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Sprawozdanie za 2009 rok z realizacji Powiatowego Programu  

Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 

 
„Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015” został przyjęty 

Uchwałą Nr XXXVI/170/09 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku. Celem głównym 

przyjętego Programu była:  poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu 

wieruszowskiego, poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego 

uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. W ramach celów szczegółowych podejmowano liczne 

działania, których realizacja została przedstawiona poniżej. 

 

Cel 1  Zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnej na temat osób 

niepełnosprawnych oraz przekazanie informacji dla osób niepełnosprawnych o 

przysługujących im prawach 
 

NAZWA 

DZIAŁANIA 
OPIS DZIAŁANIA UWAGI 

1. Udzielanie 

informacji o 

prawach, ulgach i 

uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych. 

 

PCPR w Wieruszowie: 

Pracownicy PCPR udzielają  bezpośrednio zgłaszającym się osobom 

niepełnosprawnym   informacji o ich  prawach i uprawnieniach. Udziela 

się również licznych porad telefonicznych. W 2009 roku udzielono 807 

porad osobom niepełnosprawnym. 

Kierownik i pracownicy PCPR brali udział w imprezach, na których 

były przekazywane informacje m.in. - Impreza integracyjna „Być razem”, 

”Dzień Białej Laski”, 

Podobnie jak w latach poprzednich PCPR przygotował ulotki 

informacyjne na temat zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  oraz 

przekazywał informacje  osobom niepełnosprawnym na tablicy ogłoszeń,  

poprzez stronę internetową, materiały prasowe ,materiały radiowe, 

spotkania informacyjne. 

PCPR wydaje wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności i 

jednocześnie pomaga osobom niepełnosprawnym je wypełniać, 

potwierdza dokumentację medyczną za zgodność z oryginałem.  

W ramach współpracy z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania w 

Sieradzu począwszy od września 2009 roku raz w miesiącu w PCPR pełni 

dyżur Przewodniczący Powiatowego Zespołu, który na miejscu udziela 

porad, wyjaśnia informacje zawarte w wydawanych orzeczeniach. 

PUP w Wieruszowie: 

Osoby niepełnosprawne rejestrujące się w Urzędzie otrzymywały pełne 

informacje o obowiązkach i uprawnieniach im przysługujących. 

Osoby niepełnosprawne na bieżąco były informowane o formach 

wsparcia jakimi dysponuje PUP. 

MGOPS w Wieruszowie: 

Ośrodek udzielał informacji o prawach, ulgach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych (z zasiłków z pomocy społecznej skorzystało 122 osób 

niepełnosprawnych, 31 osobom pokryto koszty posiłków w ramach 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 219 

osób pobierało zasiłki pielęgnacyjne, 118 osobom niepełnosprawnym 

udzielono porad w ramach prowadzonej pracy socjalnej, 3 osobom 

niepełnosprawnym świadczono usługi opiekuńcze, 28 osobom 
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niepełnosprawnym przyznano dodatki mieszkaniowe. 

Urząd Gminy Bolesławiec, GOPS Bolesławiec 

Pracownicy Urzędu Gminy oraz pracownicy GOPS  udzielali na 

bieżąco wskazówek i informacji o prawach, ulgach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych. 

Za pośrednictwem GOPS i NZOZ BOLSMED w Bolesławcu 

wydawano 

wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności . 

Urząd Gminy w Sokolnikach, GOPS Sokolniki 

Pracownicy Urząd Gminy oraz GOPS udzielał wszelkich informacji o 

prawach, ulgach uprawnieniach przysługujących osobom 

niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. 

Urząd Gminy w Czastarach, GOPS Czastary 

GOPS w Czastarach posiada bank informacji dla i o osobach 

niepełnosprawnych. Udzielał osobom niepełnosprawnym informacji o 

przysługującym im prawach i uprawnieniach, a także o przysługujących 

świadczeniach. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny uzyskują też pomoc 

prawną. 

GOPS kieruje również osoby niepełnosprawne  na ustalenie stopnia 

niepełnosprawności niezbędne do uzyskania świadczeń z pomocy 

społecznej czy świadczeń rodzinnych.  

 Urząd Gminy w Galewicach, GOPS w Galewicach: 

GOPS udzielał informacji osobom niepełnosprawnym o 

przysługującym im uprawnieniach i możliwości skorzystania z pomocy w 

ramach prowadzonej pracy socjalnej. Zamieszczano informację dla osób 

niepełnosprawnych na tablicy ogłoszeń bądź za pośrednictwem sołtysów, 

radnych. Rozkładano ulotki i plakaty w miejscach często uczęszczanych 

przez ludzi. 

 Urząd Gminy w Łubnicach, GOPS w Łubnicach: 

GOPS udzielał informacji osobom niepełnosprawnym o 

przysługujących im prawach i uprawnieniach – udzielane były porady z 

zakresu: problemów mieszkaniowych, rodzinnych ubezpieczeń, leczenia i 

opieki medycznej.  

GOPS kierował również osoby niepełnosprawne na ustalenie stopnia 

niepełnosprawności niezbędne do uzyskania świadczeń z pomocy 

społecznej czy świadczeń rodzinnych. 

 Urząd Gminy w Lututowie, GOPS w Lututowie: 

GOPS udzielał osobom niepełnosprawnym pomocy w załatwianiu 

spraw urzędowych, udzielał pomocy materialnej. GOPS kierował również 

osoby niepełnosprawne  na ustalenie stopnia niepełnosprawności 

niezbędne do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej czy świadczeń 

rodzinnych. 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”: 

Raz w tygodniu przez 10 miesięcy w ciągu roku, były udzielane 

informacje o prawach, ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.  

ŚDS w Osieku: 

Korzystano z indywidualnych konsultacji i porad z pracownikami i 

kierownikiem domu, które są istotne w procesie wsparcia 

środowiskowego. 

