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Wstęp 
 

 Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról 

społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,  

w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Taka definicja niepełnosprawności 

znajduje się w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92). Rehabilitacja 

osób niepełnosprawnych, oznacza natomiast zespół działań, w szczególności 

organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, 

edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie 

tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji 

społecznej.  

Od wielu lat środowisko osób niepełnosprawnych walczy o przestrzeganie 

podstawowych praw osób niepełnosprawnych jakimi są: prawo do życia w środowisku 

wolnym od barier funkcjonalnych, swobodny dostęp do obiektów użyteczności publicznej, 

swobodne komunikowanie i przemieszczanie się, dostęp do informacji, pełne uczestnictwo  

w życiu publicznym i zawodowym. Specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych, 

uwzględnione zostały w dziesiątkach przepisów prawa, dotyczących niemal wszystkich 

aspektów organizacji i funkcjonowania społeczeństwa, w tym w przepisach dotyczących 

ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej, budownictwa, transportu, komunikacji, 

łączności i kultury fizycznej. Jednak mimo wielu wysiłków i znaczących nakładów 

finansowych nadal znaczna część niepełnosprawnych obywateli naszego powiatu doświadcza, 

nie z własnej winy, szeregu ograniczeń utrudniających im normalne i satysfakcjonujące życie. 

 Osoby niepełnosprawne a także ich rodziny stanowią znaczną część lokalnej 

społeczności, wymagającą szczególnego zainteresowania, różnych form wsparcia i opieki. 

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Wieruszowskim na lata 2009-2015”, jest dokumentem, który ma za zadanie ukierunkować  

i skoordynować liczne działania, jakie mają być realizowane w tej dziedzinie w powiecie. 

Program ten stanowi kontynuację Programu realizowanego w latach 2004-2008, 

rozszerzonego o kolejne, nowe zadania. Celem obecnego Programu jest „poprawa jakości 

życia osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu wieruszowskiego, poprzez 

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

społecznym i zawodowym”, z wykorzystaniem doświadczeń wynikających z poprzedniego 

Programu. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, Program obejmuje główne obszary życia osób niepełnosprawnych: 

rehabilitację zawodową, rehabilitację społeczną oraz przestrzeganie praw osób 

niepełnosprawnych. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wskazane w Programie mają 

charakter interdyscyplinarny, dotyczą wszystkich dziedzin życia, dlatego powinny być 

realizowane przy ścisłej współpracy z instytucjami administracji rządowej, samorządami 

gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi.  

 Opracowanie Programu poprzedzone zostało diagnozą i analizą potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Dlatego też, niniejszy Program pozwoli w efekcie na poprawę warunków 

życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, dotkniętych tym problemem oraz eliminowanie 

różnorodnych barier ograniczających aktywność i integrację ze środowiskiem lokalnym.   
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I Charakterystyka Powiatu Wieruszowskiego  
 

 Powiat wieruszowski położony jest w południowo-zachodniej części województwa 

łódzkiego, przy granicy z województwem wielkopolskim oraz województwem opolskim. 

Strukturę terytorialną powiatu tworzy siedem gmin: Bolesławiec, Czastary, Galewice, 

Lututów, Łubnice, Sokolniki, miasto i gmina Wieruszów. Obszar 577 km
2 

 zamieszkiwany 

jest przez 42.589 mieszkańców. Potencjał gospodarczy powiatu tworzy przemysł i rolnictwo. 

Koncentracja przemysłu ma miejsce głównie w mieście, natomiast gminy pozostają 

obszarami typowo rolniczymi. 

 

 

II Niepełnosprawność w Powiecie Wieruszowskim 
 

 Według danych statystycznych w Polsce jest 5.456.711 osób niepełnosprawnych, co 

stanowi 14,3% ogółu ludności, natomiast w województwie łódzkim jest 365.149 osób 

niepełnosprawnych co stanowi 14%, z kolei w powiecie wieruszowskim odpowiednio 4.965 

osób tj. 11,7% mieszkańców powiatu. 

 
Tab. nr 1 Osoby niepełnosprawne – udział procentowy 
 

Lp. Wyszczególnienie Ludność Liczba osób 

niepełnosprawnych 

Udział 

procentowy 

1. 
Polska 

 
38.230.080 5.456.711 14,3 

2. 
Województwo łódzkie 

 
2.612.890 365.149 14,0 

3. 
Powiat wieruszowski 

 
42.589 4.965 11,7 

(Źródło: dane GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.) 

 
Tab. nr 2 Osoby niepełnosprawne wg kategorii i stopnia niepełnosprawności  
 

Lp. Wyszczególnienie Polska %  

ludn. 

ogółem 

w kraju 

Woj. 

łódzkie 

% 

ludn. 

ogółem 

w woj. 

Powiat 

wieruszowski 

% 

ludn. 

ogółem 

w pow. 

1. Ogółem osoby 

niepełnosprawne  

w tym: 

5.456.711 14,3 365.149 14,0 4.965 11,7 

2. Niepełnosprawni 

prawnie 

4.450.139 11,6 275.661 10,6 3.718 8,7 

2.1 Dorośli o stopniu 

niepełnosprawności 

4.315.049 11,3 268.183 10,3 3.538 8,3 

 Znacznym 1.064.844 2,8 65.743 2,5 Brak danych - 

 Umiarkowanym 1.426.665 3,7 84.827 3,2 Brak danych - 

 Lekkim 1.571,661 4,1 100.182 3,8 Brak danych - 

 Nieustalonym 251.875 0,7 17.431 0,7 Brak danych - 

2.2 Dzieci 135.094 0,3 7.478 0,3 180 0,4 

3. Niepełnosprawni 

tylko biologicznie 

1.006.572 2,7 89.488 3,4 1.247 2,9 

(Źródło: dane GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.) 
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Jak wynika z tabeli niepełnosprawnych prawnie (tj. posiadających aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności) jest w powiecie 3.718 co stanowi 8,3%, natomiast niepełnosprawnych 

biologicznie (tj. bez orzeczenia, a odczuwających całkowite lub poważne ograniczenie 

sprawności) 1.247, co stanowi 2,9%, przy czym wskaźniki te są zbliżone do wskaźników 

regionalnych. Wyższy od krajowego i regionalnego jest wskaźnik niepełnosprawności wśród 

dzieci, dlatego też szczególnie na uwadze należy mieć tą grupę niepełnosprawnych planując 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.  

 

1. Dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia w powiecie wieruszowskim  

 

Wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci z powiatu wieruszowskiego 

zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu. Poniżej 

przedstawiono dane dotyczące liczby orzeczeń wydanych przez Zespół dla dzieci w wieku  

0-6 lat; 7-15 lat oraz dla młodzieży w wieku 16-18 lat, w latach 2004-2007. 

 
Tab. nr 3 Liczba orzeczeń wydanych dla dzieci w latach 2004-2007 przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności  
 

Lata 2004 2005 2006 2007 
Liczba orzeczeń 

wydanych dla 

dzieci wieku 0-6 

lat 

21 24 12 11 

Liczba orzeczeń 

wydanych dla 

dzieci w wieku  

7-15 lat 

28 27 29 23 

Liczba orzeczeń 

wydanych dla 

dzieci w wieku 

16-18 lat 

16 18 23 29 

(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 

 

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli, liczba orzeczeń najmłodszych dzieci spada, 

natomiast następuje systematyczny wzrost orzeczeń wydanych w przedziale wiekowym 16-18 

lat. Jest to grupa potencjalnych beneficjentów realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej. Łącznie w latach 2004-2007 wydano 68 orzeczeń w przedziale wiekowym 0-6 

lat; 107 orzeczeń w przedziale wiekowym 7-15 lat oraz 86 orzeczeń w przedziale wiekowym 

16-18 lat. Natomiast poniżej przedstawiona została tabela obrazująca liczbę dzieci 

 z orzeczoną niepełnosprawnością w poszczególnych gminach. Spośród gmin wiejskich 

najwięcej dzieci niepełnosprawnych zamieszkuje gminę Galewice. 

