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Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Powiatowego Programu  

Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Powiecie Wieruszowskim  

na lata 2016-2021 

 
„Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych W Powiecie Wieruszowskim na lata  2016-

2021 ” został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/82/2016 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 21 kwietnia 2016 

roku. Celem głównym przyjętego Programu jest: „Rozwój i doskonalenie systemu wsparcia na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego sprzyjającego ich włączeniu społecznemu”. 

Cele szczegółowe to: 

1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnością. 

2. Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. 

3. Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością. 

4. Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. 

5. Podniesienie jakości usług zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością. 

 

W ramach celów szczegółowych podejmowano liczne działania, których realizacja została 

przedstawiona poniżej:  

Lp. Nazwa działania Opis działania/realizatorzy 

 

Wskaźniki 

monitorujące  

 

Uwagi 

 

Cel 1 Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnością 

 

 

1. 

 

 

 

Przygotowanie 

informatorów w zakresie 

wsparcia dla osób  

z niepełnosprawnością 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wieruszowie (PCPR): 
Przygotowanie i rozpowszechnianie ulotek 

informacyjnych na temat zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej , programów PFRON. Informacje 

rozpowszechniano na stronie internetowej, tablicy 

ogłoszeń, w prasie.  

 

 

 

600 ulotek 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Dostosowanie stron 

internetowych do potrzeb 

osób  

z niepełnosprawnością 

 

Funkcjonowanie wcześniej dostosowanych przez 

Realizatorów programu stron internetowych 

17 

dostosowanych 

stron 

internetowych  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Organizowanie imprez 

kulturalnych, 

sportowych, wystaw i 

kiermaszów twórczości 

osób  

z niepełnosprawnością 

DPS Chróścin –Wieś: 
Zorganizowanie: 

-imprez otwartych dla społeczności lokalnej  

i rodzin mieszkańców, 

 

-wystawy prac mieszkańców domu na terenie 

placówki oraz poza nią  

 

 

 

 

14 imprez/ 

1228 osób 

 

6 wystaw przez 

cały rok 
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- zawodów sportowych, wieczorków tanecznych, 

wyjazdów i imprez integracyjnych, wieczorków 

tanecznych do zaprzyjaźnionych placówek 

 

 

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie: 

Zorganizowanie imprez kulturalnych 

 

 

Zorganizowanie wystawy twórczości osób z 

niepełnosprawnością  

 

Zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych  

 

 

Stowarzyszenie „Rodzina” w Lututowie: 

Zorganizowanie imprez kulturalnych, konkursów 

plastycznych, sprawnościowych, spotkań 

integracyjnych, wyjazdów na basen, wycieczek 

turystycznych; 

 

TPD OM w Wieruszowie: 
Zorganizowanie konkursu prac plastycznych 

zakończonego wystawą o zasięgu powiatowym w 

ramach projektu: „Twórczość – Terapia-Sukces”; 

 

 

 

Promowano umiejętności osób z niepełnosprawnością 

podczas imprez zew. poprzez organizację wystaw, 

kiermaszy dot. rękodzieła i umiejętności plastycznych  

 

Współorganizacja IV Ogólnopolskiego Integracyjnego 

Biegu Ulicznego; 

 

 

SI KOS w Wieruszowie: 
Organizacja IV Ogólnopolskiego Integracyjnego 

Biegu Ulicznego. 

Udział w imprezach wyjazdowych o charakterze 

sportowo-kulturalnym i turystycznym  

Promowanie umiejętności osób z niepełnosprawnością 

podczas imprez zewnętrznych oraz poprzez 

organizację wystaw, kiermaszy dotyczących 

rękodzieła i umiejętności plastycznych.   

Współudział w organizacji Imprezy „Twórczość – 

Terapia – Sukces promującej umiejętności manualne i 

artystyczne osób z niepełnosprawnością z terenu 

powiatu wieruszowskiego. 

 

MGOPS w Lututowie: 

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Hucie 

uczestniczyli w „Senioraliach” połączonych z 

23 imprezy/219  

osób  

 

 

 

9 imprez/ 

1497 osób 

 

 

1 wystawa 

 

 

4 imprezy/ 

380 osób 

 

 

9 imprez/spotkań/ 

360 osób 

 

 

 

 

ok. 100 prac 

wykonanych 

przez ok. 100 

osób; 

 

 

3 wystawy/ 

kiermasze 

 

 

ok.300 osób          

z niep. 

 

 

 

ok. 300 osób  

z niep.  

    

 

 

6 wystaw/ 

kiermaszy   

 

 

 

1 impreza 

 

 

 

 

 

1 spotkanie 
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wystawą twórczości osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

4. 

 

 

 

Organizowanie spotkań 

informacyjnych dla osób 

z niepełnosprawnością    

i ich opiekunów 

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie:  
Organizowanie spotkań informacyjnych dla osób  

z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

 

TPD OM w Wieruszowie 

Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla 

rodziców, opiekunów, osób z niepełnosprawnością. 

Udział w szkoleniach rodziców o tematyce prawnej, 

psychologiczno-pedagogicznej, medycznej, 

zatrudnienia; 

 

SI KOS w Wieruszowie: 
Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla 

rodziców, opiekunów, osób z niepełnosprawnością o 

tematyce: prawnej, medycznej, zatrudnienia oraz 

mieszkalnictwa chronionego i treningowego.  

 

 

1 spotkanie/ 

101osób 

 

 

5 spotkań 

 

 

 

 

 

 

5 spotkań/ 

17 osób 

 

 

 

 

5. 

 

Podnoszenie kwalifikacji 

osób realizujących 

zadania na rzecz osób  

z niepełnosprawnością 

Gmina Wieruszów: 
Szkolenia obejmowały nauczycieli realizujących 

zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi w zależności 

od potrzeb danej placówki. 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica     

w Wieruszowie (ZSP im. St. Staszica  

w Wieruszowie): 
Udział kadry pedagogicznej w szkoleniach nt. 

„Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Tworzenie indywidualnego programu 

Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów  

z niepełnosprawnościami  

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   

w Wieruszowie (PPP w Wieruszowie): 
Wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli ze 

szkół i przedszkoli w zakresie tworzenia 

indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniami; 

 

Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów 

szkolnych; 

 

Udział pracownika w szkoleniu „ Terapia z 

mutyzmem selektywnym/wybiórczym i jego rodziny – 

etap I i II.  

 

 

DPS Chróścin – Wieś 
Prowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje osób 

realizujących zadania na rzecz osób z 

niepełnosprawnością:  

- szkolenia wewnętrzne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szkolenie/ 

53 nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

udział 15 osób  

 

 

 

 

udział 7 osób  

 

 

 

1 osoba 

 

 

 

 

 

 

 

3 szkolenia/ 

 82 osoby 
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- szkolenia zewnętrzne 

 

 

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie:  
-Bieżące podnoszenie kwalifikacji pracowników 

pracujących z osobami z niepełnosprawnością na 

szkoleniach:  

- wewnętrznych dla pracowników. 

 

 

 

- zewnętrznych dla pracowników. 