TPD Oddział Miejski w Wieruszowie: 

5 dni w tygodniu udzielane były różne porady i informacje dla osób 

niepełnosprawnych – szczególnie uczestnikom WTZ i Grupie wsparcia 

(ok. 70 osób). 

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie: 



 3 

Rodzice i uczniowie otrzymywali informacje od pedagoga szkolnego o 

uruchomionej bezpłatnej infolinii w ramach programu „Ośrodki 

informacji dla osób niepełnosprawnych” dotyczącego uprawnień osób 

niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień 

związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Zapoznano z 

adresami instytucji na terenie gminy, powiatu, województwa, 

udzielającymi pomocy osobom niepełnosprawnym. Przekazywano 

informacje o programach PFRON m.in. Junior”, „ Student” 

2. Zamieszczenie 

informacji  

o prawach i 

obowiązkach 

związanych z 

niepełnosprawnością 

na stronie 

internetowej PCPR- u 

 

PCPR w Wieruszowie: 

W ramach projektu  „Integracja i aktywność” z programu operacyjnego 

POKL od lipca 2009 roku została uruchomiona strona internetowa PCPR, 

która w znacznym stopniu ułatwia dostęp osobom niepełnosprawnym do 

różnych informacji o ulgach, prawach i uprawnieniach. Osoby 

niepełnosprawne  mają możliwość samodzielnie pobrać wnioski dotyczące  

turnusów, likwidacji barier oraz innych zadań realizowanych przez PCPR, 

a także zapoznać się  z procedurami dotyczącymi poszczególnych zadań. 

Mają też dostęp do wszystkich podstawowych dokumentów, rozporządzeń 

oraz bieżących informacji dla i o osobach niepełnosprawnych. 

 

3. Propagowanie 

informacji wśród 

pracodawców o 

programach 

wspierających 

zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych.  

 

 

PUP w Wieruszowie: 

Udzielano różne informacje dotyczące programów wspierających 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

PCPR w Wieruszowie: 

Informowano pracodawców o możliwości korzystania przez nich ze 

wsparcia ze środków PFRON w zakresie zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej przez PUP m.in. o możliwości wyposażenia miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych, szkoleniach, przystosowaniu miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych, o programach PFRON m.in. „Wyrównywanie 

różnic między regionami”. 

 

4. Dalsza współpraca 

między instytucjami 

samorządowymi, 

lokalnym sektorem 

prywatnym oraz 

organizacjami 

pozarządowymi 

działającymi na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych  

i ich rodzin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR w Wieruszowie: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje na co dzień z TPD 

OM w Wieruszowie w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii 

Zajęciowej.  

W ramach środków PFRON w roku 2009  sześć organizacji 

pozarządowych otrzymało dofinansowanie na organizację następujących 

imprez: 

 Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Wieluniu, 

obejmujący swym zasięgiem niepełnosprawnych z terenu powiatu 

wieruszowskiego, 

     - dofinansowanie Spotkania Integracyjnego z okazji „Dnia Białej 

Laski”,                      w kwocie 240 złotych; 

 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział 

Rejonowy w Wieluniu na rzecz Koła Terenowego w Wieruszowie,  

- dofinansowanie wycieczki turystycznej do Bukowiny Tatrzańskiej -   

Słowacja dla 36 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

wieruszowskiego, w kwocie 6.480 złotych; 

 

 Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie  

-  dofinansowanie IX Regionalnej Imprezy Integracyjnej „Być Razem” w 

kwocie 6.000 złotych; 

 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Wieruszowie,  

-   dofinansowanie Imprezy Integracyjnej „Twórczość – Terapia - 

Sukces”,  w kwocie 6.000 złotych; 
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 Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina” w Lututowie, 

- dofinansowanie wycieczki turystycznej do Gdańska, Gdyni i Sopotu 

dla 31 osób niepełnosprawnych z powiatu wieruszowskiego (w tym: 1 

dziecko niepełnosprawne, 17 dorosłych osób niepełnosprawnych i 13 

opiekunów osób niepełnosprawnych), w kwocie 3.969 złotych; 
  

 Stowarzyszenie „Pomocny Dom” w Chróścinie, 

- dofinansowanie festynu integracyjnego, w kwocie 8.000 złotych. 

Urząd Gminy w Bolesławcu: 

Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomocny Dom”, które 

działa na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Urząd Gminy w Sokolnikach: 

Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem „Klub Otwartych Serc” 

działającym na terenie Gminy, Stowarzyszeniem TPD OM w 

Wieruszowie , któremu udostępnia w jednej ze szkół pomieszczenia na 

prowadzenie terapii i rehabilitacji na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej 

z Wieruszowa.  

Urząd Gminy w Czastarach: 

Podejmowano współpracę z organizacjami samorządowymi tj. 

lokalnym sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi.  

DPS Chróścin – Wieś: 

Współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj. Stowarzyszenie 

„Pomocny Dom” z Chróścina, „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa, 

Ochotnicza Straż Pożarna z Chróścina, Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Bocianie Gniazdo” z Chróścina. 

PUP w Wieruszowie: 

Udzielano informacji  pracodawcom, organizacjom pozarządowym 

dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz o udzielanych 

formach wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie: 

Szkoła w ramach wolontariatu współpracuje ze Stowarzyszeniem „ 

Klub Otwartych Serc” w ramach organizacji imprezy integracyjnej „ Być 

razem” 

 Szkolne koło wolontariacie w ramach współpracy z Zakładem 

Opiekuńczo – Leczniczym przy PCM w Wieruszowie organizuje 

okazjonalne spotkania z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie: 

Młodzież w ramach wolontariatu uczestniczyła w organizacji imprezy 

integracyjnej „ Być razem” organizowanej przez Stowarzyszenie „ Klub 

Otwartych Serc” w Wieruszowie. 

5. Wydawanie 

publikacji prasowych  

o tematyce dotyczącej 

osób 

niepełnosprawnych.  