 
Tab. nr 4 Liczba orzeczeń wydanych dla dzieci w latach 2004-2007 przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności z podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 
 

Gmina Przedział wiekowy 

0-6 lat 7-15 lat 16-18 lat 

Wieruszów 30 34 23 

Lututów 6 12 7 

Galewice 13 19 17 

Czastary 5 5 7 

Sokolniki 2 7 11 
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Bolesławiec 6 19 10 

Łubnice 6 11 11 
(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 

 

Wśród orzeczeń wydanych w latach 2004-2007 dla dzieci w wieku 0-15 lat dominują  

następujące schorzenia: schorzenia sklasyfikowane w orzecznictwie pod pojęciem inne (tj. 

schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne  

i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego), następnie choroby 

neurologiczne i narządu ruchu, a także upośledzenie umysłowe. Poniższy wykres przedstawia 

dokładne dane dotyczące rodzajów schorzeń występujących w orzeczeniach wydanych 

w latach 2004-2007 dla dzieci do 15 roku życia. 

 
Wykres nr 1 

 

Rodzaje schorzeń występujące w orzeczeniach wydanych 

w latach 2004-2007 dla dzieci do 15 roku życia

zaburzenia głosu, mow y i 

ch. słuchu; 14

ch. psychiczne ; 8

ch. narządu w zroku; 14

ch. układu ruchu; 21
epilepsja; 13

ch. układu pokarmow ego; 

3

ch. układu oddechow ego 

i krążenia; 16

ch. układu moczow o-

płciow ego; 10

ch. neurologiczne; 26

upośledzenie umysłow e; 

21
inne; 29

 
(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 

 

Niepełnosprawność częściej dotyka chłopców, orzeczenia dla tej grupy osób stanowią 

66,3% wszystkich orzeczeń wydanych w latach 2004-2007 w przedziale wiekowym 0-15 lat. 
 

Wykres nr 2 

116
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chłopcy dziew czynki

Liczba dzieci z podziałem na płeć u których w latach 2004-2007 

orzeczono niepełnosprawność

 
(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 
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1.1.Instytucje realizujące zadania na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

 

 Instytucja i zadania przez nią realizowane 

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

 wczesna interwencja medyczna (oddziały: neonatologiczny, 

pediatryczny), 

 usługi świadczone w poradniach: chirurgicznej, 

ortopedycznej, diabetologicznej, neurologicznej, 

dermatologicznej,  gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, 

rehabilitacyjnej, 

 zabiegi rehabilitacyjne świadczone w Ośrodku Rehabilitacji 

Dziennej; w 2008 roku, (stan na 30.09.2008) w Ośrodku 

przyjęto 8 dzieci niepełnosprawnych i wykonano na ich rzecz 

280 zabiegów, 

 w budynku szpitala raz w tygodniu punkt zaopatrzenia 

ortopedycznego z Wielunia obsługuje mieszkańców powiatu 

zainteresowanych uzyskaniem przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych. 
 

8 NZOZ-ów i 1 SPZPOZ w gminach  

 placówki te świadczą usługi lecznicze w ramach kontraktu 

z NFZ, tj. opieka lekarza pierwszego kontaktu (pediatra, 

badania bilansowe)  

POMOC 

SPOŁECZNA 

GOPS w 2008 roku (stan na 30.09.2008) 

 we wszystkich gminach wypłacono dla 160 dzieci zasiłki 

pielęgnacyjne, 

 11 osób pobierało świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki 

nad niepełnosprawnym dzieckiem, 

 10 dzieci skorzystało z pomocy w formie dożywiania. 
 

PCPR w 2008 roku 

 udzielono dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego dla 

24 dzieci niepełnosprawnych i 22 opiekunów; 

 rozpatrzono 54 wnioski w ramach dofinansowania do 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 

oraz sprzęt rehabilitacyjny (dzieci otrzymały głównie 

dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, cewników, 

wózków inwalidzkich, pionizatora, aparatów słuchowych, 

zakupiono również rowerek trójkołowy); 

 przyznano dofinansowanie 7 dzieciom w ramach likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych. 

EDUKACJA I 

PORADNICTWO 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNE 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

 realizuje zadania z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju, powołany Zespół Wczesnego Wspomagania, 

pomocą objął 6 dzieci niepełnosprawnych, które miały 

wydaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Pomoc  

z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

obejmuje: diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, 

logopedyczną, rehabilitację ruchową oraz realizację 

programów wsparcia dla rodziny; 
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 w wyniku przeprowadzonych diagnoz w okresie od 

1.09.2003r. do 20.06.2008r. wydała łącznie 118 orzeczeń do 

kształcenia specjalnego; 

 świadczy terapię psychologiczną dla dzieci 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; 

 pracownicy poradni udzielają wszystkim rodzicom dzieci 

niepełnosprawnych, którzy zgłaszają się do poradni wsparcia 

w postaci: porad, konsultacji, wskazówek do pracy  

z dzieckiem w domu, dostarczają rodzicom informacji o ich 

uprawnieniach i możliwych formach pomocy, informują  

i diagnozują uczniów niepełnosprawnych pod kątem 

dalszych możliwości kształcenia i zdobywania zawodu;  

 nauczycielom udzielana jest pomoc w konstruowaniu 

programów rewalidacyjnych. 
 

Zespół Szkół nr 2 w Wieruszowie 

 do placówki uczęszcza 28 uczniów niepełnosprawnych, 

realizując obowiązek nauki w 3 oddziałach klas specjalnych: 

- klasa IV-VI szkoły podstawowej – 3 dzieci, 

- klasa I gimnazjum – 5 dzieci, 

- klasa II-III gimnazjum – 11 dzieci  

oraz klasa życia – 9 dzieci 

W grupie tej dominują uczniowie z gminy Wieruszów – 15 

osób, 10 uczniów jest z gminy Galewice, 2 uczniów z gminy 

Czastary oraz 1 uczeń z gminy Sokolniki. 
  

Zespół Szkół w Tyblach 

 do placówki uczęszcza 17 uczniów niepełnosprawnych 

realizując obowiązek nauki: 

- w oddziale integracyjnym 0-III, do którego uczęszcza  

4 dzieci niepełnosprawnych,  

- w oddziale specjalnym, zespół edukacyjno-terapeutyczny 

dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem 

umysłowym, do którego uczęszcza 5 dzieci, 

- w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na które 

uczęszcza 9 dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym. 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” 

 jest realizatorem projektu Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji 

„Być Razem” dla 54 osobowej grupy dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Zajęcia realizowane w projekcie 

wyrównują ich szanse edukacyjne i rozwojowe. Pozwalają na 

zdiagnozowanie umiejętności oraz poprawę stanu zdrowia 

w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i arteterapeutycznych. 
 

Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w Głazie 

 organizuje turnusy rehabilitacyjne, 

 organizuje zajęcia z fizjoterapii, hydroterapii, dogoterapii  

i hipoterapii. 
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1.2.Wnioski 

 

 Diagnoza przeprowadzona wśród dzieci wskazuje, że w przedziale wiekowym od 0 do 6 

lat teren powiatu zamieszkuje 68 dzieci niepełnosprawnych. Najwięcej z terenu miasta  

i gminy Wieruszów – 30 osób, kolejno Gmina Galewice – 13 osób, Lututów, Bolesławiec, 

Łubnice po 6 osób, Czastary – 5 osób i najmniej w Gminie Sokolniki – 2 osoby. 

Placówkami, które zajmują się tą grupą niepełnosprawnych (poza wczesną interwencją 

medyczną tj. Szpital, NZOZ-y) są: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” oraz  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizująca wczesne wspomaganie rozwoju. W 2008 

roku zaledwie 6 dzieci wraz z rodzicami objętych było zajęciami z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.  

W żadnej gminie nie ma przedszkoli integracyjnych, brak jest placówek interwencyjnych. 

 Najwięcej dzieci niepełnosprawnych znajduje się w przedziale wiekowym od 7 do 15 

lat. Z danych podanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności , dzieci 

takich jest 107. Najwięcej dzieci w tym wieku zamieszkuje miasto i gminę Wieruszów – 34 

osoby, gminę Galewice i Bolesławiec – 19 osób, kolejno Lututów – 12 osób, Łubnice – 11 

osób, Sokolniki – 7 osób, Czastary – 5 osób. 

Jedynymi placówkami z których dzieci niepełnosprawne mogą korzystać są: Zespół Szkół nr 

2 w Wieruszowie, Zespół Szkół w Tyblach oraz Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być 

Razem” prowadzony przez SI „KOS”. 

Diagnoza wskazuje brak systemowych rozwiązań w zakresie edukacji, tylko jedna na cały 

powiat klasa integracyjna, brak szkoły specjalnej. Na 118 orzeczeń do kształcenia specjalnego 

tylko 45 uczniów uczęszcza do placówek odpowiednio do tego przygotowanych. Pozostała 

część osób pobiera naukę w szkołach masowych bądź ma indywidualny tok nauczania.  

 Dzieci od 16 do 18 roku życia jest 86. Najwięcej dzieci w tym wieku zamieszkuje 

miasto i gminę Wieruszów – 23 osoby, gminę Galewice – 17 osób, gminę Sokolniki i Łubnice 

– po 11 osób, gminę Lututów i Czastary – po 7 osób. 

Osoby te korzystają z dostępnych placówek edukacyjnych, mają możliwość uczestnictwa  

w WTZ w Wieruszowie. Diagnoza wskazuje na niedostateczną ilość placówek dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Jednostki realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych wskazują ponadto na 

konieczność: 

 zwiększenia dostępności do usług rehabilitacyjnych i zaopatrzenia ortopedycznego, 

 stworzenie placówki dziennego pobytu o charakterze edukacyjno-rehabilitacyjnym, 

 dostosowania budynków szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenia edukacji dla społeczeństwa i konkretnych grup zawodowych 

realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych (szkolenia, konferencje, 

debaty, imprezy integracyjne) 
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2.  Dorosłe osoby niepełnosprawne w powiecie wieruszowskim 

 

Orzecznictwo dla osób dorosłych dzieli się na orzecznictwo do celów rentowych 

(wydawane przez ZUS i KRUS) oraz do celów pozarentowych (wydawane przez Powiatowe 

Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Na potrzeby niniejszej diagnozy udało się 

zebrać dane dotyczące orzecznictwa pozarentowego. Poniżej przedstawiono dane dotyczące 

liczby orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez Powiatowy Zespół w Sieradzu 

w latach 2004-2007. 
 

Wykres nr 3  
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Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla 

dorosłych mieszkańców powiatu wieruszowskiego 

w latach 2004-2007

 
(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 
 

Liczba wydawanych orzeczeń z roku na rok wzrasta, łącznie w latach 2004-2007 

Zespół wydał 1.112 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 18 roku życia. 

Najwięcej wydano orzeczeń z lekkim stopniem niepełnosprawności – 559 orzeczeń, co 

stanowi 46,7% wszystkich orzeczeń; następnie z umiarkowanym stopniem – 350, stanowiące 

29,2% i ze znacznym stopniem – 289 orzeczeń, stanowiące 24,1% ogółu. W tej grupie 

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności znajduje się 86 orzeczeń młodzieży w przedziale 

wiekowym 16-18 lat. 
 

Tab. nr 5 Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych dla osób w wieku 16 lat i więcej  

według stopnia niepełnosprawności w latach 2004-2007  
 

Lata 2004 2005 2006 2007 
Liczba wydanych  orzeczeń ze 

znacznym stopniem 

niepełnosprawności 
56 53 90 90 

Liczba wydanych  orzeczeń  

z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 
77 63 103 107 

Liczba wydanych  orzeczeń  

z lekkim stopniem 

niepełnosprawności 
131 147 133 148 

(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 
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Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli, na przestrzeni lat 2004-2007 liczba 

orzeczeń z lekkim stopniem niepełnosprawności utrzymuje się na podobnym poziomie, 

natomiast w przypadku orzeczeń ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, w 2006 roku nastąpił znaczny ich wzrost. Orzeczeń ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności o przeszło 60%, natomiast z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności o około 34%. Poniżej przedstawiona została tabela obrazująca liczbę 

orzeczeń dla osób dorosłych w poszczególnych gminach. Spośród gmin wiejskich najwięcej 

dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkuje gminę Galewice – 163 osoby i Sokolniki – 

135 osób,  najmniej zaś gminę Lututów i Czastary po 63 osoby. 

 
Tab. nr 6 Liczba orzeczeń wydanych dla osób dorosłych w latach 2004-2007 przez Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności z podziałem na poszczególne gminy powiatu wieruszowskiego 
 

Gmina Przedział wiekowy 

19-40 lat 41-60 lat 61 lat i więcej 

Wieruszów 108 280 153 

Lututów 13 26 24 

Galewice 48 85 30 

Czastary 17 24 22 

Sokolniki 33 71 31 

Bolesławiec 18 29 22 

Łubnice 17 40 21 
(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 

 

 Liczbowy oraz procentowy podział wydanych orzeczeń w latach 2004-2007 dla 

dorosłych mieszkańców powiatu wg wieku kształtuje się następująco:  

19-40 lat – 254 orzeczenia; 

41-60 lat – 555 orzeczeń, 

61 lat i więcej – 303 orzeczenia 

 

Wykres nr 4 

Liczba orzeczeń dla dorosłych mieszkańców powiatu 

wg wieku wydanych w latach 2004-2007 

23%
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(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 

 



Uchwała nr XXXVI/170/09 Rady Powiatu Wieruszowskiego                                                                                        załącznik 

 13 

 Niepełnosprawnych kobiet jest nieznacznie więcej niż mężczyzn, stanowią one 

50,42% wszystkich wydanych orzeczeń dla osób dorosłych w latach 2004-2007. 
 

Wykres nr 5 
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płeć wydanych w latach 2004-2007

 
(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 

 

Wśród orzeczeń wydanych w latach 2004-2007 dla osób powyżej 16 roku życia 

dominują  następujące schorzenia: choroby narządu ruchu, układu oddechowego i krążenia, 

schorzenia sklasyfikowane w orzecznictwie pod pojęciem inne (tj. schorzenia 

endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne  

i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego) oraz choroby psychiczne. 