  

 

 

TPD OM w Wieruszowie: 
Udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych 

doskonalących umiejętności osób zawodowo 

pracujących z osobami z niepełnosprawnościami m.in. 

z zakresu rehabilitacji, arteterapii, z zakresu ekonomii 

społecznej i zawodowej praz prawa pracy i 

pozyskiwania środków na realizację zadań. 

 

W 2019 roku pracownik TPD OM WTZ  rozpoczął 

naukę w szkole policealnej „Asystent osoby 

niepełnosprawnej” 

 

SI KOS w Wieruszowie: 
Udział w szkoleniach doskonalących umiejętności 

osób zawodowo pracujących z osobami z 

niepełnosprawnością m.in. w zakresie 

rękodzielnictwa, obsługa administracyjno – finansowa 

i prawna oraz współpraca z niepełnosprawnymi 

 

UG w Lututowie:  

Pracownicy brali udział w szkoleniach  

 

UG w Galewicach: 

Organizowano szkolenia i warsztaty specjalistycznych 

dla kadry pedagogicznej.  

 

 

 

UG w Łubnicach: 

Udział kadry kierowniczej w szkoleniach. 

  

 

 

PCPR w Wieruszowie : 

Udział w: 

- szkoleniu nt realizacji Programu „Stabilne 

zatrudnienie” oraz Programu Wyrównywania Różnic 

Między Regionami III” 

- spotkaniu nt. SOW – Systemu Obsługi Wsparcia 

finansowanego ze środków PFRON,  

14 szkoleń/ 

176 osób 

 

 

 

 

 

8 szkoleń/  

102 osoby  

 

 

6 szkoleń/ 

64 osoby 

 

 

 

17 osób  

 

 

 

 

 

 

1 osoba 

 

 

 

 

18 osób 

 

 

 

 

 

 

2 osoby 

 

 

7 szkoleń/ 

warsztatów/        

10 osób 

 

 

 

3 szkolenia 

/4 osoby 

 

 

 

 

1 szkolenie/ 

2 osoby 

 

2 spotkania/          

2 osoby 
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- spotkaniu dot. programu SOW oraz „ Aktywny 

samorząd”, „Wyrównywanie Różnic Między 

Regionami III”, „ Stabilne zatrudnienie”,   

„ Rehabilitacja 25+”, „ Zajęcia klubowe w WTZ” 

- spotkaniu informacyjno – szkoleniowym dot. 

realizacji programu „Aktywny samorząd” 

 

- spotkaniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

 

- szkolenie pt: „Świadczenie uzupełniające dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji” 

 

- XIV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 

2019”  

W 2019 roku przystąpiono do systemu SOW 

umożliwiając elektroniczne składanie wniosków  

w ramach pilotażowego programu „ Aktywny 

samorząd”- Moduł II 

 

Ponadto PCPR W Wieruszowie w ramach projektu 

„Centrum Usług Społecznych w powiecie 

wieruszowskim” zrealizowało usługę wspierającą 

opiekunów faktycznych - grupowe poradnictwo 

specjalistyczne. Odbył się kurs I pomocy 

przedmedycznej, szkolenie warsztatowe  

z psychologiem, szkolenie warsztatowe  

z pedagogiem. 

1 spotkanie/ 

2 osoby 

 

 

1 szkolenie/ 

2 osoby 

 

1 konferencja/ 

1 osoba  

 

1 szkolenie/ 

3 osoby 

 

1 spotkanie/ 

1 osoba 

 

9 wniosków 

złożonych przez 

SOW/Moduł II 

 

 

1 projekt,  

10 opiekunów,  

1 kurs, 2 

szkolenia 

warsztatowe 

łącznie 5 spotkań 

w ramach 

warsztatów - 25 

godzin 

6. Opracowywanie 

 i przekazywanie 

informacji o programach 

na rzecz osób 

 z niepełnosprawnością 

PCPR w Wieruszowie:  
Opracowanie i przekazywanie informacji  

o programach na rzecz osób z niepełnosprawnością tj. 

„Aktywny samorząd” oraz „Program Wyrównywanie 

Różnic Między Regionami III”. Informacje 

przekazywano np. do szkół powiatowych; gmin , OPS 

z powiatu wieruszowskiego, stowarzyszeń z terenu 

powiatu wieruszowskiego, ŚDS, DPS –u; 

 

50 informacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel 2 Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami 

1. Prowadzenie pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej dla dzieci 

z niepełnosprawnościami  

Gmina Wieruszów:  

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

we wszystkich placówkach oświatowych gminy dla 

dzieci z niepełnosprawnościami.  

 

UG w Galewicach: 

Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 

 

 

ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: 
Objęcie dzieci w szkole poradami pedagogicznymi dla 

 

61 porad 

 

 

 

 

9 porad psych. 

17 porad ped. 

 

 

 

143 porady 
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uczniów z niepełnosprawnością i ich rodzicami oraz 

poradami psychologicznymi. 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Lututowie (ZSCKR w Lututowie): 
Zajęcia z młodzieżą prowadzone przez pedagoga 

szkolnego: 

- człowiek z niepełnosprawnością w rodzinie: pomoc 

osobom z niepełnosprawnością,  

 

Stała opieka pedagoga, wychowawców, nauczycieli 

nad uczniami z niepełnosprawnością w szkole 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach (SPS w 

Tyblach): 

Przekształcenie Zespołu Szkół w Tyblach w Szkołę 

Podstawową Specjalną w Tyblach.   
Prowadzenie edukacji, terapii i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych na poziomie szkoły 

podstawowej. 

Funkcjonowanie w szkole oddziałów specjalnych 

dla uczniów z upośledzeniem lekkim, 

umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem. 

Funkcjonowanie zespołu rewalidacyjno-

wychowawczego dla uczniów z głębokim 

upośledzeniem umysłowym. Do szkoły 

uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością 

ruchową oraz ze spektrum autyzmu. 

Udział uczniów w zależności od potrzeb m.in.  

w zajęciach: 

- integracji sensorycznej, 

- logopedycznych, 

- rehabilitacyjnych, 
- rewalidacyjno–wychowawczych, 

- dydaktyczno- wyrównawczych, 

- pedagogicznych, 

 

Zespół Szkół w Pichlicach (ZS w Pichlicach): 

Prowadzenie zajęć: 

- rewalidacyjnych; 

- logopedycznych; 

- dydaktyczno – wyrównawczych; 

- pedagogicznych. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka J. 

Piłsudskiego w Wieruszowie: 

Prowadzenie zajęć: 

- logopedycznych, 

-rehabilitacyjnych, 

-integracji sensorycznej, 

- rywalidacyjnych, 

- arteterapeutycznych, 

 

 

  

 

 

 

50 osób 

 

 

 

 

3 uczniów 
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PPP w Wieruszowie:  

Udzielenie dzieciom i młodzieży bezpośredniej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: 

 

- współpracę ze szkołą w zakresie określenia 

niezbędnych do nauki warunków, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym 

wykorzystujących technologię informacyjno - 

komunikacyjną  

 

- uczestniczenie w dokonywaniu wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej 

w szkole. 

 

- uczestniczenie w spotkaniach zespołu i nauczycieli i 

specjalistów opracowujących IPET i pracujących z 

uczniem w szkole. 