 

PCPR w Wieruszowie: 

PCPR współpracowało z lokalnymi mediami, gdzie przekazywano 

materiały dotyczące programów oraz projektów realizowanych przez 

jednostkę, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). 

 

6. Organizacja 

kursów, szkoleń, 

konferencji dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

 

 

PCPR w Wieruszowie: 

W 2009 roku w ramach realizowanego projektu „Integracja i 

aktywność”, którym objęto 18 osób niepełnosprawnych będących w wieku 

aktywności zawodowej przeprowadzono 4 kursy każdy beneficjent 

uczestniczył w 4 wybranych: kurs komputerowy podstawowy, kurs 

komputerowy zaawansowany, kurs stylizacji paznokci, kurs kulinarny. 

W ramach współpracy z PUP organizowano również spotkania os. 

niepełnosprawnych z doradcami zawodowymi. 
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7. Podnoszenie 

kwalifikacji osób 

zawodowo 

zajmujących się 

pracą z osobami 

niepełnosprawnymi.  

 

 PCPR w Wieruszowie: 

Na bieżąco pracownicy PCPR korzystali ze szkoleń , konferencji 

dotyczących spraw osób niepełnosprawnych. 

Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Wieruszowie: 

W sierpniu 2009 roku przeprowadzono szkoleniową Radę 

Pedagogiczną w Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie nt.” Jak pracować z 

dzieckiem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej” Ponadto pracownicy 

Poradni doskonalą się zawodowo, zdobywają nowe umiejętności i 

kwalifikacje do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, które wykorzystują 

w pracy diagnostyczno – terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi. 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”: 

17 osób zostało przeszkolonych w zakresie doskonalenia umiejętności 

w terapii zawodowej. 

TPD Oddział Miejski w Wieruszowie: 

11 pracowników WTZ – rehabilitanci i terapeuci w ciągu roku 

podwyższali swoje kwalifikacje lub doskonalili posiadane umiejętności. 

GOPS w Łubnicach: 

Przekazywano nauczycielom oferty szkoleń w zakresie pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności. 

Urząd Gminy w Czastarach: 

Informowano kadrę pedagogiczną o ofertach szkoleń związanych z 

pracą z dziećmi niepełnosprawnymi o zróżnicowanym stopniu 

niepełnosprawności. 

 

 

Cel 2.  Zwiększenie  dostępności w zakresie rehabilitacji leczniczej i usprawniającej 
  

NAZWA 

DZIAŁANIA 
OPIS DZIAŁANIA UWAGI 

1.Organizowane 

działań 

rehabilitacyjnych 

w trakcie pobytu 

pacjenta w 

szpitalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Podejmowane były działania rehabilitacyjne na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Dziale rehabilitacji, w Zakładzie Opiekuńczo – 

Leczniczym oraz na oddziałach szpitalnych. 

Dział rehabilitacji  jest wyposażony w zakresie fizykoterapii w 10 

stanowisk: 

- ( 4 aparaty), ultradźwięki, pole magnetyczne, laser, krioterapia, lampa 

sollux i lampa sollux lumina, 2 w zakresie kinezyterapii - 11 stanowisk: 

Wyciąg lędźwiowy, aparat do ciągłego ruchu pasywnego, rotor kończyn 

górnych i dolnych, rotor stawu barkowego, UGUL (2 stanowiska), przyrząd 

do ćwiczeń manualnych dłoni, ergometr, drabinki rehabilitacyjne, trener 

równowagi oraz 1 stół do masażu. Wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne 

w zakresie: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy. Inne świadczenia 

wykonywane na rzecz osób niepełnosprawnych  w Dziale rehabilitacji to 

m.in. prądy diadynamiczne, galwanizacja, jonoforeza, ćwiczenia korekcyjne. 

W roku 2009 udzielono w Dziale rehabilitacji  ogółem 70.000 świadczeń 

rehabilitacyjnych, przyjęto 3203 pacjentów. W ramach poradni 

rehabilitacyjnej udzielono 447 świadczeń. 

- W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym umieszczono w 2009 roku 90 osób, 

(w tym w większości  to osoby niepełnosprawne ), którym udzielono 598 

zabiegów rehabilitacyjnych. 

- Wprowadzono również rehabilitację jako standard obowiązujący na 

oddziale ginekologiczno – położniczym. 
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2. Zmierzanie do 

zwiększenia 

możliwości 

zaopatrzenia w 

sprzęt 

rehabilitacyjny, 

przedmioty 

ortopedyczne i 

środki 

pomocnicze.  

 

PCPR w Wieruszowie: 

Ogółem w 2009 roku dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

otrzymało 9 osób, na łączną kwotę 9.707,95 zł. Dofinansowano: zakup piłki 

do masażu, zakup rowerów rehabilitacyjnych, rowerów trójkołowych, zakup 

łóżek rehabilitacyjnych, zakup aparatu do światłoterapii. 

Ponadto zostało złożonych łącznie 208 wniosków na zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zrealizowano 151 wniosków 

na kwotę 105.555,12 zł, w tym: 

- 135 wniosków dotyczyło dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 

90.993,70 zł,  

- 16 wniosków dotyczyło dzieci niepełnosprawnych na kwotę 14.561,42 zł. 

Dofinansowano głównie zakup pieluchomajtek, cewników, worków do zbioru 

moczu, aparatów słuchowych, materacy i poduszek przeciwodleżynowych, 

wózków inwalidzkich, butów ortopedycznych, balkoników rehabilitacyjnych, 

kul łokciowych, protez kończyn dolnych, indywidualnych przedmiotów 

pionizujących. 

 

3. Zwiększenie 

ilości i 

różnorodności 

sprzętu 

rehabilitacyjnego  

w jednostkach 

świadczących 

usługi 

rehabilitacyjne.  