Poniższy wykres przedstawia dokładne dane dotyczące rodzajów schorzeń występujących  

w orzeczeniach wydanych w latach 2004-2007 dla osób powyżej 16 roku życia. 
 

Wykres nr 6 

Rodzaje schorzeń występujące w orzeczeniach wydanych 

w latach 2004-2007 dla osób powyżej 16 roku życia

ch. układu 

moczowo-

płciowego; 26

ch. układu 

pokarmowego; 35

ch. układu 

oddechowego i 

krążenia; 207

ch. neurologiczne; 

68 inne; 155

epilepsja; 17

zaburzenia głosu, 

mowy i ch. słuchu; 

40

ch. narządu wzroku; 

43

ch. układu ruchu; 

427

ch. psychiczne ; 

131
upośledzenie 

umysłowe; 49

 
(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 
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 Spośród wszystkich wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, najwięcej osób 

posiadało wykształcenie podstawowe, nieznacznie mniej- wykształcenie zasadnicze. 

Liczbowy oraz procentowy podział wydanych orzeczeń w latach 2004-2007 dla osób powyżej 

16 roku życia wg wykształcenia kształtuje się następująco:  

- mniej niż podstawowe – 25 osób 

- podstawowe – 458 osób 

- zasadnicze – 398 osób 

- średnie – 282 osoby 

- wyższe – 35 osób 

 

Wykres nr 7 

Liczba orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia 

wg wykształcenia wydanych w latach 2004-2007
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(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu) 

 

Spośród wydanych w latach 2004-2007 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, 237 

osób posiadało zatrudnienie, natomiast 961 osób było bez zatrudnienia, co stanowi przeszło 

80% ogółu wydanych orzeczeń. 

Z danych zebranych z Ośrodków Pomocy Społecznej, wg stanu na 30.09.2008r. 

niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, którzy posiadali w orzeczeniu 

wskazanie do pracy zarobkowej było 71 osób, natomiast niepełnosprawnych nie 

zatrudnionych i nie zarejestrowanych w PUP było 126 osób.  Natomiast w PUP na dzień 

30.09.2008r. zarejestrowanych było zaledwie 86 osób niepełnosprawnych, 60 osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych i 26 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Z kolei 

już na koniec 2008 roku liczba ta wzrosła do 104 osób, z czego 78 osób było 

niepełnosprawnych bezrobotnych i 26 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 

Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący wzrost liczby niepełnosprawnych osób 

zarejestrowanych w PUP w latach 2005-2008. Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych  

w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2005 wzrosła o przeszło 60%. Wzrost dotyczy również 

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, w porównaniu z rokiem  2005, w 2008 roku 

liczba tych osób wzrosła prawie dwukrotnie.  
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Wykres nr 8 

Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych 

i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP 

w latach 2005-2008
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(Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie) 

 

 W 2008 roku najwięcej osób niepełnosprawnych bezrobotnych miało lekki stopień 

niepełnosprawności- 59 osób, następnie umiarkowany stopień niepełnosprawności- 18 osób  

i jedna osoba miała znaczny stopień niepełnosprawności. 47 osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych zamieszkiwało wieś, natomiast 31 osób miasto. Wśród bezrobotnych 

niepełnosprawnych w 2008 roku zarejestrowanych więcej było mężczyzn, tj. 42 osoby, 

natomiast kobiet było 36. Z kolei niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 

pozostających w zatrudnieniu z lekkim stopniem niepełnosprawności w 2008 roku 

zarejestrowane były 4 osoby, z umiarkowanym i znacznym po 11 osób. Wieś zamieszkiwało 

20, a miasto 6 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Mężczyzn i kobiet 

poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu w 2008 roku było po 13 osób.  
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2.1.Instytucje realizujące zadania na rzecz dorosłych osób  niepełnosprawnych 

 

 Instytucja i zadania przez nią realizowane 

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

 Szpital przyjmuje dorosłe osoby na oddziały: chorób 

wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, dla przewlekle 

chorych, 

 przy Szpitalu funkcjonują Zespół Długoterminowej Opieki 

Domowej, Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa 

oraz Hospicjum Domowe, 

 na terenie NZOZ-u znajduje się Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy wyposażony w sprzęt ułatwiający pielęgnację 

chorych, taki jak materace przeciwodleżynowe, podnośniki 

elektryczne, jak również sprzęt rehabilitacyjny, 

 usługi świadczone w poradniach: chirurgicznej, 

ortopedycznej, ginekologiczno-położniczej, diabetologicznej, 

neurologicznej, dermatologicznej,  gruźlicy i chorób płuc, 

zdrowia psychicznego, psychologicznej, rehabilitacyjnej, 

 zabiegi rehabilitacyjne świadczone w Ośrodku Rehabilitacji 

Dziennej; w 2008 roku, (stan na 30.09.2008) w Ośrodku 

przyjęto 223 dorosłe osoby niepełnosprawne i wykonano na 

ich rzecz 7.830 zabiegów. Ośrodek wyposażony jest w 

sprzęt, dzięki któremu można realizować wiele świadczeń 

zdrowotnych w zakresie fizykoterapii (9 stanowisk), 

kinezyterapii (12 stanowisk) i masażu (1 stanowisko)  

 w budynku szpitala raz w tygodniu punkt zaopatrzenia 

ortopedycznego z Wielunia obsługuje mieszkańców powiatu 

zainteresowanych uzyskaniem przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych. 
 

8 NZOZ-ów i 1 SPZPOZ w gminach  

 placówki te świadczą usługi lecznicze w ramach kontraktu 

z NFZ, tj. opieka lekarza pierwszego kontaktu.  

POMOC 

SPOŁECZNA 

GOPS w 2008 roku (stan na 30.09.2008) 

       We wszystkich gminach: 

  wypłacono 242 zasiłki w związku z niepełnosprawnością 

(zasiłki stałe, celowe, okresowe), 

 287 osób pobierało zasiłek pielęgnacyjny, 

 66 osób niepełnosprawnych skorzystało z pomocy w formie 

dożywiania,  

 3 osobom niepełnosprawnym świadczono usługi opiekuńcze, 

 25 osobom niepełnosprawnym przyznano dodatki 

mieszkaniowe. 
 

PCPR w 2008 roku 

 udzielono dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego dla 

140 dorosłych osób niepełnosprawnych i ich 46 opiekunów; 

 rozpatrzono 199 wniosków w ramach dofinansowania do 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 

oraz sprzęt rehabilitacyjny (dofinansowano głównie zakup 

pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich, aparatów 
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słuchowych, protez); 

 przyznano dofinansowanie 19 dorosłym osobom 

niepełnosprawnym w ramach likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 
 

DPS-y 

 dwa Domy Pomocy Społecznej dla 158 osób przewlekle 

psychicznie chorych zapewniają: 

- usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne, 

- integrację ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziałają 

izolacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

ŚDS 

 przeznaczony jest dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi  

i upośledzeniami umysłowymi, uczestnikom zapewnia: 

- terapię zajęciową zmierzającą do rozwijania 

indywidualnych zainteresowań i zdolności, 

- integrację ze środowiskiem lokalnym, 

- rehabilitację, psychoedukację i poradnictwo socjalne; 

 w ramach projektu konkursowego pozyskał środki  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i zrealizował 

projekt „Akademia aktywności- program wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi z powiatu wieruszowskiego”. 