 

- prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej i 

pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych lub 

zagrożonych niepełnosprawnością.  

 

-  indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych. 

 

- wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli ze 

szkół i przedszkoli w zakresie tworzenia 

indywidulanych programów edukacyjno – 

terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniami 

 

- rządowy program „ Za życiem” 

 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-

logopedyczna dzieci niepełnosprawnych; 

 

Orzekanie do różnych form kształcenia:  

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;  

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka; 

 

 

 

 

5 osób 

 

 

 

 

 

14 osób 

 

 

 

32 osoby 

 

 

 

28 osób 

 

 

 

28 osób 

 

 

15 osób 

 

 

 

 

14 dzieci 

 

71 osób 

 

 

 

71 orzeczeń 

11 opinii 

2. Organizowanie szkoleń, 

warsztatów 

specjalistycznych dla 

kadry pedagogicznej 

Gmina Wieruszów:  

Podnoszono kwalifikacje osób realizujących zadania 

na rzecz osób z niepełnosprawnością. Szkolenia 

obejmowały nauczycieli realizujących zajęcia z 

uczniami niepełnosprawnymi w zależności od potrzeb 

danej placówki. 

 

UG w Lututowie: 
Kadra pedagogiczna brała udział w szkoleniu „ Jak 

ocenić dzieci niepełnosprawne” oraz uczestniczyła w 

indywidualnych szkoleniach. 

 

UG w Galewicach: 

Organizowano szkolenia i warsztaty specjalistyczne 

dla kadry pedagogicznej Szkolenia dla nauczycieli 

 

 

10 szkoleń 

 

 

 

 

 

 

3 szkolenia 

 

 

 

 

10 osób 
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UG w Łubnicach: 

Zorganizowano szkolenia dla kadry pedagogicznej. 

 

 

 

ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: 

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu pt: 

„Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Tworzenie indywidulanych 

programów edukacyjno –terapeutycznych dla uczniów 

z niepełnoprawnością.” 

PPP w Wieruszowie: 

Udzielano wsparcia merytorycznego dla nauczycieli  

w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu 

 

3 szkolenia/ 

4 nauczycieli 

 

 

 

1 szkolenie/ 

53 nauczycieli 

 

 

 

 

16 osób 

3. 

 

Organizacja przedszkoli  

i innych form 

przedszkolnych np: 

kluby malucha, punkty 

przedszkolne itp. oraz 

klas integracyjnych  

w szkołach i 

przedszkolach 

Gmina Wieruszów: 
Funkcjonowanie zespołów edukacyjno-

terapeutycznego w Szkole Podstawowej nr 2  

w Wieruszowie; 

Klasa integracyjna w Szkole Podstawowej nr 1  

w Wieruszowie  

 

 

UG w Galewicach: 
Punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych. 

Klasy integracyjne w szkołach podstawowych. 

Uczniowie niepełnosprawni realizują zajęcia w klasie 

ogólnodostępnej. 

 

UG w Lututowie: 

Korzystanie dzieci z niepełnosprawnością z 

kształcenia ogólnodostępnego. Brak klas 

integracyjnych. 

 

 

 

ZSCKR w Lututowie: 
Udział uczniów z niepełnosprawnością umysłową  

w zajęciach rewalidacyjnych  

 

ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie: 

Uczniowie z niepełnosprawnością korzystający z 

kształcenia ogólnodostępnego – którzy są wspierani 

przez Indywidualne Programy Edukacyjno – 

Terapeutyczne tworzone przez zespół wychowawczy. 

 

ZSO w Wieruszowie: 
Prowadzenie nauczania indywidualnego. 

 

Dla uczniów z problemami zdrowotnymi 

zorganizowano ścieżkę nauczania – wprowadzono 

dodatkowe zajęcia z przedmiotów z których nauka 

stwarza uczniom problemy. 

 

Korzystanie przez uczniów z orzeczoną 

niepełnosprawnością z kształcenia ogólnodostępnego. 

 

2 zespoły  

 

 

1 klasa 

 

 

 

 

2 punkty  

5 klas 

12 uczniów 

 

 

 

5 uczniów 

 

 

 

 

 

 

3 uczniów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 uczniów 

 

4 uczniów 

 

 

 

 

3 uczniów 
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4. Dostosowanie 

budynków, placówek 

edukacyjnych do potrzeb 

dzieci  

z niepełnosprawnościami 

W 2019 roku zadanie nie było realizowane przez 

Samorządy Powiatowe, Gminne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel 3 Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością 

1. Opracowanie projektów 

związanych z 

aktywnością zawodową 

osób 

 z niepełnosprawnością 

PUP w Wieruszowie: 
Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością  

w ramach Programu Wiedza Edukacja rozwój 

(POWER); 

Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością  

w ramach środków z Funduszu Pracy (algorytm); 

Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością  

w ramach środków PFRON  

Aktywizowanie osób z niepełnosprawnością w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

SI KOS w Wieruszowie: 
Staże dla osób niepełnosprawnych  

 

3 osoby  

 

 

3 osoby  

 

3 osoby   

 

5 osób 

 

 

 

5 staży 

 

 

 

2. Tworzenie miejsc pracy 

dla osób  

z niepełnosprawnością  

na otwartym rynku pracy 

PUP w Wieruszowie: 
Tworzenie miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnością ze środków Funduszu Pracy 

poprzez: 

- staże; 

- prace interwencyjne; 

- roboty publiczne; 

- prace społecznie użyteczne; 

Doposażenie stanowisk pracy 

Tworzenie miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnością ze środków PFRON poprzez: 

- staże 

 

 

   

 

5 miejsc 

2 miejsca 

1 miejsce 

3 miejsca 

1 miejsce 

 

 

3 miejsca 

 

 

3. 

 

 

Rozwój poradnictwa 

zawodowego dla osób  

z niepełnosprawnością 

PUP w Wieruszowie: 
Zrealizowanie poradnictwa zawodowego poprzez:       

- porady indywidualne; 

- porady grupowe 

Zrealizowanie informacji zawodowej poprzez 

informacje grupowe.  

 

ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: 

W ramach szkolnego programu doradztwa 

zawodowego objęto wsparciem uczniów 

niepełnosprawnych. Przeprowadzono rozmowy z 

doradcą zawodowym, wicedyrektorem ds. szkolenia 

praktycznego, pedagogiem szkolnym. 

 

 

11 porad indy. 

1 porada grup. 

4 informacje  

 

 

 

11 uczniów 

 

 

4. Tworzenie podmiotów 

ekonomii społecznej 
TPD OM w Wieruszowie: 
Kontynuacja działalności gospodarczej w ramach  

Podmiotu Ekonomii Społecznej 

 

Kontynuowanie we współpracy z Miastem i Gminą 

Wieruszów Spółdzielni Socjalnej „Green Service”.  