 

TPD Oddział Miejski w Wieruszowie: 

Zwiększono liczbę pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego 

wyszacowaną  na 10 tys. Złotych. W ciągu roku z rehabilitacji skorzystało 56 

osób. 

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

W 2009 roku zakupiono aparat do elektroterapii, lampę Sollux i Lumina 

sfinansowane w części ze środków PFRON. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prowadzenie 

szkoleń dla 

personelu 

medycznego. 

 

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

Na bieżąco pracownicy PCM brali udział w szkoleniach podnoszących ich 

wiedzę i kwalifikacje. 

 

5. Wspieranie 

rehabilitacji 

prowadzonej 

przez organizacje 

pozarządowe 

działające na rzecz 

osób 

niepełnosprawnyc

h. 

MGOPS w Wieruszowie: 

1 osoba skorzystała z zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów 

związanych z zakupem wózka inwalidzkiego w wyniku zdarzenia losowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Edukacja 

zdrowotna  

i propagowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

 

 

 

MGOPS w Wieruszowie: 

MGOPS realizował projekt konkursowy współfinansowany ze środków 

EFS „Klub Seniora”, w ramach którego odbywały się spotkania ze 

specjalistami m.in. z lekarzem rodzinnym oraz dietetykiem dotyczące 

zdrowego trybu życia i odżywiania. 

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

Propagowano zdrowy styl życia oraz prowadzono edukację zdrowotną dla 

pacjentów szpitalnych. 

 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie -Wydział Spraw Społecznych : 

Wdrażano w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu  program 

„Zdrowy styl życia - szansą na prawidłowy rozwój i sukces człowieka- 2 

etap”- w ramach programu uczniowie, rodzice oraz nauczyciele uzyskali 

informacje  nt. zdrowego odżywiania oraz jego wpływu na różne sfery życia 

człowieka. 
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Prowadzono program edukacyjny dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych  

–  w ramach programu 223 uczennice ( przedostatnie klasy ) uczestniczyły w 

spotkaniach i pogadankach dotyczących profilaktyki raka piersi   

    Prowadzono działania profilaktyczne dotyczące raka prostaty – powiat  

sfinansował badania oraz konsultacje z lekarzem urologiem dla 80 mężczyzn 

z terenu powiatu. 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieruszowie: 

Przeprowadzono 11 programów edukacyjnych nt. zdrowego stylu życia, 

które dotyczyły dzieci, młodzieży, społeczeństwa powiatu, w tym osoby 

niepełnosprawne:  m .in  „Zadbaj o swoje płuca”, „Czyste powietrze wokół 

nas”, „Grunt to zdrowie”, edukacja nt. grypy A/H1N1, „Program 

ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu”. 

 

7. Poradnictwo 

socjalne, 

terapeutyczne, 

prawne i 

psychologiczne   

w ramach Punktu 

Interwencji 

Kryzysowej. 

 

PCPR - Punkt Interwencji Kryzysowej: 

Prowadzona była terapia indywidualna, poradnictwo socjalne oraz 

specjalistyczne, udzielane przez wykwalifikowanych specjalistów tj. 

terapeuta uzależnień, pracownik socjalny, radca prawny, pedagog, psycholog 

-  udzielono pomocy 22 osobom niepełnosprawnym. 

 

8. Uruchomienie 

wypożyczalni 

sprzętu 

rehabilitacyjnego 

na terenie 

powiatu. 

TPD Oddział Miejski w Wieruszowie: 

Udostępnienie używanego sprzętu rehabilitacyjnego osobom 

niepełnosprawnym w ramach funkcjonującej przy WTZ wypożyczalni – w 

ciągu roku skorzystały 52 osoby. 

 

 

Cel 3.  Zwiększenie dostępu do różnych form poradnictwa i edukacji dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej 
 

NAZWA 

DZIAŁANIA 
OPIS DZIAŁANIA UWAGI 

1. Prowadzenie 

wczesnej interwencji 

i wczesnego 

wspomagania 

rozwoju. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie: 

Powołano Zespół Wczesnego Wspomagania – objęto pomocą 10 dzieci 

niepełnosprawnych. Pomoc obejmowała diagnozę psychologiczną, 

pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitację ruchową, programy wsparcia, 

indywidualna terapia. 

    Poradnia zajmowała się  orzekaniem i opiniowaniem  o  wczesnym 

wspomaganiu  rozwoju dziecka. 

Dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością objęte były  

indywidualną terapię logopedyczną lub pedagogiczną w zależności od 

potrzeb dziecka. 

Zespoły Orzekające wydały w 2009 roku 8 opinii o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju dziecka oraz 56 orzeczeń: 

- 32 orzeczenia do kształcenia specjalnego, 

-17 orzeczeń do nauczania indywidualnego, 

-4 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, 

-1 orzeczenie odmowne, 

-2 orzeczenia uchylające 
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2. Podejmowanie 

działań do 

tworzenia edukacji 

integracyjnej; 

zmierzanie do 

utworzenia 

przedszkola 

integracyjnego, 

rozwój kształcenia 

integracyjnego na 

poziomie szkoły 

podstawowej, 

gimnazjalnej. 

 

Urząd Gminy w Bolesławcu: 

3 dzieci korzysta z kształcenia integracyjnego na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół w Tyblach, koszty dowozu 

uczniów niepełnosprawnych do szkoły zapewnia Gmina. 

Urząd Gminy w Sokolnikach: 

6 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego kształci 

się w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach, w 

specjalnym oddziale funkcjonującym w tej placówce. 

  

Miasto i Gmina Wieruszów: 

- Edukacja osób niepełnosprawnych w oddziałach Zespołu Szkół nr 2 w 

Wieruszowie 

 

3. Stworzenie 

placówki dziennego 

pobytu o 

charakterze 

edukacyjno-

rehabilitacyjnym. 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” oraz TPD: 

50 dzieci brało udział w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych, 

rewalidacyjnych oraz terapii społecznej w ramach Ośrodka Edukacji i 

Rehabilitacji „Być Razem” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

4. Szkolenie kadry 

pedagogicznej  

w zakresie pracy z 

osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

 

Urząd Gminy w Bolesławcu: 

- W gminie jest  zatrudniony 1 nauczyciel posiadający uprawnienia do 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi. 