Celem projektu było zwiększenie szans dostępu do pomocy 

instytucjonalnej mieszkańców powiatu wieruszowskiego  

z zaburzeniami psychicznymi, którzy z różnych powodów 

nie korzystają lub korzystają z niej w sposób ograniczony. 

Projektem objętych zostało 96 osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym 39 kobiet i 57 mężczyzn. W wyniku 

podjętych działań zwiększono tej grupie osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunom szanse na lepsze 

wykorzystanie zasobów instytucjonalnych do rozwiązywania 

własnych problemów wynikających z niepełnosprawności.  

W ramach projektu: 

- opracowano i wdrożono 32 indywidualne strategie wsparcia 

dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi, ułatwiając tym 

osobom dążenie do przełamania trudnej sytuacji życiowej, 

- przekazano 96 osobom/ rodzinom osób z zaburzeniami 

psychicznymi informatory „Mapa Wsparcia” tj. materiały 

informacyjne nt. możliwości pomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

- uruchomiono tzw. „Życzliwy telefon” – linię konsultacyjną 

dla uczestników projektu, w ramach której zostało 

zrealizowane 173 konsultacje na rzecz uczestników projektu, 

- przeprowadzono dla uczestników projektu 5 spotkań grupy 

samopomocowej, umożliwiającej wzajemne poznanie się 

osób o podobnych problemach.   

PRZYGOTOWANIE 

DO PODJĘCIA 

PRACY I 

 ZATRUDNIENIA 

PCPR 

 w ramach programu aktywności lokalnej zrealizowało                 

w 2008 roku projekt „Integracja i aktywność” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS 
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poddziałanie 7.1.2 POKL. Projektem objętych zostało 26 

osób niepełnosprawnych z terenu powiatu korzystających z 

pomocy społecznej, nie pracujących, będących w wieku 

aktywności zawodowej oraz 20 osób z ich najbliższego 

otoczenia tj. żyjących we wspólnym gospodarstwie 

domowym. W ramach projektu każdy beneficjent 

uczestniczył w wybranych dwóch kursach. Zorganizowano 4 

kursy zawodowe: 

- kurs bukieciarstwa –10 osób niepełnosprawnych, 

- kurs obsługi komputera dla początkujących –18 osób   

  niepełnosprawnych, 

- kurs introligatorski –11 osób niepełnosprawnych, 

- kurs kulinarny –13 osób niepełnosprawnych 

Ponadto, w ramach projektu w partnerstwie z PUP 

      opracowano informator dotyczący warunków i zasad 

      zatrudniania osób niepełnosprawnych, ulg i opłat z tym 

      związanych. Zaprezentowano w nim podstawowe zasady 

      funkcjonowania osób niepełnosprawnych w firmie, 

      uprawnienia pracowników niepełnosprawnych oraz zalety 

      ich zatrudniania. Informator został rozprowadzony wśród 

      pracodawców powiatu wieruszowskiego oraz instytucji 

      takich jak ZUS, KRUS, urzędy gmin.  

Beneficjenci ostateczni w czasie trwania projektu spotykali 

      się również z doradcą zawodowym z Urzędu Pracy. Zajęcia 

      te dotyczyły zasad poruszania się po rynku pracy, budowania 

      umiejętności zaprezentowania się podczas rozmowy  

      z przyszłym pracodawcą. Doradca zawodowy pomagał  

      w przygotowaniu dokumentów niezbędnych podczas starania   

się o pracę.    
 

 PUP 

      Na rzecz osób niepełnosprawnych realizuje działania                    

      w zakresie: 

 szkoleń, które mają na celu podniesienie i dostosowanie 

kwalifikacji osób niepełnosprawnych do potrzeb rynku 

pracy;  

 stażu, tj. nabycia przez bezrobotnego umiejętności 

praktycznych do wykonywania pracy, przez wykonywanie 

zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy; 

 przygotowania zawodowego dorosłych, które umożliwia 

uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych 

potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, 

 przyznawania jednorazowych środków dla osób 

podejmujących działalność gospodarczą, 

 prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, 

 poradnictwa zawodowego mającego na celu pomoc                     

w dokonaniu wyboru zawodu lub zmiany dotychczasowych 

kwalifikacji; 

 refundacji zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski  

w Wieruszowie prowadzący WTZ 

 placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub 

przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. W zajęciach WTZ uczestniczy 50 osób 

niepełnosprawnych realizujących zadania w ramach 

dziesięciu pracowni: artystyczno-plastycznej, krawiecko-

tkackiej, stolarsko-ślusarskiej, gospodarstwa domowego, 

komputerowo-poligraficznej, introligatorskiej, ceramiki i mas 

twardych, ogrodniczej, rehabilitacyjno-terapeutycznej oraz 

aktywizacji zawodowej. 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” 

 jest realizatorem projektu Ośrodek Terapii i Rehabilitacji 

„Być Razem”, beneficjentami którego są dorosłe osoby 

niepełnosprawne, ich bliscy oraz osoby z nimi 

współpracujące i realizujące zadania na ich rzecz. Projektem 

tym objętych jest ok. 80 osób. Realizowane formy pomocy 

zorientowane są na prowadzenie zajęć doskonalących 

rozpoznane wcześniej umiejętności, które pozwolą                      

w przyszłości na ich usamodzielnienie i podjęcie przez nich 

pracy. Ważnym zadaniem realizowanym w tym projekcie jest 

również prowadzenie różnorodnych szkoleń, poradnictwa             

i konsultacji. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski  

w Wieruszowie 

Stowarzyszenie „Pomocny Dom” w Chróścinie 

Stowarzyszenie „Rodzina” w Lututowie 

Stowarzyszenie JMR Edukacja i Praca w Wieruszowie 

 które prowadzą terapię społeczną, spotkania informacyjne  

i specjalistyczne dla opiekunów, terapeutów i osób 

pracujących z niepełnosprawnymi. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski  

w Wieruszowie 

Stowarzyszenie „Pomocny Dom” w Chróścinie 

 użyczają sprzętu rehabilitacyjnego 
 

Dom Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w Głazie 

 organizuje turnusy rehabilitacyjne, 

 organizuje zajęcia z fizjoterapii, hydroterapii, dogoterapii  

i hipoterapii. 
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2.2.Wnioski 

 

Dane przekazane z Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wskazuje na 

systematyczny wzrost wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a co za tym idzie 

wzrost osób niepełnosprawnych na terenie powiatu. Dane te jednak nie są pełne, ze względu 

na trudność w uzyskaniu danych z orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS). 

Szereg działań, które mogłyby być realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych, przez 

jednostki w swym zakresie powołane do tego celu, są ograniczone ze względu na brak 

odpowiednich środków finansowych. Część osób, które po odpowiedniej terapii mogłyby 

opuścić wtz, nie może tego zrobić z powodu braku możliwości zatrudnienia, czy to na 

otwartym rynku pracy, bądź w zatrudnieniu chronionym. W pierwszym przypadku, jest to 

związane z obawą pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych o poważnych 

dysfunkcjach bądź wychodzących po raz pierwszy na rynek pracy, ze względu na brak 

doświadczenia zawodowego. Ponadto, wiedza pracodawców zarówno w zakresie rozwiązań 

prawnych wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak też problemów 

wynikających z niepełnosprawności jest zdecydowanie niewystarczająca. Drugi przypadek 

związany jest z brakiem na terenie powiatu zatrudnienia wspomaganego, tzn. brak zakładu 

aktywności zawodowej, natomiast działające na terenie powiatu zakłady posiadające status 

zakładu pracy chronionej (tylko 3) zatrudniają zaledwie około 50 osób niepełnosprawnych. 

