prar.vnie : 5.343, co stanowi 13,lyo

- ltczbaosób niepełnosprawnych biologicznie: 823,co stanowi 27o'

Skaię wielkości problemu obrazuj e poniŻsry wykres.

osoby niepełnosprawne i pełnosprawne
w Powiecie Sgloleńskim

ElNiepełnosprałni
ó'tóó

llPelnosprawni
34.ó06

ltIoo
r!
.o
(,
J

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych stafystvcznych.



Wśrod 6.I66 osob niepełnosprawnych

w poSZcZe góinych grupach wiekor'łych :

15 lat i mniej: 355 osób

16 _Ż9lat: 4'ł0 osób

30 _ 44 |at6Ż3 osoby

45 - 64 iata: 2.495 osob

65 - 79lat: 1.773 osob

80 lat i więcej: 480 osób'

Jedna z części niniejszego programu dotyczy S}tuacji osób niepełnosprawnych

narynliupracy'diategoteŻprzedstar,viamyponizejdanedoryczącetegoproblemu:

Żróóło: opracowanie własnę na podstawie danych uz'vskan''-ch z Powiatowego Urzędu Pracy

w Sępólnie Kraj'

DaneprzedstawionepowyŻejwskazująjednoznacznie,Żeproblembezrobocia

u,środ osób niepełnosprawnych rośnie w niepokojącym tempie. Zmiany gospodarcze

zachodzące -i/ naszym kraju odbiły Swe piętno na sytuacji panujapej na rynku pracy'

Wpł1,.r,vnaiomarorvnieżzmieniającesięprar,vo,któreniezawsze;estkorzystnedlatej

grupy osol't.

moŻna następujące liczby

2002 r. 2003 r. 2001 r.

I btt). II lap. III bv. IV ]Ó^/. I l'.'ł. II lot,. III bł' IV kw. I kw.

85 87 92 105 118
Nieoełnosprawn i bezrobotn t 17 75 72 't'7

Niepełnosprawni poszukujący

pracy i niepozostający

w zatrudnieniu

-)
1tlL' 19 !+ 20 ?3 z7 28
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Sytuację r.vśród dzieci niepełnosprawnych obrazują - o.r*r* ,,"o"'" poniŻsze

dane uzyskane z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sępolnie Kraj.

Z całą pewnością tabela ta nie odzwierciedla w pełni s1'tuacji dzięci

niepełnosprawnych, aIę analtza powyższych danych pozr.vala na wyciągnięcie pewnych

wniosków. Widoczny jest wyrazny wzrost wydawanych opinii przez Poradnię. Jest

to efelctem zarówno rosnącej |tczby niepełnosprawnych, ale takze V/ pewnym stopniu

wzrostu świadomości wśród rodziców i opiekunów dzieci.

Nalezy również Zaznaczyc, że nię wszystkie badania przeprowadzanę przez

Poradnię koilcząsię wydaniem orzeczeniabądŹ opinii z urvagi na sprzeciw rodzicÓw.

ilość dzieci uczęszcza1ących do szkół specjalnych (szkoła podstawowa

i gimnazjum) w naszym powiecie kształtuje się na porówn1łvalnym poziomie rł'trzech

kolejnych latach i przedstawia się następująco:

196 uczniów

195 uczniów

195 uczniów + 16 uczniór.v w ZSZ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku realizujące zadania

z zabesu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowane ze środków Państrvowego

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w okresie trzech ostatnich Lat oraz

- 2002 r.

- 2003 r.

- Ż004 r.

Rodzal wydanego orzeczenia / oplnil
IIośćwydanych orzeczeń / opinil

u, p o s zcze g ó lnv ch lata ch

2002 r. 2AB t I-1V.2001r.

orzeczenie o potrzebie l<ształcenia specjalnego dla dzieci z: 53 62

8

il**
t3

2

1

38

2
*-2ó..-..