Spółdzielnia świadczy usługi w  zakresie pielęgnacji 

terenów zielonych oraz usługi porządkowe; 

 

  1 osoba 

 

 

1 spółdzielnia/ 

9 osób 

zatrudnionych/w 

tym 1 osoba 
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SI KOS w Wieruszowie: 
Dalsze funkcjonowanie Zakładu Aktywności 

Zawodowej. 

niepełnosprawna  

 

 

1 zakład/47 osób 

zatrudnionych (w 

tym 35 osoby 

niepełnosprawne) 

5. Organizowanie 

i finansowanie usług 

i instrumentów rynku 

pracy 

PUP w Wieruszowie: 

Poradnictwo zawodowe,  

Informacja zawodowa,  

Pośrednictwo pracy,  

Realizowane instrumenty rynku pracy:  

- staże, 

- prace interwencyjne, 

- doposażenie stanowiska pracy 

- prace społecznie użyteczne 

 

 

11 porad  

4 informacje 

31 ofert pracy  

 

8 staży 

2 miejsca 

1 miejsce 

3 miejsca 

 

 

 

6. 

Podnoszenie kwalifikacji 

osób 

 z niepełnosprawnością 

 

W 2019 roku PUP w Wieruszowie nie podnosił 

kwalifikacji osób z niepełnosprawnością. 

 

----------------- 
 

 

 

7. 

 

 

Organizowanie spotkań 

informacyjnych dla  

pracodawców  

 

W 2019 roku PUP w Wieruszowie nie organizował 

spotkań informacyjnych dla pracodawców. 
 

----------------- 

 

 

 

 

Cel 4 Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym 

1. 

 

 

 

Likwidacja barier 

architektonicznych 

w gospodarstwach 

indywidualnych  

i budynkach użyteczności 

publicznej 

ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: 

Zamontowano specjalne uchwyty przy wejściu do 

szkoły, ułatwiające wejście do budynku uczniowi z 

dystrofią mięśniową.  

 

Wydzielono w pasie drogowym przed szkołą 

specjalne miejsce parkingowe dla samochodu 

przywożącego ucznia z dystrofią. 

 

 

 

 

 

1 miejsce 

 

 

 

 

 

2. Likwidacja barier 

transportowych 

 

 

 

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach u Chróścinie: 
Dowożenie i odwożenie uczestników na zajęcia  

w ośrodku i odwożenie po zajęciach do domu. 

 

Dowożenie uczestników do lekarza w ramach 

pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych. 

 

Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie/ 

Gmina Wieruszów:  

W 2019 r. w ramach Programu Wyrównywania 

Różnic Między Regionami III (obszar D - 

likwidacja barier transportowych) Powiat 

Wieruszowski złożył 1 wniosek na zakup 

mikrobusa przystosowanego do przewozu osób  

z niepełnosprawnością dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku z filią  

w Czastarach i Chróścinie, otrzymane 

 

85 osób   

 

 

99 osób  

 

 

 

 

 

1 program  

2 projekty na 

łączną kwotę: 

147.837,60 zł,  

w tym obsługa 

1.152 zł  
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dofinansowanie 69.885,60 zł, realizacja projektu 

zakończona. 

W 2019 r. zakończyła się realizacja projektu Gminy 

Wieruszów na zakup mikrobusa przystosowanego 

do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Wieruszowie, otrzymane i 

rozliczone dofinansowanie 77.952 zł, w tym 

76.800,00 na zakup mikrobusa i 1.152,00 zł na 

koszty obsługi.  

UG w Lututowie: 

Gmina dowozi dzieci z niepełnosprawnością do 

Szkoły Podstawowej w Tyblach. 

Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego.  

 

UG w Łubnicach: 

Gmina dowozi dziecko z niepełnosprawnością do 

placówki edukacyjnej znajdującej się w innej 

gminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dzieci 

 

 

 

 

 

1 dziecko 

3. Tworzenie mieszkań 

chronionych/treningowych 
SI KOS w Wieruszowie: 

Kontynuacja realizacji partnerskiego projektu 

„Centrum Usług Społecznych w powiecie 

wieruszowskim”, współfinansowanego ze 

środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-

2020, w ramach którego od stycznia 2019 r.      

SI KOS uruchomił usługę mieszkalnictwa 

treningowego i wspieranego. Mieszkania 

mieszczą się w Wieruszowie ul. L. 

Waryńskiego 8. Celem w/w usługi jest 

przygotowanie osób niesamodzielnych pod 

kierunkiem specjalistów do samodzielnego i 

niezależnego życia w naturalnym środowisku. 

W mieszkaniach prowadzone są treningi 

zmierzające do usamodzielnienia osób przy 

zapewnieniu niezbędnego wsparcia opiekunów 

domu, asystentów osób niepełnosprawnych 

oraz wolontariuszy wspierających. W realizacji 

usługi bierze udział: 2 Asystentów Osobistych 

Osób Niepełnosprawnych, 1 Opiekun Domu 

/AOON i 5 wolontariuszy. Dodatkowo  

w mieszkaniach wspieranych zaplanowane jest 

prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. 

Wszyscy mieszkańcy zapewniony mają ciepły 

posiłek. 
 

Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie: 

Złożenie w ramach konkursu RPO WŁ na lata 

2014-2020 kolejnego projektu partnerskiego 

pn.: Centrum Usług Środowiskowych – „Razem 

łatwiej”. W ramach w/w projektu zaplanowano 

 

1 mieszkanie 

treningowe/3 

miejsca/6 osób 

2 mieszkania 

wspierane/6 

miejsc/7 osób 
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rozszerzenie usług mieszkalnictwa 

treningowego i wspieranego (2 dodatkowe 

miejsca) 

4. Rozwój usług asystenta 

osób z niepełnoprawnością 

i trenerów pracy 

TPD OM w Wieruszowie: 
Kontynuacja realizacji projektu partnerskiego pt.: 

„Centrum Usług Społecznych w powiecie 

wieruszowskim” współfinansowanego ze środków 

EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020,  

w ramach którego TPD OM w Wieruszowie 

kontynuował realizację usług asystenckich  

w miejscu zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie:  
Kontynuacja zatrudnienia asystentów osób  

z niepełnosprawnością.  

 

DPS Chróścin – Wieś: 

Kontynuacja zatrudnienia asystenta osoby 

niepełnosprawnej  

 

7 asystentów 

osobistych osób z 

niepełnosprawno

ścią/ 1 asystent 

osoby 

niepełnosprawnej

/ 

2 wolontariuszy/1 

specjalista ds. 

usług 

asystenckich/14 

osób objętych 

asystenturą 

 

 

 

 

 

3 osoby 

 

 

 

1 osoba 

 

5. Rozwój sieci domów 

dziennego pobytu 
Gmina Lututów/MGOPS w Lututowie 

Kontynuacja realizacji partnerskiego projektu 

„Centrum Usług Społecznych w powiecie 

wieruszowskim”, współfinansowanego ze 

środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-

2020, w ramach którego Gmina Lututów/MGOPS 

w Lututowie od 3.09.2018 r. uruchomiła Dzienny 

Domu Pomocy, który mieści się w Hucie.  Dom 

zapewnia 15 miejsc dla osób niesamodzielnych.  

W Domu świadczone są usługi opiekuńcze oraz 

wsparcie specjalistów: psychologa, masażysty, 

terapeuty zajęciowego. Podopieczni mają 

zapewniony transport do DDP oraz posiłki: 

śniadanie, obiad, podwieczorek.  