Niepokojącym jest również fakt, że spośród osób niepełnosprawnych w powiecie na 

koniec 2008 roku, zaledwie 78 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych było w PUP jako 

bezrobotni, a 26 osób jako poszukujących pracy. Wśród zarejestrowanych przeważają 

niepełnosprawni w stopniu lekkim. Wysoki wskaźnik bierności zawodowej osób 

niepełnosprawnych plasuje te osoby po stronie konsumentów świadczeń społecznych. 

Poświęceniu uwagi wymaga również fakt, iż ograniczenia wynikające  

z niepełnosprawności utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia w tradycyjnym 

systemie organizacji pracy. Rozpoznanie możliwości zastosowania elastycznych  

i alternatywnych form zatrudnienia oraz wspieranie samodzielnej działalności gospodarczej 

może zmienić tą sytuację.     

Placówki realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych dodatkowo sygnalizują  

o konieczności: 

 uruchomienia systematycznych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia; 

 uruchomienia zakładu aktywizacji zawodowej, dającego możliwość kontynuacji 

terapii osobom opuszczającym wtz; 

 realizacji wsparcia środowiskowego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi  

z terenu gmin Bolesławiec i Łubnice, 

 realizacji zadań zwiększających szanse dostępu do pomocy instytucjonalnej 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, którzy z różnych powodów nie 

korzystają lub korzystają z niej w sposób ograniczony;  

 stworzenie osobom niepełnosprawnym udogodnień umożliwiającym im 

bezpieczne poruszanie się poprzez likwidację barier urbanistycznych zwłaszcza  

w mieście; 

 likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej; 

 rozbudowa i zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej; 

 prowadzenia edukacji dla społeczeństwa i konkretnych grup zawodowych 

realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych (szkolenia, konferencje, 

debaty, imprezy integracyjne); 

 uruchomienia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego łącznie ze specjalistycznymi 

konsultacjami ich zakupu. 
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III Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim  

w latach 2009-2015 
 

 

1. Cele Programu 
  

 Głównym celem Programu jest „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, 

mieszkańców powiatu wieruszowskiego, poprzez zapewnienie im warunków do 

samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.” 

Dążenie do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych stanowi punkt wyjścia do 

sformułowania niniejszego Programu. Jego kluczowe elementy to cel główny oraz cele 

szczegółowe, które pozwalają ukierunkować długofalowe działania powiatu na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W ramach realizacji programu wyodrębniono 6 celów szczegółowych, 

które zostaną omówione poniżej. Każdy z celów szczegółowych został opisany w formie 

konkretnych działań z opisem oczekiwanych efektów. Przedstawiono również harmonogram 

działań, w którym podano termin realizacji i instytucje odpowiedzialne za wdrożenie 

konkretnych działań. Cele szczegółowe to: 

1. Zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnej nt. problemów osób 

niepełnosprawnych oraz przekazanie informacji dla osób niepełnosprawnych  

o przysługujących im prawach. 

2.  Zwiększenie dostępności w zakresie rehabilitacji leczniczej i usprawniającej. 

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

niepełnosprawnej. 

4.   Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 

5. Zwiększenie integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i ich 

rodzinami. 

6. Tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym (likwidacja barier 

funkcjonalnych). 

 

 

2. Sposób realizacji celów szczegółowych 
 

 

Cel 1  

Zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnej nt. problemów osób 

niepełnosprawnych oraz przekazanie informacji dla osób niepełnosprawnych  

o przysługujących im prawach 

 

Aby skutecznie wspierać osoby niepełnosprawne należy dostarczyć im odpowiednią wiedzę 

na temat ich praw i możliwości. Wiedza ta jest potrzebna nie tylko samym niepełnosprawnym 

ale i całemu społeczeństwu. Upowszechnianie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach 

wynikających z różnych rodzajów schorzeń sprzyja lepszemu dostosowaniu środowiska 

lokalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczególnie istotne jest edukowanie osób 

zajmujących się zawodowo pracą z osobami niepełnosprawnymi i realizujących zadania na 

rzecz osób niepełnosprawnych, a więc pracowników administracji samorządowej. 

Systematyczne przekazywanie wiedzy sprzyja usuwaniu szeregu barier społecznych na temat 

osób niepełnosprawnych.   

 

Działania: 

1. Udzielanie informacji o prawach, ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 
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2. Zamieszczenie informacji o prawach i obowiązkach związanych z niepełnosprawnością 

na stronie internetowej PCPR-u. 

3. Propagowanie informacji wśród pracodawców o programach wspierających 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 

4. Dalsza współpraca między instytucjami samorządowymi, lokalnym sektorem 

prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

5. Wydawanie publikacji prasowych o tematyce dotyczącej osób niepełnosprawnych. 

6. Organizacja kursów, szkoleń, konferencji dla osób niepełnosprawnych. 

7. Podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

Oczekiwane efekty: 

 zwiększenie wiedzy osób niepełnosprawnych i ich rodzin dotyczącej ich praw  

i możliwości, 

 wzrost społecznej świadomości w rozwiązywaniu problemów osób 

niepełnosprawnych, 

 podniesienie poziomu wiedzy o prawach niepełnosprawnych wśród osób stykających 

się z nimi w swej działalności zawodowej i społecznej, 

 zwiększenie zainteresowania mediów sprawami osób niepełnosprawnych 

 

 

Cel 2 

Zwiększenie dostępności w zakresie rehabilitacji leczniczej i usprawniającej 

 

Osoby niepełnosprawne w celu sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie powinny 

korzystać z rehabilitacji leczniczej. Niektóre wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacji, 

innym wystarczają okresowe zabiegi. Zadaniem rehabilitacji leczniczej prowadzonej  

w placówkach służby zdrowia jest przyśpieszenie powrotu do zdrowia lub zapobieganie 

trwałej utracie funkcji chorego układu. Dobrze prowadzone zabiegi, dobre wyposażenie 

gabinetów rehabilitacji oraz zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze sprawia, że skrócony zostanie okres hospitalizacji. Bardzo duże 

znaczenie w osiągnięciu pozytywnych rezultatów leczenia i usprawniania ma poradnictwo 

medyczne, socjalne i pedagogiczne oraz terapia psychologiczna. Odpowiednia dostępność do 

w/w usług sprzyja poprawie życia osób niepełnosprawnych. 

 

Działania: 

1. Organizowanie działań rehabilitacyjnych w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu. 

2.  Zmierzanie do zwiększenia możliwości zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

3. Zwiększenie ilości i różnorodności sprzętu rehabilitacyjnego w jednostkach 

świadczących usługi rehabilitacyjne. 

4. Prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego. 

5. Wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

6. Edukacja zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia. 

7. Poradnictwo socjalne, terapeutyczne, prawne i psychologiczne   

w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. 

8. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na terenie powiatu. 
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Oczekiwane efekty: 

 zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych, 

 poprawienie bądź utrzymanie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych, 

 upowszechnianie stylu życia zapobiegającego powstaniu lub pogłębianiu się 

niepełnosprawności, 

 zwiększenie dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego, 

 zwiększenie liczby osób przygotowanych do prowadzenia rehabilitacji 

 

 

Cel 3 

Zwiększenie dostępu do różnych form poradnictwa i edukacji dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 

 

W rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego olbrzymią rolę odgrywa wczesna interwencja  

i wczesne wspomaganie rozwoju. Powinny być one realizowane w sposób całościowy, 

wielodyscyplinarny i ciągły, w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym 

dziecka. Brak wczesnego oddziaływania może opóźnić, utrudnić lub nawet uniemożliwić 

rozwój dziecka. Zbyt późne podjęcie działań naprawczych często prowadzi do powstania  

i utrwalenia nieprawidłowych wzorców zachowań, które w późniejszym okresie jest ciężko 

wyeliminować.  Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich właściwe wychowanie  

i przygotowanie do życia jest pierwszym i niezwykle ważnym ogniwem w procesie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej. Niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży należy 

umożliwić osiągnięcie jak najwyższego poziomu własnego rozwoju, dlatego należy stworzyć 

warunki do w miarę samodzielnego uczęszczania do ogólnie dostępnych przedszkoli, szkół 

podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Umożliwić naukę w szkolnictwie 

specjalnym. Wykształcenie pozwoli osobom niepełnosprawnym osiągnąć jak największą 

samodzielność ekonomiczną oraz przyczyni się do ich rozwoju społecznego. Ważnym 

elementem edukacji dzieci i młodzieży jest również podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie 

umiejętności osób pracujących zawodowo z osobami niepełnosprawnymi. 

 

Działania: 

1. Prowadzenie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. Podejmowanie działań do tworzenia edukacji integracyjnej; zmierzanie do utworzenia 

przedszkola integracyjnego, rozwój kształcenia integracyjnego na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjalnej. 

3. Stworzenie placówki dziennego pobytu o charakterze edukacyjno-rehabilitacyjnym. 

4. Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.  

 

Oczekiwane efekty: 

 objęcie profesjonalną opieką dzieci niepełnosprawnych we wczesnym okresie ich 

życia, 

 zwiększenie szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych 

zamieszkujących teren powiatu, w różnych kategoriach wiekowych, 

 zwiększenie profesjonalnej kadry opiekującej się dziećmi niepełnosprawnymi 
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Cel 4 

Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

 

Osoby z niepełnosprawnością, najczęściej są grupą ludzi narażonych na stałe bezrobocie. 

Podstawowym sposobem walki z tym problemem jest rehabilitacja zawodowa. Ma ona na 

celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia odpowiedniego zatrudnienia  

i awansu zawodowego poprzez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, 

szkoleń i pośrednictwa pracy. Realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych bezrobotnych  

i poszukujących pracy w zakresie szkolenia i przekwalifikowania zawodowego, dostosowana 

do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zgodna z zainteresowaniem i możliwościami samych 

zainteresowanych, zwiększa szansę na ich zatrudnienie. Zatrudnienie dla osoby 

niepełnosprawnej ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale ma także istotny wymiar 

społeczny. Praca daje bowiem osobie niepełnosprawnej poczucie własnej wartości, 

samodzielności ekonomicznej i samorealizacji.      

 

Działania: 

1. Prowadzenie szkoleń, kursów i przekwalifikowań stosownie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i mobilizowanie ich do aktywności w zakresie poszukiwania 

pracy. 

2. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym odbycia staży absolwenckich i praktyk 

zawodowych. 

3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. 

4. Promowanie wśród pracodawców informacji o preferencyjnych warunkach zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych. 

5. Przystosowanie i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

6. Utworzenie zakładu aktywności zawodowej.  

7. Wsparcie finansowe osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

8. Uruchomienie systematycznych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. 

9. Szkolenie służb zajmujących się rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

 

Oczekiwane efekty: 

 zwiększenie wiedzy niepełnosprawnych na temat metod i technik aktywnego 

poszukiwania pracy, 

 zwiększenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie szans na zatrudnienie i ekonomiczne usamodzielnienie się osób 

niepełnosprawnych,  

 podniesienie kwalifikacji służb zajmujących się rehabilitacją zawodową 

 

 

Cel 5 

Zwiększenie integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami 
 

Osoby niepełnosprawne często czują się wyobcowane i odsunięte od udziału w życiu 

społecznym. Ograniczenia utrudniające bądź wręcz uniemożliwiające korzystanie  

z przysługujących im praw do zaspokojenia swoich potrzeb na równi z innymi, stanowią 

problem równie istotny co trudności z rehabilitacją zawodową. Do zwiększenia społecznej 

wrażliwości, przełamywania negatywnych stereotypów odnośnie rzekomo mniejszych 

możliwości osób niepełnosprawnych przyczyniają się różnorodne przedsięwzięcia  

o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym. Organizowanie imprez otwartych 



Uchwała nr XXXVI/170/09 Rady Powiatu Wieruszowskiego                                                                                        załącznik 

 25 

stanowi nie tylko formę edukacji społeczeństwa, ale też przekłada się na terapię społeczną 

niepełnosprawnych. O dobrym funkcjonowaniu osoby w społeczności, jej stopniu 

zintegrowania ze środowiskiem świadczy przede wszystkim wysokie poczucie jakości życia 

samej osoby niepełnosprawnej. Aby do tego doszło musi ona doświadczyć własnej 

podmiotowości. 

    

Działania: 

1. Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i kiermaszów twórczości osób 

niepełnosprawnych.  

2. Organizowanie spotkań osób niepełnosprawnych w celu wzajemnej wymiany 

doświadczeń, wspólnego rozwiązywania problemów i spędzania wolnego czasu. 

3. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją o charakterze integracyjnym. 

4. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. 

5. Organizowanie lokalnych spotkań poświęconych osobom niepełnosprawnym, 

konferencje, panele dyskusyjne. 

 

Oczekiwane efekty: 

 wzrost uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, 

sportowym, 

 wzrost stopnia samorealizacji i akceptacji osób niepełnosprawnych, 

 obniżenie poczucia zagrożenia, izolacji i wykluczenia społecznego 

 

 

Cel 6 

Tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym (likwidacja barier 

funkcjonalnych) 
 

Warunkiem koniecznym do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 

jest, również likwidacja barier funkcjonalnych zarówno w miejscu zamieszkania, jak  

i w środowisku. Osoby niepełnosprawne, tak jak wszyscy obywatele mają prawo do 

korzystania ze środowiska dla nich dostępnego. Obowiązujące prawo zapewnia im dostęp do 

wszystkich instytucji służb publicznych, posiadanie maksymalnej swobody poruszania się, 

wstęp do budynków. Jednak w praktyce licznie występujące bariery architektonistyczne, 

urbanistyczne, transportowe i w komunikowaniu się są jednym z najistotniejszych ograniczeń 

utrudniających, a często wręcz uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie  

z przysługującego im prawa do pełnego życia i zaspokajania swoich potrzeb. Szczególne 

znaczenie w tym zakresie, przypisać należy działaniom mającym na celu przywrócenie 

dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych,  

a w szczególności jednostek realizujących zadania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych, 

placówek edukacyjnych oraz placówek służby zdrowia.  

 

Działania: 

1. Likwidacja barier architektonicznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

2. Likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej. 

3. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Likwidacja barier transportowych poprzez dowóz dzieci i młodzieży do placówek 

edukacyjnych, rehabilitacyjno-terapeutycznych. 