9

2

---*'**--
)

- niepełnosprawnością ruchową 3

- upośledzeniem umysłowym w stopniu lękkim ),)

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

i znacznym
8

- upośledzeniem umysłowym !v stopniu głębokim

- upośledzeniami sprzęzonymi J 8

Opinia o wczesnym wspomaganiu roztvojtt 6 10



IIość zlożonych i qeahzowanych wniosków

D o fi n tł n.s ow a, iu rl r r ro
- złoŻcne rvnioski
- *n losti zreai izowane pozyryY!19i-lv-rym :

- rvnioski zrealizowane pozyqa{!.!e

- rvnioski zręalizowane poz]q|1n'e

'"v I kw.artale br. przyjęło i zrealizowało następujące wnioski dotyczące poszczególnych

zadań:'

Rodzaj złdania

Dofinansotranie tlo \/tu na tllrnusie rehąhili

i - złoŹone lvnioski
I - rvnioski zreaiizowane

27- dzieci i młodziez ni

| _ dorośli
@ t arie r arc hirekt o n icznyc h,

v, komttnikotvaniu się i rrrhrirr,ry,h (*"nś'i'
i _ złożclne lvnioski
i - lvnioski zreelizor'r'ane 'nie. w f\m:

_ dzieci i młodziez niepełnosprarvna

- czieci i młodzież niepel

Dofin'ansowąnle u. kultttn'. rekrłacii i i osób nie

i- 
'.ł"ż*. 

*"i".k'
i - wnioski zrealizorvane re. w $m:

- dzieci i młodziez n

iv znolv ien ie kiąłalnoś c i

_ złożone wnioski

Szkolenią osób nie : Potviatotv

- złoŻonę wnioski

- br"k pr*''*J '-lilvości 
rea|izacji zadania

** wnioski składane do dnia 30 listopada roku poprzedzaja_cego realizację

Żrodło:opracowanie własne na podstawie danych uz.r'skanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Więcborku.

Danę za-*arte w powyzszej tabeli pckazri'ią Ze wZIaSta Zainteresowanie osób

niepeincspra$'.n}'ch uzyskanier'l wSZelkieg'J rłdzaju pcnocy ig3lizo\'vaneJ pruez PCPR'

Z ilosiadan1,-ch inionnacji *1'r,ika. iZ '-lo rcku ]003 Zaspokajane były wsz'vstkie

potgelr,v- cot-vczape realizacji poszcz';-goln1'ch Vvnioskor'v z w}'.jątkiem dolinansowania

clc 1ik-r,;ic1acji bar:er architektoniczn'vch _ z urr'agi na Zb}'t małe środki flnansowe'

F'cŻnicemiędąvllościązłozonychrvlioskÓr,r,aiiościąrłnioskór,vzrealizor'vanych

pcŻ:'.ty.'Vnie !Ę/'1likają częSto Z rczygnacji zainteresorvanych, bądż tez Spowodowane

Są nie spełnianiem odpowiednich kr,lteriorv'

10
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InsĘrtucje i organizacj e pozarządowe z terenu Powiatu Sępoleńskiego działające

na rzecz osób niepełnosprawnych :

z siedzibąw Więcborku

Kraj.

w Kamieniu Kraj.

11
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1II. Cele strategiczne

1. Usprawnienie edukacji osób niepełuosprawnych i twonenie warunków

do pełnego korzystania z praw i uprawnień'

WszystkieosobyniepełnosprawneniezaleŻnieodcharakter"listopnia

niepełnosprawności powinny mieć prarvo do bezpłatnej edukacji i kształcenia zgodnie

z ich preferencjami i moŻliwościami'

E dukacj a porł'inna umo Ż1 iwić o sob o m niepełno spra\ł'n'vm :

- osiągnięcie moŹlir'vie jak najrłyższego poziomu własirego rozrvoju

-zdobyciemoq,łł,acjidonauki,mającświadomośĆrvłasnejniepełnosprar,.moŚci,

stosującodpowiednieśrodkipomocniczeułatlvi.:rjąceuczeniesię

.akceptacjęwłasnejniepełnosprawnościoruzzdob.vcieumiejętnościniezbędnych

do przezwycięŻania barięr jakie napotykająr'v Ąciu

- osiągnięcie jak największej samodzielności ekonomicznej'