 

1 DDP/15 

miejsc/, 

1 opiekun domu/ 

3 opiekunów/ 3 

specjalistów: 

psycholog, 

terapeuta 

zajęciowy, 

masażysta/24 

podopiecznych w 

ciągu roku 

 

6. Rozwój grup wsparcia TPD OM w Wieruszowie: 
Funkcjonowanie grupy wsparcia przy WTZ. 

Członkami grupy byli uczestnicy WTZ, którzy 

podjęli pracę, osoby oczekujące na wolne miejsca  

w WTZ lub uczące się w szkołach 

ponadgimnazjalnych   i wyższych. Działalność 

grupy wsparcia dotyczy przede wszystkim terapii 

społecznej, porad, konsultacji specjalistycznych 

szkoleń. 

 

 

 

 

1 grupa wsparcia/ 

65 osób 
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SI KOS w Wieruszowie: 
Funkcjonowanie grupy wsparcia przy SI KOS. 

Członkami grupy wsparcia są osoby 

niepełnosprawne, które zakończyły uczestnictwo  

w WTZ, podjęły pracę lub osoby oczekujące na 

pracę w ZAZ lub na otwartym rynku pracy. 

Działalność grupy wsparcia dotyczy przede 

wszystkim terapii społecznej, porad, konsultacji 

specjalistycznych i szkoleń. Członkowie Grupy 

biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach i  

w realizowanych projektach tj. Impreza Integracyjna 

„Twórczość – Terapia – Sukces”, „Ogólnopolski 

Integracyjny Bieg Uliczny”, kiermasze. 

 

1 grupa wsparcia/ 

27 osób 

Cel 5 Podniesienie jakości usług zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnością 

1. Prowadzenie 

szkoleń/warsztatów dla 

personelu medycznego 

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z. o.o. NZOZ 

Szpital Powiatowy w Wieruszowie  
Realizacja szkoleń/warsztatów: 

-zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości  

w rozwoju, zachowaniu, interakcji w 1 i 2 roku życia, 

- funkcjonalny trening zdrowotny, 

- terapia mięśniowo – powięziowych punktów 

spustowych, 

- kinesiotaping KT1/KT, 

- współczesne metody leczenia i diagnozowania 

tkanek miękkich  -2 moduły,  

- badania i dokumentacja w fizjoterapii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 osoby 

 

2. Promocja zdrowia 

i edukacja prozdrowotna 

PCM Sp. z. o.o. NZOZ Szpital Powiatowy  

w Wieruszowie (PCM Szpital Powiatowy  

w Wieruszowie):  

Prowadzono następujące programy profilaktyczne: 

- program profilaktyczny raka szyjki macicy, 

- program badań przesiewowych dla wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego, 

 

Współpracowano z fundacją TZMO „Wyjdę ze 

szpitala i co dalej? Damy radę”, w ramach której 

pacjenci oddziałów otrzymali materiały edukacyjne 

dotyczące sprawowania opieki nad osobami  

z niepełnosprawnością.    

 

Zorganizowano akcje promujące zdrowie/badania 

przesiewowe: 

- pomiar ciśnienia krwi i glikemii + pokazy pierwszej 

pomocy podczas „Dni Powiatu”, 

- pomiar glikemii dla Stowarzyszenia Diabetyków,  

- pomiar glikemii w Mieleszynie, 

- pokazy pierwszej pomocy podczas wakacyjnego 

rodzinnego pikniku w Sokolnikach,  

- spotkania dotyczące profilaktyki czerniaka w ZSO  

w Wieruszowie oraz ZSP  im. Stanisława Staszica w 

Wieruszowie 

- spotkania dotyczące zasad prawidłowego żywienia 

 

 

 

 

591 osób 

204 osoby 
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oraz występowania cukrzycy wśród osób młodych.  

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno –  Epidemiologiczna   

w Wieruszowie (PSSE w Wieruszowie): 

Zorganizowanie w ramach obchodów Światowego 

Dnia Zdrowia "XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki 

o Zdrowiu" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PSSE w Wieruszowie na podsumowanie programów 

profilaktyki antynikotynowej  

i chorób płuc, które są realizowane w szkołach 

naszego powiatu ogłosił: 

- konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich 

rodziców pt. ”Świat jest piękny! Nie pal!”  

- konkurs na logo programu „Bieg po zdrowie”,  

- konkurs dla uczniów szkoły podstawowej na okładkę 

do książki pt.: „Bliżej pasji, dalej od nałogu”  

 

 

 

Kolportaż materiałów edukacyjnych w postaci ulotek, 

broszur, plakatów, poradników,  itp. prowadzono 

podczas: 

- bieżących kontroli sanitarnych obiektów, 

- różnorodnych akcji profilaktycznych, które 

organizowano wśród uczniów oraz lokalnego 

społeczeństwa. 

 

 
Przeprowadzenie akcji  dot. bezpieczeństwa podczas  

zimowego i letniego wypoczynku poprzez 

zamieszczenie informacji prozdrowotnych  

w lokalnych mediach oraz organizację spotkań 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu: 

- profilaktyki uzależnień ze szczególnym 

uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu i 

zażywania substancji psychoaktywnych w tym 

dopalaczy, 

- profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, choroby 

przenoszone przez kleszcze), 

- promowania racjonalnej diety i aktywności 

fizycznej, 

- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.  

 

 

 

 

 

 

1 festiwal 

dla szkół 

podstawowych z 

terenu powiatu, 
udział łącznie 

160 osób, w tym 

10 szkół 

podstawowych 

oraz 6 

przedszkoli 

 

 

 

 

 
 

3 konkursy 

profilaktyczne 

 

 

1 wystawa prac 

konkursowych 

 

 

 ponad 4000 

sztuk materiałów 

promujących 

zdrowy styl życia  

 

 

 
 

 

2 spotkania 

edukacyjne dot. 

bezpieczeństwa 

podczas 

zimowego  

i letniego 

wypoczynku / 

110 osób/ 

2 artykuły w 

lokalnej prasie, 

których celem 

było promowanie 

bezpiecznego 

wypoczynku/ 

2 informacje 

profilaktyczne na 
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Zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych dot. profilaktyki 

uzależnień, w tym od dopalaczy  

 
Zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-

edukacyjnych dot. tematyki uzależnień w tym 

dopalaczy dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej 

przeprowadzone przez kwalifikowanego terapeutę 

uzależnień. Warsztaty zorganizowane we współpracy 

ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie. 

 

Działalność Punktu informacyjno-edukacyjnego dla 

młodzieży szkół podstawowych obejmująca swym 

zakresem profilaktykę uzależnień, w tym od 

dopalaczy oraz papierosów tradycyjnych i 

elektronicznych  

 

 

Profilaktyka Odry w postaci artykułów w lokalnej 

prasie, informacji na stronie internetowej stacji 

Realizacja programów: 

- programy profilaktyki antynikotynowej: „Czyste 

powietrze wokół nas”, ( w 22 placówkach typu 

przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego),  

 

- „Bieg po zdrowie” (15 szkół podstawowych), 

- program profilaktyki chorób płuc „Zadbaj o swoje 

płuca” realizowany był w 18 szkołach podstawowych, 

 

 

- organizację obchodów Światowego Dnia bez 

Tytoniu i Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego 

Dnia Rzucania Palenia w formie spotkań 

edukacyjnych z młodzieżą, 

- opublikowanie informacji profilaktycznych na 

łamach lokalnych mediów oraz na stronie 

internetowej PSSE w Wieruszowie. 