Urząd Gminy w Sokolnikach: 

W związku z funkcjonowaniem specjalnego oddziału w Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach, kadra pedagogiczna w/w 

jednostki posiada stosowne kwalifikacje do pracy z uczniami 

niepełnosprawnymi. 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” oraz TPD: 

- Organizowane było 10 spotkań informacyjnych połączonych z 

konsultacjami specjalistycznymi np. neurologiem, epileptologiem, 

seksuologiem, lekarzem rehabilitacji, psychiatrą, dietetykiem, prawnikiem. 

Spotkania dotyczyły poradnictwa socjalnego, terapeutycznego, prawnego 

psychologicznego. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie: 

Pracownicy Poradni doskonalili się zawodowo zdobywając nowe 

umiejętności i kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 

 

Cel 4.  Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

 
NAZWA 

DZIAŁANIA 
OPIS DZIAŁANIA UWAGI 

1. Prowadzenie 

szkoleń, kursów  

i przekwalifikowań 

stosownie do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

i mobilizowanie ich 

do aktywności w 

zakresie 

poszukiwania pracy. 

 

PUP w Wieruszowie: 

Prowadzono szkolenia, kursy i przekwalifikowania stosownie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i mobilizowano ich do podjęcia pracy: 

      - objęto szkoleniami 3 osoby niepełnosprawne, 

      - 3 osoby niepełnosprawne zostały zatrudnione w ramach prac 

interwencyjnych, 

      -2 osoby niepełnosprawne zostały skierowane na roboty publiczne 

      - skierowano 8 osób niepełnosprawnych na prace społecznie użyteczne 
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2. Umożliwienie 

osobom 

niepełnosprawnym 

odbycia staży 

absolwenckich i 

praktyk 

zawodowych. 

 

 

 

PUP w Wieruszowie: 

W 2009 roku stażem absolwenckim  zostało objętych 5 osób 

niepełnosprawnych. 

 

3.Prowadzenie 

poradnictwa 

zawodowego dla 

osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

PUP w Wieruszowie: 

Prowadzono  poradnictwo zawodowe dla 24 osób niepełnosprawnych. 

 

4. Promowanie 

wśród pracodawców 

informacji o 

preferencyjnych 

warunkach 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

 

PUP w Wieruszowie: 

Informowano pracodawców o preferencyjnych warunkach zatrudniania 

osób niepełnosprawnych.  

 

5. Przystosowanie i 

tworzenie nowych 

miejsc pracy dla 

osób 

niepełnosprawnych. 

 

PUP w Wieruszowie: 

W 2009 nie realizowano tego zadania. 

 

6. Utworzenie 

zakładu aktywności 

zawodowej. 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”  

Powiat Wieruszowski zamierza przekazać obiekt na uruchomienie ZAZ 

w Wieruszowie. 

Zadanie to 

przypada 

na 

realizację 

w roku 

2010-2012 

7. Wsparcie 

finansowe osób 

rozpoczynających 

działalność 

gospodarczą. 

 

PUP w Wieruszowie: 

W 2009 roku 3 osoby niepełnosprawne skorzystały z możliwości  

otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

 

9. Szkolenie służb 

zajmujących się 

rehabilitacją 

zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

PUP w Wieruszowie: 

W 2009 nie realizowano tego zadania. 
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Cel 5.  Zwiększenie integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i ich 

rodzinami 
 

NAZWA 

DZIAŁANIA 
OPIS DZIAŁANIA UWAGI 

1. Organizowanie 

imprez 

kulturalnych, 

wystaw  

i kiermaszów 

twórczości osób 

niepełnosprawnych. 

 

TPD Oddział Miejski w Wieruszowie: 

- Zorganizowany został konkurs - „Twórczość – Terapia - Sukces” w 

którym wzięło udział 8 placówek realizujących zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz 123 osoby niepełnosprawne. 

- Zorganizowano też 4 kiermasze promujące umiejętności osób 

niepełnosprawnych. 

 

DPS Chróścin – Zamek: 

- Zorganizowano 3 zabawy dla mieszkańców DPS oraz odbyły się 3 

występy dzieci z okolicznych szkół 

- Wydano 6 numerów gazetki „ZAMECZEK” opisującej wszystkie 

wydarzenia i inne sprawy interesujące mieszkańców. 

- Zorganizowano dużą imprezę „FESTYN RODZINNY”, w którym 

uczestniczyło około 300 osób, w tym rodziny i znajomi mieszkańców DPS. 

- Organizowano zajęcia plastyczne, manualne, teatralne, zabawy 

okolicznościowe, ogniska 

- Zorganizowano 2 wyjazdy na imprezy kulturalno – rekreacyjne do innych 

ośrodków. 

DPS Chróścin – Wieś: 

- Organizowane były imprezy otwarte dla osób ze środowiska lokalnego 

mające charakter integracyjny (corocznie organizowany Festyn 

integracyjny we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pomocny dom”) 

- Mieszkańcy domu brali udział w imprezach i zawodach sportowych w 

innych ośrodkach, 

- Wystawiono ok. 1000 prac mieszkańców na terenie placówki i poza nią, 

- Mieszkańcy brali udział w licznych  konkursach organizowanych w 

placówkach i poza nią. 

ŚDS w Osieku: 

Podopieczni ŚDS mieli możliwość korzystania w różnych imprezach 

kulturalnych, wystawach i kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych 

organizowanych  przez ŚDS oraz inne organizacje pozarządowe m.in. 

impreza karnawałowo- walentynkowa, z okazji dnia kobiet,  uroczyste 

śniadanie wielkanocne,  uroczysta wigilia, konkurs plastyczny w Łodzi „ 

Sztuka jak balsam”, spotkanie z poezją Eugeniusza Toruńskiego i wiele 

innych 

Stowarzyszenie Pomocny Dom: 

- Zorganizowano 3 imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym mi. 