WszelkieóziŃ.an\awtejdztedzintępowinnypromow,acautonomięosób

niepełnosprawnych,ichsamodzielnoścekonomicznąijaknajpełniejsząintegrację

społeczną'

D ziałan\ate powinny umo żliw'ió o s ob o m niepełno splawnym :

. kontynuowanie lub rozpoczęcie samodzte\nego Ęcia

- prowadzenie w miarę normalnego i pełnego Życia społecznego'

Działania:

a) propagowanie praw osob niepełnosprawnych

b) edukacja dzieci i młodzieĄ

c) kształtowanie właŚcilv-vch postarv 
"vobec 

osob niepełnosprawnych

d) wspołpraca z organiz'acj ami pozxzalovłymi i innymi instytucjami

e)str,vorzenies-:'.stemuosobist1.chasystentólvosobniepełnosprarł'nych

0wproił,adzeniesaŃcjiZ'anaruszenieprar,vosóbniepełnosprarvn;,,ch

g)zatrudnienienatereniepowiatuspecjalistowds.osóbniepełnosprawnych

h)ułatwięnieosobomniepełnosplawnympo\\Totudośrodowiska(np'mieszkańcom

i) :::]'*,. osobom niepełnosprawnym prawdziwego (poąĄwnego) oblicza domow

pomocy społecznej

1rŻ



PńoryteĘ do wykorzystania :

inicjatyłvach

władz na prawa i potrzeby osób

niepełnosprawny''ch

danych StaĘVstvcznych i przykładów dobrej praktyki

działaj ącymi na tzecz osób niepełnosprawnych

_ nic o niepełnosprawnych bez niepełnosprawnych

- negaryvne postawy społeczne

- utrudniony dostęp do miejsc uŻy1eczności publicznej

- niski poziom wykształcenia

- niewystarczające wsparcie w edukacji

- wysokie dodatkowe koszĘv ponoszone w związku z niepełnosprawnością

- brak właściwych wyspecjalizowanych słuzb' co prowadzi np. do umieszczania

osób niepełnosprawnych w DPS

korzystna dla dzieci t młodzieĄ niepełnosprawnej, a|e takŻe dla ich pełnosprar,łnych

rowieśników. Pozwala im lepiej zrozumteć, ze osoby z niepełnosprawnością mają

prawo do pełnego uczestnictwa i równości w społeczeństwie.

administracją publiczną sektorem prywatnym, społecznościami lokalnymi,

partnelami społecznymi, grupami sektora wolontarysĘcznego, osobami

niepełno sprawnymi or az tch rodzinami.

13



2. Polepszenie warunków Ęciowych osób niepełnosprawnycĘl oprz,ez

likwidowanie bańer ora,Z rehabilitacj g

NiepełnosprawnoŚć, zwłaszczajeśli pojawia się nagle, rodzi rozlegle i często

dramatyczne skutki, zarówno dla osoby niepełnosprawnej jak i jej rodziny. Skutki

te mogą okazac się trwałe jeśli osoba niepełnosprawna i jej bliscy nie uzyskają

profesj onalnej pomocy w rozwiązywaniu licznych s1'tuacj i kryzysowych poj awiaj ących

się na tym etapie.

Dlatego też bezpośrednio po zakończeniu ieczenia konĘnuowana powinna byc

rehabilitacj alecznicza. ale równie waŻnajest równiez pomoc terapeutyczna. Pomoc taka

powirrna by c tozszerzofla naczłonków rodziny osoby niepełnosprawnej .