 

 

 

 

 

 

Realizacja Programu profilaktyki nadwagi  

i otyłości pt. "Trzymaj Formę" w 22 szkołach. 

 

 

 

Realizacja programu pt. "ARS, czyli jak dbać o 

miłość?” (szkoły ponadpodstawowe) 

stronie 

internetowej 

 

2 spotkania/ 

90 osób  
 

 

4 warsztaty/ 

 110 osób 

 

 

 

 

 
2 punkty 

odwiedzone 

przez 100 osób 

 

 
 

 

1 inf. na stronie 

 

 

1 program/508 

przedszkolaków/ 

314 rodziców 

 

 

 

1 program/ 

275 uczniów/ 

 264 rodziców 

 

2 prelekcje/ 

 90 uczniów 

 

 

2 informacje 

profilaktyczne na 

stronie 

internetowej 

PSSE/ 

4 artykuły w 

lokalnych 

mediach 

 

1 program/  

1068 uczniów/ 

576 rodziców 

 

 

1 program/ 

 126 uczniów 
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Realizacja "Krajowego Programu Zapobiegania 

Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS" poprzez: 

- zorganizowanie pogadanki profilaktycznej 

„Żyję z rozwagą!. AIDS to nie dla mnie!”, 

- publikację treści prozdrowotnych na łamach 

lokalnych mediów oraz na stronie internetowej 

PSSE w Wieruszowie, 

- kolportaż materiałów edukacyjnych 

 

Udział w Wojewódzkiej Kampanii 

Profilaktycznej "Dopalaczom mówimy STOP-

wybieramy zdrowie" w 8 szkołach podstawowych 

poprzez: 

- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i 

rodziców nt. dopalaczy, 

- przeprowadzenie wizytacji w placówkach 

realizujących kampanię  

Realizacja profilaktycznego programu pt. 

„Znamię! Znam je?” realizowany w szkole 

ponadpodstawowej poprzez przeprowadzenie 

przez szkoły warsztatów dla uczniów nt. 

wirusowego zapalenia wątroby, przeprowadzenie 

wizytacji w placówce realizującej program 

 

Realizacja profilaktycznego programu pn.: 

„Podstępne WZW”, realizowany w 2 szkołach 

 
ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie: 

Uczniowie uczestniczyli: w zajęciach 

prozdrowotnych, spotkaniach z pielęgniarką szkolną, 

w spotkaniu z pracownikiem Sanepidu, w spotkaniu z 

funkcjonariuszem KPP Wieruszów pt: „Substancje 

uzależniające i ich wpływ na organizm”. 

 

Gmina Wieruszów:  

Zorganizowanie badań profilaktycznych dla 

mieszkańców gminy „Biała Niedziela” 

 

Realizowanie programów profilaktycznych  

w palcówkach oświatowych. 

 

UG w Lututowie: 

W Dziennym Domu Pomocy w Hucie zorganizowano 

pogadanki nt. zdrowego trybu życia przez lekarza SPZ 

POZ. 

 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie: 

Zorganizowanie pikniku „Z Powiatem na piknik 

2019” oraz stoisko promujące zdrową żywność oraz 

aktywność fizyczną. 

 

 

1 program/ 

 100 osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kampania/ 500 

uczniów/ 390 

rodziców 

 

 

1 program/ 

50 uczniów 

 

 

 

 

 

1 program/ 

71 uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pogadanki 

 

 

 

 

1 piknik 
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Współorganizacja IV Ogólnopolskiego Integracyjnego 

Biegu Ulicznego i Lokalnego Święta Osób z 
Niepełnosprawnością, Wolontariuszy i osób 

pracujących na ich rzecz.  

1 impreza 

3. Prowadzenie rehabilitacji 

i innych usług 

medycznych 

PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie:  
Osoby z niepełnosprawnością korzystały z zabiegów 

rehabilitacyjnych. Każdy cykl zabiegów obejmował 

10 dni.  

 

DWD w Głazie: 
Prowadzenie rehabilitacji dla osób dorosłych i dla 

dzieci  

 

250 osób z 

niepełnosprawno

ścią 

 

 

150 osób (62 os. 

ze środków 

PFRON) 

 

4. Zabezpieczenie potrzeb 

w zakresie 

zaopatrzenia w 

przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz 

sprzęt rehabilitacyjny 

PCPR w Wieruszowie:  
Dofinansowanie ze środków PFRON: 

- przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych; 

 

- sprzętu rehabilitacyjnego; 

 

PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie:  
W trakcie pobytu w szpitalu pacjenci zaopatrywani są 

na czas hospitalizacji w niezbędny sprzęt wg wymóg 

NFZ. 

 

TPD OM w Wieruszowie: 
Udostępnianie osobom z różnymi 

niepełnosprawnościami używanego sprzętu 

rehabilitacyjnego w ramach funkcjonującej przy WTZ 

w Wieruszowie wypożyczalni.   

 

159 wniosków/ 

149.728,51 zł 

 

 

7 wniosków/  

11.344,49 zł 

 

 

 

 

 

 

2 osoby 

 

 

 

 

 

 
PODSUMOWANIE 

 

Przedstawiony materiał z realizacji „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Wieruszowskim na lata 2016-2021” opracowano na podstawie zebranych 

informacji z jednostek z terenu powiatu wieruszowskiego, zaangażowanych w jego realizację.  

                W zakresie Celu 1 tj. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat osób  

z niepełnosprawnością realizowano następujące zadania: 

  PCPR w Wieruszowie przygotowywało i rozpowszechniało ulotki informacyjne na temat zadań        

z zakresu rehabilitacji społecznej oraz programów PFRON.  

Z przekazanych informacji przez jednostki funkcjonujące na terenie powiatu wynika, iż  

17 stron internetowych było dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

  Na terenie powiatu organizowano: imprezy kulturalno- sportowo-artystyczne dla osób                            

z niepełnosprawnością, promujące umiejętności w/w osób, zapobiegające społecznej izolacji (łącznie 75 

imprez różnego rodzaju, w tym m.in.: festynów, wystaw, imprez okolicznościowych, kiermaszów, zawodów 

sportowych). W tym zakresie organizacje pozarządowe z terenu powiatu tj. SI KOS  

w Wieruszowie, TPD OM w Wieruszowie, Stowarzyszenie „Rodzina” organizowały m.in.: imprezy 

integracyjne, w których uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, ich otoczenie, społeczność lokalna, np.: 

IV Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny, Impreza Integracyjna „Twórczość-Terapia-Sukces”. Ponadto 

imprezy integracyjne organizowane były przez ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie, Dom Pomocy 

Społecznej w Chróścinie Wsi. Podopieczni utworzonego w 2018 r. Dziennego Domu Pomocy w Hucie 
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uczestniczyli w „Senioraliach” połączonych z wystawą twórczości osób starszych i niepełnosprawnych. 

Wszystkie miały na celu włączenie społeczne niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. 