Turniej warcabowy, festyn integracyjny konkurs recytatorski. 

 

2. Organizowanie 

spotkań osób 

niepełnosprawnych 

w celu wzajemnej 

wymiany 

doświadczeń, 

wspólnego 

rozwiązywania 

problemów i 

spędzania wolnego 

czasu. 

ŚDS w Osieku: 

W ramach tego zadania uczestnicy Domu brali udział w następujących 

imprezach: wycieczka do Wielunia, VI megadyskoteka w Białej, wycieczka 

z rodzicami i uczestnikami do Sanktuarium w Licheniu. 

DPS Chróścin – Zamek: 

- Zorganizowano 4 wyjazdy do innych ośrodków na imprezy sportowo – 

kulturalne oraz wycieczki turystyczne, wyjazdy do rodzin (3 dniowa 

wycieczka nad morze). 

- Organizowano spacery do okolicznych wiosek, ogniska, grille, wyjazdy na 

zakupy. 
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 DPS Chróścin – Wieś: 

- Mieszkańcy brali udział w licznych wycieczkach rowerowych i 

autokarowych. 

- Organizowano różne konkursy, turnieje, zabawy i festyny integracyjne. 

 

3. Organizowanie 

wypoczynku 

połączonego z 

rehabilitacją  

o charakterze 

integracyjnym. 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”: 

- Organizowane były 2 wycieczki integracyjne – „Wakacje letnie”. 

- Dla 50 dzieci niepełnosprawnych został zorganizowany bal karnawałowy. 

TPD Oddział Miejski w Wieruszowie: 

-  Zorganizowano 3 wyjazdowe imprezy kulturowe – Wrocław, Licheń, 

Kalisz o charakterze integracyjnym w których wzięły udział 62 osoby 

niepełnosprawne. 

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie: 

W roku 2009 zorganizowano 8 turnusów rehabilitacyjnych 

stacjonarnych w których wzięło udział 179 osób w tym: 

- 91 z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na 

wózkach, 

- 15 osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach, 

- 1 osoba z dysfunkcją  narządu słuchu, 

- 40 osób z upośledzeniem umysłowym, 

- 32 osoby z wadami postawy. 

Urząd Gminy w Lututowie: 
Urząd dofinansował wypoczynek osób niepełnosprawnych wraz ze 

stowarzyszeniem integracyjnym „Rodzina” w którym wzięło udział 10 

osób. 

Urząd Gminy w Sokolnikach: 

Organizowano turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z 

których skorzystało 5 osób niepełnosprawnych. 

PCPR w Wieruszowie: 

W roku 2009 o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 

ubiegało się 201 osób niepełnosprawnych, z których 89 wymagało, zgodnie 

z wnioskiem lekarskim uczestnictwa w turnusie opiekuna.  

Ogółem wypłacono dofinansowanie  w wysokości 72.110 zł dla: 

- 60 dorosłych osób niepełnosprawnych i ich 23 opiekunów,  

- 9 dzieci niepełnosprawnych i  8 opiekunów.    

 

 

4. Organizowanie 

imprez sportowo-

rekreacyjnych. 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”: 

Zorganizowana została Regionalna Impreza Integracyjna „Być Razem” 

dla około 500 osób niepełnosprawnych. 

DPS Chróścin – Zamek: 

Zorganizowano 3 wyjazdy na zawody sportowe organizowane przez 

inne ośrodki. 

Organizowano wewnętrzne zawody sportowe tj. ping-pong, darty, 

kręgle, warcaby, lekkoatletyka, karty, rowery itp. na koniec roku wybrano 

„Sportowca Roku 2009”. 

 Miasto i Gmina Wieruszów: 

Gmina dofinansowywała X Regionalną Imprezę Integracyjną „Być 

Razem” w 2009 roku. 

ŚDS w Osieku: 

W ramach organizowania imprez sportowo – rekreacyjnych uczestnicy 

Domu uczestniczyli w Festynie Integracyjnym w Olewinie „Majowe 

muzykowanie”, turnieju tenisa stołowego i warcabowego w Osieku, w 

spartakiadzie sportowo – rekreacyjnej w Górze Śląskiej oraz w wielu 

innych. 
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5. Organizowanie 

lokalnych spotkań 

poświęconych 

osobom 

niepełnosprawnym, 

konferencje, panele 

dyskusyjne. 

ŚDS w Osieku: 

Uczestnicy Domu Samopomocy w Osieku brali udział w imprezach 

organizowanych przez ŚDS jak również w wyjazdach organizowanych do 

innych placówek. 

 

 

 

 

Cel 6.  Tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym (likwidacja barier 

funkcjonalnych) 

 
NAZWA 

DZIAŁANIA 
OPIS DZIAŁANIA UWAGI 

1. Likwidacja barier 

architektonicznych 

zgodnie  

z indywidualnymi 

potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

 

PCPR w Wieruszowie: 

Ogółem dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych  ze 

środków PFRON  otrzymało 10 wnioskodawców na kwotę 71.254,57 zł. 

Likwidacja barier architektonicznych polegała na dostosowaniu  mieszkań 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym wyrównaniu podłogi, 

ułożeniu posadzek antypoślizgowych, modernizacji  łazienek, WC i  

ciągów komunikacyjnych, wykonania podjazdu do budynku 

mieszkalnego.  

 

 

 

2. Likwidacja barier 

w budynkach 

użyteczności 

publicznej. 