5. Organizacja transportu osób niepełnosprawnych.  
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Oczekiwane efekty: 

 wzrost liczby obiektów i miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 

 wzrost liczby  środków transportu dla osób niepełnosprawnych, 

 

 

3. Harmonogram działań 

 
Lp. Działanie Termin 

realizacji 

Instytucje odpowiedzialne 

za wdrożenie działań 

Cel 1 Zwiększenie poziomu świadomości społeczności lokalnej nt. problemów osób 

niepełnosprawnych oraz przekazanie informacji dla osób niepełnosprawnych  

o przysługujących im prawach 

1. Udzielanie informacji o prawach, 

ulgach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  

Powiatowy Urząd Pracy, 

Samorządy Gminne,  

Organizacje pozarządowe  

2.  Zamieszczenie informacji  

o prawach i obowiązkach 

związanych z niepełnosprawnością 

na stronie internetowej PCPR-u. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

3. Propagowanie informacji wśród 

pracodawców o programach 

wspierających zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

4. Dalsza współpraca między 

instytucjami samorządowymi, 

lokalnym sektorem prywatnym 

oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych  

i ich rodzin. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  

Powiatowy Urząd Pracy, 

Samorządy Gminne,  

Organizacje pozarządowe 

5. Wydawanie publikacji prasowych 

o tematyce dotyczącej osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  

Powiatowy Urząd Pracy, 

Organizacje pozarządowe 

6. Organizacja kursów, szkoleń, 

konferencji dla osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  

Powiatowy Urząd Pracy, 

Organizacje pozarządowe 

7. Podnoszenie kwalifikacji osób 

zawodowo zajmujących się pracą 

z osobami niepełnosprawnymi. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie,  

Powiatowy Urząd Pracy, 

Organizacje pozarządowe 

Cel 2 Zwiększenie dostępności w zakresie rehabilitacji leczniczej i usprawniającej 

 
1. Organizowanie działań 

rehabilitacyjnych w trakcie pobytu 

pacjenta w szpitalu. 

proces ciągły PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy  
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2. Zmierzanie do zwiększenia 

możliwości zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. 

proces ciągły PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy, 

Organizacje pozarządowe 

3. Zwiększenie ilości i różnorodności 

sprzętu rehabilitacyjnego  

w jednostkach świadczących 

usługi rehabilitacyjne. 

proces ciągły PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy, 

Organizacje pozarządowe 

4. Prowadzenie szkoleń dla personelu 

medycznego. 

proces ciągły PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy 

5. Wspieranie rehabilitacji 

prowadzonej przez organizacje 

pozarządowe działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, 

Samorząd Powiatowy, 

Samorządy Gminne 

6. Edukacja zdrowotna  

i propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

proces ciągły PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital 

Powiatowy, 

Samorząd Powiatowy, 

Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna 

7. Poradnictwo socjalne, 

terapeutyczne, prawne i 

psychologiczne   

w ramach Punktu Interwencji 

Kryzysowej. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

8.  Uruchomienie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego na 

terenie powiatu. 

2010-2014 Samorząd Powiatowy, 

Organizacje pozarządowe 

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

niepełnosprawnej 

 
1. Prowadzenie wczesnej interwencji 

i wczesnego wspomagania 

rozwoju. 

proces ciągły Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Organizacje pozarządowe 

2. Podejmowanie działań do 

tworzenia edukacji integracyjnej; 

zmierzanie do utworzenia 

przedszkola integracyjnego, 

rozwój kształcenia integracyjnego 

na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjalnej. 

proces ciągły Samorządy Gminne, 

Organizacje pozarządowe 

3. Stworzenie placówki dziennego 

pobytu o charakterze edukacyjno-

rehabilitacyjnym. 

2010 Organizacje pozarządowe 

4. Szkolenie kadry pedagogicznej  

w zakresie pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

proces ciągły Samorządy Gminne,  

Samorząd Powiatowy, 

Organizacje pozarządowe 

Cel 4 Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

 
1. Prowadzenie szkoleń, kursów  proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy, 
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i przekwalifikowań stosownie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych  

i mobilizowanie ich do aktywności 

w zakresie poszukiwania pracy. 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

2. Umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym odbycia staży 

absolwenckich i praktyk 

zawodowych. 

proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy 

3. Prowadzenie poradnictwa 

zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy 

4. Promowanie wśród pracodawców 

informacji o preferencyjnych 

warunkach zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy 

5. Przystosowanie i tworzenie 

nowych miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy 

6. Utworzenie zakładu aktywności 

zawodowej. 
2010-2012 Samorząd Powiatowy,  

Samorząd Wojewódzki, 

Organizacje pozarządowe 

7. Wsparcie finansowe osób 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą. 

proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy 

8. Uruchomienie systematycznych 

zajęć terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych pozostających 

bez zatrudnienia. 

2010 Organizacje pozarządowe 

9. Szkolenie służb zajmujących się 

rehabilitacją zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowy Urząd Pracy 

Cel 5 Zwiększenie integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi i ich 

rodzinami 

 
1. Organizowanie imprez 

kulturalnych, wystaw  

i kiermaszów twórczości osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Domy Pomocy Społecznej, 

Środowiskowy Dom 

 Samopomocy, 

Organizacje pozarządowe 

2. Organizowanie spotkań osób 

niepełnosprawnych w celu 

wzajemnej wymiany doświadczeń, 

wspólnego rozwiązywania 

problemów i spędzania wolnego 

czasu. 

proces ciągły Domy Pomocy Społecznej, 

Środowiskowy Dom 

 Samopomocy, 

Organizacje pozarządowe, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

3. Organizowanie wypoczynku 

połączonego z rehabilitacją  

o charakterze integracyjnym. 

proces ciągły Domy Pomocy Społecznej, 

Środowiskowy Dom 

 Samopomocy, 

Organizacje pozarządowe, 
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4. Organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych. 
proces ciągły Domy Pomocy Społecznej, 

Środowiskowy Dom 

 Samopomocy, 

Organizacje pozarządowe, 

 

5. Organizowanie lokalnych spotkań 

poświęconych osobom 

niepełnosprawnym, konferencje, 

panele dyskusyjne. 

proces ciągły Domy Pomocy Społecznej, 

Środowiskowy Dom 

 Samopomocy, 

Organizacje pozarządowe, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, 

Powiatowy Urząd Pracy 

Cel 6 Tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym (likwidacja barier 

funkcjonalnych) 

 
1. Likwidacja barier 

architektonicznych zgodnie  

z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych. 

proces ciągły Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

2. Likwidacja barier w budynkach 

użyteczności publicznej. 
proces ciągły Samorządy Gminne, 

Samorząd Powiatowy, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 

3. Dostosowanie infrastruktury 

technicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

proces ciągły Samorządy Gminne, 

Samorząd Powiatowy 

4. Likwidacja barier transportowych 

poprzez dowóz dzieci i młodzieży 

do placówek edukacyjnych, 

rehabilitacyjno-terapeutycznych. 

proces ciągły Samorządy Gminne, 

Organizacje pozarządowe 

5. Organizacja transportu osób 

niepełnosprawnych.  
proces ciągły Samorządy Gminne, 

Samorząd Powiatowy 

 

 

4. Finansowanie Programu 
 

Program finansowany będzie: 

 ze środków własnych powiatu,  

 ze środków własnych samorządów gminnych,  

 ze środków własnych samorządu wojewódzkiego,  

 ze środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

 ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 

 z innych środków, takich jak np. dotacje z budżetu Państwa, Funduszu Pracy,  

 ze środków pozyskanych w ramach programów Unii Europejskiej,  

 ze środków organizacji pozarządowych  
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