  Na terenie powiatu organizowano spotkania informacyjne dla osób z niepełnosprawnością i ich 

opiekunów. Realizatorami w/w spotkań były Stowarzyszenia: tj. TPD OM w Wieruszowie,  

SI KOS w Wieruszowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie.         

W 2019 r. zorganizowano łącznie 11 spotkań w których uczestniczyło 118 osób. 

Osoby pracujące na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz opiekunowie faktyczni w/w osób podnosili swoje 

kwalifikacje. Spośród pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe była to głównie kadra 

pedagogiczna ze szkół z terenu powiatu wieruszowskiego, jak również PPP w Wieruszowie, DPS, ŚDS, 

TPDOM w Wieruszowie, SI KOS, PCPR w Wieruszowie. Ponadto PCPR w Wieruszowie w ramach projektu 

„Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” zrealizowało grupowe poradnictwo specjalistyczne 

dla opiekunów faktycznych osób  niesamodzielnych, z którego skorzystało 10 osób. Odbył się kurs I pomocy 

przedmedycznej, szkolenie warsztatowe z psychologiem, szkolenie warsztatowe z pedagogiem. 

W roku sprawozdawczym 565 osób uczestniczyło w ok. 50 różnych formach doszkalania                   

(tj. szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, warsztatach, spotkaniach, konferencjach). Pracownicy PCPR   

w Wieruszowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi systemu SOW tj. Systemu Obsługi 

Wsparcia ze środków PFRON, do którego w 2019 r. przystąpił Powiat. System ten umożliwia elektroniczne 

aplikowanie o środki PFRON przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.  W 2019 

roku PCPR w Wieruszowie otworzył nabór wniosków w systemie SOW w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” Moduł II (wszyscy studenci- 9 osób złożyło wniosek elektronicznie) .  

PCPR w Wieruszowie opracowywało informacje na temat programów PFRON tj. „Aktywny 

Samorząd” i Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, rozdysponowało informacje dotyczące ulg             

i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością. 

   W zakresie celu 2 „Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi 

niepełnosprawnościami” zadanie realizowały placówki oświatowe tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 

Stanisława Staszica w Wieruszowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie, Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Lututowie, Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

J. Piłsudskiego w Wieruszowie, Zespół Szkół w Pichlicach  oraz PPP   w Wieruszowie. 

Prowadzono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z niepełnosprawnościami. Placówki 

świadczyły wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnością m. in. nauczanie indywidualne,  pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne. Najszerszy zakres 

usług oferowała dzieciom z niepełnosprawnością Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach (szkoła została 

przekształcona na szkołę specjalną w 2019 r.) i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego                      

w Wieruszowie ponieważ oprócz w/w pomocy w placówce dzieci mogły skorzystać z rehabilitacji oraz zajęć   

z zakresu integracji sensorycznej.  

PPP w Wieruszowie świadczyła pomoc ukierunkowaną na diagnozowanie, opiniowanie                         

i orzekanie dzieci do różnych form kształcenia oraz na potrzeby Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności   

w Sieradzu. W 2019 r. wydano 71 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i 11 opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W PPP w Wieruszowie prowadzono zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka dla 14 dzieci, w tym pomoc w formie: rehabilitacji ruchowej i lekarskiej, 

indywidualną terapię logopedyczną, pedagogiczną, przeprowadzano diagnozy psychologiczno- pedagogiczno-

logopedyczne. 

W roku sprawozdawczym udzielono łącznie ok. 329 porad psychologicznych  

i pedagogicznych. Kadra pedagogiczna tj. 83 nauczycieli uczestniczyło łącznie w 17 formach podnoszących 

wiedzę z zakresu niepełnosprawności, były to głównie szkolenia. W 2019 r. na terenie powiatu 

wieruszowskiego dzieci z niepełnosprawnością uczyły się zarówno w klasach ogólnodostępnych jak                    

i integracyjnych.  

            W zakresie celu 3 „Zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób 

z niepełnosprawnością” zadania realizowały głównie: PUP w Wieruszowie, TPD OM   

w Wieruszowie, SI KOS.  

Ważnym elementem w zakresie osiągnięcia w/w celu było utworzenie nowych miejsc pracy dla 

osób z niepełnosprawnością, utworzono 8 miejsc pracy w ramach staży, 2 miejsca w ramach prac 

interwencyjnych, 3 miejsca w ramach prac społecznie użytecznych i 1 miejsce doposażenie stanowiska pracy. 

W roku sprawozdawczym z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skorzystało 16 osób                  

z niepełnosprawnością. Poradnictwo to realizowane było przez PUP w Wieruszowie.  
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W 2019 r. na terenie powiatu wieruszowskiego kontynuował działalność podmiot ekonomii społecznej 

tj. Spółdzielnia socjalna „Green Servise”, która mieści się w Wieruszowie na ul. Sportowej 4 (spółdzielnia 

utworzona została w 2016 roku przez TPD OM w Wieruszowie Gminę Wieruszów, zatrudnia 1 osobę                

z niepełnosprawnością, świadczy usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych i porządkowych).  

W 2019 r. na terenie powiatu nadal funkcjonował utworzony w 2014 r. Zakład Aktywności 

Zawodowej, który zatrudniał 35 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. PUP        

w Wieruszowie organizował i finansował usługi i instrumenty rynku pracy, z których korzystały osoby            

z niepełnosprawnością. SI KOS zrealizował 5 staży dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych Powiat Wieruszowski na podstawie 

złożonego wniosku TPD OM w Wieruszowie kontynuował realizację programu PFRON „Zajęcia klubowe    

w WTZ”. TPD OM w Wieruszowie zajęcia klubowe tj.  rehabilitację, terapię społeczną, konsultacje 

specjalistyczne, arteterapię, terapię psychologiczną prowadzi od 2.07.2018 r. W zajęciach udział wzięło 15 

osób z niepełnosprawnością. Na zajęcia klubowe w 2019 r. wydatkowano środki PFRON w wysokości 

55.309,82 zł.  

W zakresie celu 4 „Zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością  

w życiu społecznym” w roku sprawozdawczym podejmowano działania polegające na likwidacji barier 

architektonicznych i transportowych dla osób z niepełnosprawnością.  

W ramach „Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” Gmina Wieruszów dla Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Wieruszowie zakupiła  samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie 

ze środków PFRON w wysokości 77.952 zł). Ponadto Powiat Wieruszowski z w/w Programu pozyskał środki 

PFRON na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością dla ŚDS w Osieku z 

filią w Czastarach i Chróścinie w wysokości 69.885,60 zł. 

W 2019 r. Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie, Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gmina Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, 

Gmina Lututów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, TPD OM w Wieruszowie,          

SI KOS w Wieruszowie kontynuowały realizację pierwszego na terenie powiatu projektu partnerskiego 

„Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu: 3.447.915,66 zł, w tym pozyskane dofinansowanie: 

3.101.112,69 zł. Okres realizacji projektu to: 1.11.2017 r. – 30.09.2020 r. W ramach projektu w 2019 r. 

kontynuowano w gminach Wieruszów oraz Bolesławiec usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W gminie 

Lututów kontynuowano usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy w Hucie. DDP zabezpiecza 15 miejsc 

dla niesamodzielnych mieszkańców gminy Lututów. Podopieczni korzystają z usług Domu od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-16.00, mają zapewniony dowóz oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek). 