 

Urząd Gminy w Bolesławcu: 

Budynki użyteczności publicznej są dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, posiadają podjazdy tj. Urząd Gminy, GOPS, Market 

Sedal, Bank Spółdzielczy, NZOZ „BOLSMED”, Biblioteka Publiczna 

przy Urzędzie Pocztowym zainstalowano dzwonek natomiast od kilku lat 

w Urzędzie Gminy funkcjonuje winda dla osób niepełnosprawnych. 

DPS Chróścin – Zamek: 

Dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono 

schodołaz oraz krzesełko schodowe – 36 poręczy, uchwytów, siedzisk, 1 

schodołaz oraz 1 krzesełko schodowe 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie: 

Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Galewicach – został 

zamontowany dźwig i dojazd dla osób niepełnosprawnych – koszt 

realizacji 72.236,33 zł. 

Przy budynku Urzędu Pracy i PCPR w Wieruszowie został 

zamontowany dźwig oraz przebudowano schody do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wraz z parkingami  - koszt realizacji zadania  

269.833,46 zł. 

 

3. Dostosowanie 

infrastruktury 

technicznej do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Urząd Gminy w Bolesławcu: 

W rynku jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. 

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie: 

Przystosowano infrastrukturę budynku dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

 

 

 

 

 



 13 

4. Likwidacja barier 

transportowych 

poprzez dowóz 

dzieci i młodzieży do 

placówek 

edukacyjnych, 

rehabilitacyjno-

terapeutycznych 

 

Urząd Gminy w Sokolnikach: 

Urząd Gminy zapewnia dowóz uczniów do placówek znajdujących się 

na terenie Gminy korzystając z własnych pojazdów. 

Dzieci niepełnosprawne korzystają ze specjalnie dla ich potrzeb 

zakupionego samochodu, który zapewnia im bezpieczny dowóz i powrót z 

zajęć lekcyjnych. W 2009 roku skorzystało z niego 14 osób. 

 Miasto i Gmina Wieruszów: 

Gmina na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy w Galewicach 

pokrywała koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek 

oświatowych w formie wypłaty ryczałtu. 

Urząd Gminy w Czastarach: 

Zapewniano 2 dzieciom niepełnosprawnym dowóz do placówki 

edukacyjnej znajdującej się w sąsiedniej gminie. 

Urząd Gminy Bolesławiec : 

3 dzieci z terenu gminy korzysta z kształcenia integracyjnego na 

poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Nauka odbywa się w Zespole 

Szkół w Tyblach. Koszty dowozu tych uczniów zapewnia gmina. 

 

 

5. Organizacja 

transportu osób 

niepełnosprawnych. 

 

Urząd Gminy w Sokolnikach: 

Wszystkie sprawy na rzecz osób niepełnosprawnych są załatwiane 

przez Urząd Gminy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Urząd Gminy dysponuje własnym transportem, który jest 

wykorzystywany do przewożenia osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE: 

 

Przedłożony materiał z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na lata 2009-2015 przygotowano na podstawie materiałów otrzymanych od wielu instytucji i lokalnych 

samorządów. Po dokonaniu analizy  materiału stwierdza się, że na terenie powiatu – podobnie jak w latach 

ubiegłych - podejmuje się szereg działań wynikających z przyjętego programu. 

W ramach celu 1  Zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnej na temat osób 

niepełnosprawnych oraz przekazanie informacji dla osób niepełnosprawnych o przysługujących im 

prawach prowadzone było na terenie powiatu szeroko pojęte poradnictwo dla osób niepełnosprawnych oraz 

ich rodzin. Poradnictwo realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd 

Pracy, TPD OM, Urzędy Gminne, GOPS-y, Starostwo, Stowarzyszenie „KOS”, ŚDS, Poranię Psychologiczno 

– Pedagogiczną, Zespoły Szkół. Pracownicy różnych instytucji udzielali porad i konsultacji dla osób 

niepełnosprawnych ich rodzin oraz osób zainteresowanych dotyczących praw, uprawnieniach oraz ulgach 

przysługujących osobom niepełnosprawnym. PCPR współpracował z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania  

w Sieradzu dzięki czemu od września 2009 roku w jednostce pełnił dyżur przewodniczący Powiatowego 

Zespołu, który również udzielał porad dla osób zainteresowanych. Ponadto w ramach Projektu „Integracja  

i aktywność” realizowanego przez PCPR powstała strona internetowa , która w znacznym stopniu ułatwia 

dostęp osobom zainteresowanym do różnych informacji. Osoby informowane były również za pomocą 

lokalnych mediów o różnych programach oraz projektach realizowanych przez jednostki jak i Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wszystkie Instytucje Powiatowe angażowały się w roku ubiegłym we współpracę z różnymi 

organizacjami pozarządowymi m.in. z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim 

Związkiem Niewidomych, ze Stowarzyszeniami tj. Klubem Otwartych Serc, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski, Rodzina, Pomocny Dom. 
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Jednostki organizowały wiele kursów jak i szkoleń, staży dla osób niepełnosprawnych oraz 

pracowników w celu podniesienia posiadanych kwalifikacji lub zdobycia nowych. 

W ramach celu 2  Zwiększenie  dostępności w zakresie rehabilitacji leczniczej i usprawniającej 

podejmowane były działania w celu zwiększenia dostępności jak i ilości różnorodnego sprzętu osobom 

niepełnosprawnym do rehabilitacji leczniczej, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów i środków 

ortopedycznych, a także  wypożyczano używany sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych przez 

TPD. Realizowano również wiele szkoleń dla personelu medycznego, prowadzono różne projekty i programy 

dotyczące edukacji zdrowotnej i propagowania zdrowego stylu życia ,w ramach których MGOPS realizował 

projekt  pt. „Klub Seniora” współfinansowany ze środków EFS, Starostwo Powiatowe – Wydział Spraw 

Społecznych wdrażał w szkołach na terenie Powiatu program tj. „Zdrowy styl życia – szansą na prawidłowy 

rozwój i sukces człowieka – 2 etap”. Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzili wiele 

programów dla dzieci, młodzieży oraz społeczeństwa powiatu w tym osób niepełnosprawnych m.in. „Zadbaj o 

swoje płuca”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Grunt to zdrowie” i wiele innych. Punkt Interwencji 

Kryzysowej prowadził liczne porady specjalistyczne, terapie indywidualne, poradnictwo socjalne oraz 

specjalistyczne przez wykwalifikowanych specjalistów. 