W ramach dziaŁan dotyczących powyŻszego celu nd,eĘ umozliwic osobom

niepełnosprawnym:

- korzystarlie zwarunków' usług t urządzen, ktore gw'arantują samodzielnośc fizyczną

i psychiczną

- dostępność do budyŃow uzyteczności publicznej' budynków mieszkalnych,

transportu, łączności, obiektów kultury i sportu

_ uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zyciu kuituralnym

- kontakt ze społeczeństwem

- mozliwość korzystanla z dobr techniki

- dostępność do instytucji dział'ających na rzeczosób niepełnosprawnych'

Działania:

a) likwidowanie barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych)

b) dofinansowywanie do rehabilitacji społecznej i leczniczej

c) fuŃcjonowanie na terenie Powiatu Sępoleńskiego zespołu ds' orzekania

o niepełnosprawności

Pńorytety do wykorzystania:

z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną

do likwidacj i barier architektonicznych

środkorv finansowych PFRON

a zwłaszcza dofinansowanie
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pozyskiwanie środków na likłvidację barier architektonicznych w budynkach
untecznośc i publ i cznej

utrzymanie aktualnego poziomu rea|izacji wniosków przez PCPR o dofinansowania

zadań dotyczących rehabilitacj i społecznej

zakończenie etapu tworzenia powiatowego zespołu ds. orzekania

o niepełnosprar.vności i udoskonalanie jego bazy słuzącej osobom niepełnosprawnym.

3. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej, zatrudnienia
i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród niep etnosprawnych.

Realizacja tego celu wymaga podjęcia wysiłkórv indyłvidualnych i zbiorowych
w celu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w normalnym środowisku placy
iub podjęcia samodzielnej działalności gospo darczej.

osoby niepełnosplawne powinny mieć moznośĆ skorzystania z oceny ich

zdolności, które pozwolą dokonać wyboru dotyczapego potencjalnego zajęcia i mogą

pomóc im znależc odpowiednie zatrudnienie lub por,wót do poprzednio wykonywanęgo

zawodu.

oborviązkiem odpowiedzialnych za działania na rzecz osób niepełnosprawnych

jest zagwarantorvanie dostępności do szkolenia i odpowiedniego zatrudnienia'

Bardzo waznym jest Działanie 1.4 Sehorowego Programu operacyjnego

Romvojtt Zasobóyv Lttdzkich _ Europejski Fundusz Społeczny' Głównym załoŻeniem

Programu ,,Rozwój Zasobów Ludzkich'' jest budowanie społeczeństwa otwartego

i wykształconego w drodze zapewnienia mu warunkórv do rozwoju poptzez naukę,

szkoienie i pracę'

Do szczegołowych celów tegoż programu nalezą:

- podnoszenie poziomu wiedzy i zawodowych kwalifikacji obywateli,

- zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej obywateli,

- ptrygotowyl'vanie do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,

co pozr,voii na zwiększenie szans uzyskania i utrąvmania zatrudnienia,

- Zape\ĄĄlienie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Jedno z zadan składających się na realizację Ęvch celow to: aktywna polityka

rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna. W ramach tego zadania istnieje sześć

najwazniejszych działan, w 1}m Dziąłanie l.4 ,,Integracja zawodowa i społeczna osób

niepełnospralvnych", które zakłada poprawę poziomu przygotowania zawodowego
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i mozliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych orM tworzenie nowych

i doskonalenie dotychczasowych instrumentólv zwiększających możliwości osob

niepełnosprar,nych na rynku pracy.

Nalezy zaul,vaŻyc, ze niski poziom wykształcenia wśród osób niepełnosprawnyclr

przekłada się na r,.,-vsokie. szczególnie długotrwałe bezrobocie'

Niezbędne jest zatenl oddział}.wanie na pracodar'vców 'uv zakresie zatrudniania osób

niepełnosprawnvch. a Z drrigiej Strony upowszechnienie zatrudnienia osób

niepełnosprawnvch. między inny-mi poprzez oddziaĘr,v'ania na osoby pełnosprawne

i wspieranie pracodawców podejmujących działania in1brmacyjne wobec personelu

rv zakresie pracy i wspołpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Istotne jest także rozpoznanie możlirvości zastosowania elasĘcznych

i alternatywnych form zatrudniania oraz rvspieranie samodzielnej działalności

gospodarczej wśrod osób niepełnospralvnych.