Podopieczni mogą liczyć na wsparcie opiekuna Domu, 3 opiekunek oraz specjalistów: masażysty, psychologa 

oraz terapeuty zajęciowego. Ponadto TPD OM w Wieruszowie kontynuowało realizację usług asystenckich     

w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone były przez 7 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,      

1 asystenta osoby niepełnosprawnej. Ich pracę wspomagało 2 wolontariuszy. Pracą asystentów organizował 

specjalista ds. usług asystenckich. W 2019 r. z usług asystenckich skorzystało 14 osób z niepełnosprawnością. 

W ramach usługi zapewniono wyżywienie (1 posiłek). Od stycznia 2019 r. SI KOS w Wieruszowie 

uruchomiło  na terenie powiatu wieruszowskiego mieszkalnictwo wspomagane dla osób 

niesamodzielnych/niepełnosprawnych (1 mieszkanie treningowe z 3 miejscami oraz 2 mieszkania wspierane    

z 6 miejscami). Mieszkania mieszczą się w Wieruszowie, ul. L. Waryńskiego 8. Z w/w usługi skorzystało 13 

osób. W ramach projektu PCPR w Wieruszowie realizował wspominane już wcześniej grupowe poradnictwo 

specjalistyczne dla opiekunów faktycznych niesamodzielnych uczestników projektu. Projekt koordynowany 

jest przez PCPR w Wieruszowie. Ponadto w zakresie usług asystenckich na terenie powiatu zatrudnionych 

było czterech asystentów osoby niepełnosprawnej, jedna osoba w DPS Chróścin Wieś oraz trzy osoby w ŚDS 

w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie.  

W zakresie rozwijania wsparcia dla osób z niepełnosprawnością funkcjonowały dwie grupy wsparcia, 

w tym jedna utworzona przez TPD OM w Wieruszowie oraz druga przez SI KOS w Wieruszowie. Wsparciem 

zostały objęte 92 osoby z niepełnosprawnością.  

W celu dalszego rozwoju usług społecznych na terenie powiatu wieruszowskiego Powiat 

Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie w 2019 r. w ramach konkusu RPO WŁ na lata 2014-2020 złożył kolejny 

projekt partnerski Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”. Projekt uzyskał dofinansowanie       

w wysokości 5.391.439,19 zł, koszt całkowity projektu: 6.343.196,52 zł. Planowany okres realizacji: 
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1.06.2020r.-31.05.2023r. W projekcie na wsparcie liczyć mogą już nie tylko osoby 

niesamodzielne/niepełnosprawne, ale również dzieci z pieczy zastępczej oraz ich otoczenie. Partnerzy 

projektu: Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie – partner wiodący, który będzie koordynował 

projektem oraz realizował wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej i  ich otoczenia, Gmina Wieruszów/MGOPS 

w Wieruszowie, zadanie: sąsiedzkie usługi opiekuńcze, Gmina Lututów/MGOPS w Lututowie, zadanie: 

prowadzenie usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy (zwiększenie miejsc do 25), SI KOS, zadanie: 

prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego tj. zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach treningowych        

z 3 do 4 oraz miejsc w mieszkaniach wspieranych  z 6 do 7, TPD OM w Wieruszowie, zadania: prowadzenie 

usług asystenckich tj. zwiększenie liczby zatrudnionych asystentów z 10 do 11, utworzenie Klubu „Być 

Razem” z 25 miejscami. Klub działał będzie 80 godz. miesięcznie. Odbywać się w nim będą m.in.; zajęcia       

z arteterapii, poradnictwo specjalistyczne, organizowane będą zajęcia wyjazdowe: wypady na basen, 

wycieczki. Klub mieścił się będzie w budynku WTZ w Wieruszowie, ul. Sportowa 7. 

W zakresie celu 5 „Podniesienie jakości usług zdrowotnych dla osób  

z niepełnosprawnością” zadanie realizowało: PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie, PSSE  

w  Wieruszowie, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, PCPR w Wieruszowie, gminy z terenu powiatu 

wieruszowskiego, TPD OM w Wieruszowie, DWD w Głazie. W 2019 r. Podejmowano działania 

ukierunkowane na promocję zdrowia, szkolenia dla personelu medycznego, edukację prozdrowotną, 

zabezpieczenie potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie rehabilitacji, innych usług medycznych, potrzeb 

dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

W roku sprawozdawczym PSSE w Wieruszowie zorganizowała XIV Festiwal dotyczący obchodów 

Światowego Dnia Zdrowia. Ponadto PSSE realizowała konkursy plastyczne, akcje dot. bezpieczeństwa 

podczas letniego i zimowego wypoczynku, spotkania edukacyjne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Zrealizowano 7 programów prozdrowotnych w którym wzięło udział ok. 2.198 uczniów/ 

przedszkolaków. Publikowano treści prozdrowotne na łamach lokalnych mediów, na stronie internetowej 

PSSE w Wieruszowie. Podopieczni Dziennego Domu Pomocy w Hucie wzięli udział w pogadankach dot. 

zdrowego trybu życia. Gmina Wieruszów przy współpracy z PSSE w Wieruszowie zorganizowała badania 

profilaktyczne dla mieszkańców gminy „Biała niedziela” oaz Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 

zorganizowało piknik „Z Powiatem na piknik” oraz stoisko promujące zdrową żywność oraz aktywność 

fizyczną. 

PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie prowadził rehabilitację dla osób dorosłych i dzieci,  

z której skorzystało  łącznie 250 osób. Rehabilitację prowadził też DWD w Głazie (skorzystało z niej 150 

osób, w tym 62 osoby ze środków PFRON).  

PCPR w Wieruszowie w roku sprawozdawczym dofinansował ze środków PFRON środki pomocnicze 

i przedmioty ortopedyczne (159 wniosków) oraz sprzęt rehabilitacyjny (7 wniosków).  

Ponadto w zakresie zabezpieczenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia mieszkańców powiatu w sprzęt 

rehabilitacyjny TPD OM w Wieruszowie udostępniło 2 osobom z niepełnosprawnością różnego rodzaju 

używany sprzęt rehabilitacyjny, dostępny w wypożyczalni przy WTZ w Wieruszowie.  

 

Z analizy powyższego materiału wynika, iż w okresie sprawozdawczym na terenie powiatu 

wieruszowskiego, w ramach możliwości finansowych, podejmowano większość działań wynikających z w/w 

Programu, a przyczyniających się do osiągnięcia celu głównego Programu tj: „Rozwój i doskonalenie systemu 

wsparcia na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego sprzyjającego ich włączeniu 

społecznemu”. Cel jest realizowany w głównej mierze dzięki budowaniu partnerstw samorządu powiatowego, 

gminnego i organizacji pozarządowych oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację usług 

społecznych skierowanych do niesamodzielnych/niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego. 

Projekt partnerski „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” realizowany od 2017 r. 

rekomendowany jest jako przykład „Dobrych praktyk”.  

 

 

 