W/w cel realizowany był przez różne instytucje tj. PCM NZOZ Szpital Powiatowy, MGOPS, 

Starostwo Powiatowe, PCPR- PIK, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, TPD OM. 

W ramach celu 3 Zwiększenie dostępu do różnych form poradnictwa i edukacji dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej prowadzono wczesną interwencję i wczesne wspomaganie rozwoju. Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna powołała specjalny Zespół Wczesnego Wspomagania, pomoc obejmowała 

różne diagnozy, rehabilitację ruchową, programy wsparcia, indywidualną terapię, zajmowano się orzekaniem i 

opiniowaniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Ponadto podejmowano działania dotyczące 

edukacji integracyjnej przez Urzędy Gminne, wiele dzieci z Powiatu Wieruszowskiego korzysta z kształcenia 

integracyjnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci uczęszczają m.in. do Zespołu Szkół nr 2 

w Wieruszowie, specjalnego oddziału Publicznego Gimnazjum w Sokolnikach oraz Zespołu Szkół w Tyblach. 

Urzędy Gminne, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jak i Stowarzyszenia „KOS” oraz TPD OM 

szkoliły swoją kadrę pedagogiczną w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi w celu podniesienia 

kwalifikacji oraz zdobycia nowych ciekawych umiejętności. 

W ramach celu 4 Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd 

Pracy prowadził różne szkolenia, kursy, przekwalifikowania osób niepełnosprawnych w celu podjęcia przez 

nie pracy, kierowano je m.in. na roboty publiczne, prace społecznie użyteczne – 3 osoby zostały zatrudnione 

w ramach prac interwencyjnych. Umożliwiano osobom niepełnosprawnym staży absolwenckich oraz praktyk 

zawodowych. Prowadzono poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto informowano 

pracodawców o korzyściach płynących z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, udzielono wsparcia 

finansowego na otwarcie własnej działalności gospodarczej dla 3 osób niepełnosprawnych. W ramach 

projektu realizowanego przez PCPR „ Integracja i aktywność” 18 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w 

kursach podnoszących ich kwalifikacje . Ponadto beneficjenci projektu skorzystali z doradztwa zawodowego 

co podniosło ich umiejętności poruszania się po rynku pracy . 

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” podjęło stosowne działania w celu pozyskania obiektu na 

uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Wieruszowie. 

W ramach celu 5 Zwiększenie integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i ich 

rodzinami organizowano wiele imprez kulturalnych, wystaw, kiermaszów twórczości osób 

niepełnosprawnych, spotkania w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązywania 

problemów, wypoczynek połączony z rehabilitacją o charakterze integracyjnym, imprezy sportowo-

rekreacyjne. Wiele organizacji organizowało imprezy integracyjne m.in. Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” 

zorganizowało X Regionalną Imprezę Integracyjną „Być Razem” ,w której udział wzięło ok. 500 os. 

Niepełnosprawnych. ŚDS w Osieku zorganizował w 2009 roku VI megadyskotekę w Białej w której udział 

wzięło wiele os. niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego oraz innych pobliskich powiatów. 

DPS Chróścin-Zamek organizował  wewnętrzne zawody sportowe różnego typu, przygotowywano przez cały 

rok prace artystyczne na wystawy organizowane przez inne ośrodki oraz występy teatralno- kabaretowe. DPS 

Chróścin-Wieś organizował zawody sportowe, wieczorki taneczne, konkursy, imprezy plenerowe, wycieczki 

autokarowe oraz piesze i rowerowe. Organizowane były imprezy otwarte dla osób ze środowiska lokalnego 

oraz wyjazdy na imprezy integracyjne do innych ośrodków przy pomocy Stowarzyszenia „Pomocny Dom” 

zorganizował coroczny Festyn Integracyjny w którym wzięło udział ok.. 1000 osób z okolicznych 
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miejscowości. Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie organizował dla osób niepełnosprawnych turnusy 

rehabilitacyjne, które poza rehabilitacją leczniczą wspomagają rehabilitację społeczną osób 

niepełnosprawnych. PCPR dofinansował w 2009 roku pobyt na turnusach 69 osobom   dorosłym i ich 23 

opiekunom, 9 dzieciom i ich 8 opiekunom. 

W ramach celu 6 Tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym (likwidacja 

barier funkcjonalnych) prowadzone były skoordynowane działania dot. transportu osób niepełnosprawnych 

na bazie posiadanego taboru samochodowego. Urząd Gminy w Sokolnikach zapewniał uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkół. 

Likwidowano bariery architektoniczne w palcówkach użyteczności publicznej. Za pośrednictwem 

Starostwa Powiatowego przebudowano dojazd i zamontowano dźwig dla osób niepełnosprawnych do 

budynku Ośrodka Zdrowia w Galewicach, przebudowano schody wejściowe i zamontowano dźwig dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku PUP i PCPR w Wieruszowie. PCPR w Wieruszowie dofinansował 

likwidację barier architektonicznych dla 10 osób niepełnosprawnych na kwotę 72.254,57 zł likwidacja ta 

polegała na dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wyżej opisane działania tylko po części wyrównują szanse edukacyjne, zawodowe czy zdrowotne 

osób niepełnosprawnych. Dlatego w dalszym ciągu należy dążyć do podejmowania działań skutecznie 

wyrównujących te szanse. 

Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach poszczególnych celów 

operacyjnych na terenie powiatu wieruszowskiego poprzez różne instytucje publiczne, pozarządowe 

przyczyniają się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu wieruszowskiego, 

poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i 

zawodowym. 