Dzialania:

a) dofinansowanie do tworzenia stanowisk placy dla osób niepełnosprawnych

b) udzielanie poŻyczek na rozpoczęcie bądŹ wznowienię działalności gospodarczej

lub rolniczej

c) organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych

d) opracowanie publikacji dla pracodawców o zasadach i mozliwościach zatrudniania

osób niepełnosprawnych i przysługujących korzyściach z tego ĘĄułu

e) kampanie informacyjne dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób

niepełnosprawnych

D promocja nowych form organizacji pracy (telepraca, praca do wykonania w domu).

PrioryteĘ do wykomystania:

dia osób niepełnosprawnych (liku,idacja tego zapisu) na\eĘ podjąć działania

zmierzające do wykorzystania obecnych moŻliwości prawnych zwtązanych

z prz,vsto sowaniem stanor,visk pracy

psychologicznej, oświatowej, zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej

I
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I
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określenie zawodór,v najbardziej odpowiednich dla osób niepełnosprawnych
organizacja szkoleń osób niepełnospra'ułnych pomagających w odzyskaniu
lub otrzymaniu zatrudnienia i w awansie zawodo,"tym

zatrudnienie osób niepełnosprawnych, których zdolność do zatrudnienia jest
ograniczona w środo.'łrisku cfuonionym

zabezpieczenie odpowiednich środków finansołłych PFRON na poŻyczki udzielane
osobom niepełnosprawnym

propagor.,'anie pra\.v osób niepełnosprarvnych i pracodawców związanych
z zatrudnieniem

organizacja spotkań osób niepełnosprawnych z ich potencjalnymi pracodar,vcami

r'vspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy' np' poprzęz r.vspółpracę

z pracodarvcami ."v zakresie zatrudniania tych osób.

4. wprowadzenie nowych i rozszerzenie istniejgcych form wsparcia.

Wczesne działania niosące wsparcie mogą znacznie
upo ś 1 edzenia lub niepełnosprawności p opruez odzyskanie fizy cznej
sprar,łności i umozliwięnie dalszego naturalnego rozwoju
lub o grani c zeaie p ottzeby stałej piel ę gnacj i'

Działania:

a) zwiększeni e Liczby uczestników WTZ

b) utworzenie nowych insĘ'tucji wspierających osoby

np. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu Kraj.

PrioryteĘ do wykorzystania:

ograniczyć skutki

i innej funkcjonalnej

oraz zlik"vidowanie

niepełnosplalvne'

- cykliczne spotkania rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

- psychoedukacjarodziców

w przyszłości zwiększeniu liczby uczestników

L
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mobilizacja pracodawców, organizacji pozarządowych, instytucji i osób

indywidualnych do działania na Tzecz osób niepełnosprawnych poprzez

przyznawanie nagród i r.łyrożnień

tworzenie zespołów anĘkryzysowych składających się z profesjonalistów (lekarzy,

psychologórv, rehabi1itantów' pracownikórv socjalnych itp.) oraz samych osób

niepełnosprawnyclr mogących świadczyć pomoc popartą własnym doświadczeniem

r.l-vkorz1,'stywanie funkcjonujących i sprawdzonych rozu'iązań niosących pomoc

osobom niepełnosplawnym.
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VII. Przewidywane efekfy programu

Efektem realizacji ,,Porviatowego Programu Działania na Rzecz osob

Niepełnospravmych'' będzie poprawa warunków zycia osob niepełnosprar'vnych i rodzin

dotkniętych tym problemem oraz eiiminowanie róznorodnych barier ograniczających

aktyvmośc zawodową i społeczną oraz integracje ze środo"viskiern lokalnym'

Realizacja programu powinna pozwolic odnalezć osobom niepełnosprawnym

własną SZanSę na pełnoprawne uczestnictwo w rodzimej społeczności'

Na1ezy pamiętać, Że rca\lzacja programu będzie moŻliwa przy ścisłej współpracy

pańnerów oraz pozyskaniu niezbędnych środkow finansowych na realtzai1ę

prze dmiotov\ych działan'

VIII. Główni realizatorzy programu

j
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z siedzibą w Więcborku

Kraj.

rv Kamieniu IQaj.
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