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WSTĘP 

          Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa 

przyniosła szereg zmian w zasadach organizacji i działania władz publicznych. 

Powstały nowe struktury samorządu terytorialnego – powiaty, które przejęły szereg 

zadań o charakterze publicznym realizowanych wcześniej przez administrację 

rządową. Dotyczy to także działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

          Zakres kompetencji poszczególnych służb działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych określony został przede wszystkim w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy tej ustawy wskazują 

podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań z niej wynikających. 

          Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) określiła zakres działania  

i zadania powiatu. Jednym z głównych zadań powiatu jest wspieranie osób 

niepełnosprawnych. Powiat także ma w ręku instrumenty do realizacji  

tego zadania w postaci edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej, polityki prorodzinnej, transportu, przeciwdziałania bezrobociu, 

współpracy z organizacjami pozarządowymi; kultury fizycznej  

i turystyki, nadzoru budowlanego i w zakresie tworzenia przyjaznego człowiekowi 

środowiska, a także od 1 stycznia 2000 r. tworzenia rynku pracy  

i nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy. Wszystkie te zadania powiatu chcemy, 

w poniższym programie skierować na osobę niepełnosprawną,  

jako słabszą i potrzebującą wsparcia społecznego, by później mogła dorównać 

sprawnym. 

          W oparciu o art. 32 oraz 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy 

obywatele są równi wobec prawa, obowiązków i wolności.  

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym i gospodarczym  

(a więc również z powodu niepełnosprawności). Osobom niepełnosprawnym  
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władze publiczne mają udzielać pomocy w zabezpieczaniu egzystencji  

i przysposobieniu do pracy. Realizację tego zadania umożliwia ustawa  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Osoba niepełnosprawna ma, zatem prawo do pracy i obowiązek świadczenia 

pracy zarobkowej. Dzięki realizacji tego prawa możliwa będzie integracja 

zawodowa.   

         Powiatowy program pomocy osobom niepełnosprawnym również oparty jest 

na strategii rozwoju powiatu radziejowskiego uchwalonej uchwałą Rady Powiatu nr 

XXV/126/2001 z dnia 8 lutego 2001 roku. 

        Szczególnym dokumentem odnoszącym się w całości do osób 

niepełnosprawnych jest Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  

z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwałą  

tą Sejm RP potwierdził niezbywalne prawo osób niepełnosprawnych oraz wezwał 

rząd i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych  

na urzeczywistnienie tych praw. 

           Dokumenty te stanowią ważną bazę dla budowania krajowej, regionalnej  

i lokalnej strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie  

w kontekście coraz szerszego włączania się naszego kraju w struktury społeczności 

europejskiej. 

          Samorząd powiatowy otrzymując określone zadania z rehabilitacji 

zawodowej, społecznej i leczniczej, czuje się odpowiedzialny za swoich 

niepełnosprawnych obywateli - wyborców. Istnieje, zatem pilna potrzeba integracji 

wszystkich zadań powiatu w formie programu wyrównywania szans osobom 

niepełnosprawnym. 

          Aby nasz samorząd mógł z powodzeniem realizować swoje zobowiązania 

wobec osób niepełnosprawnych otrzymuje środki PFRON w/g algorytmu 

opracowanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.03.2002 

roku. Fundusze te są niestety bardzo małe i nie wystarczają na pokrycie nawet 
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najpotrzebniejszych zadań, zmuszając samorządy do pozyskiwania środków  

z innych źródeł.   
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Cele Operacyjne: 

Cel operacyjny nr 1: 

Stworzenie środowiska przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. 

 

Jednym z najważniejszych współczesnych wyzwań polityki społecznej  

jest integracja, czyli umożliwienie ludziom niepełnosprawnym korzystania  

ze wszystkiego, co jest dostępne dla ogółu społeczeństwa. Wymaga to od osób 

niepełnosprawnych czynnego zaangażowania się w procesy rehabilitacji, 

kształcenia, chęci korzystania z systemu wsparcia i pomocy oferowanej  

w środowisku lokalnym. Do takich form pomocowych można zaliczyć: 

- zakłady pracy chronionej, 

- zakłady aktywizacji zawodowej, 

- warsztaty terapii zajęciowej, 

- grupy wsparcia edukacyjne i samopomocowe, 

- rehabilitacja, 

- sport, rekreacja, wypoczynek. 

 

I. Cel strategiczny programu. 

 

Celem strategicznym programu jest utworzenie systemu wspomagania  

oraz wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w powiecie radziejowskim. 

 

II. Cele operacyjne programu 

 

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 

niepełnosprawności. 

2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym  

i społecznym. 
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3. Organizowanie różnych form wspierania osób niepełnosprawnych. 

 

III. Adresaci programu 

 

1. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny wymagające wsparcia specjalistycznego  

i socjalnego. 

2. Administratorzy obiektów użyteczności publicznej wspierający osoby 

niepełnosprawne. 

 

IV. Zadania programu 

 

1. Zidentyfikowanie zasobów i potrzeb na rzecz osób niepełnosprawnych          

w powiecie. 

2. Upowszechnianie znaczenia organizacji pozarządowych w badaniu                  

 i zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych, wspieranie ich inicjatyw. 

3. Wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem imprez sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalnych osób niepełnosprawnych. 

4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju informacji dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin o możliwości dostępu i korzystania  

ze sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 

5. Popularyzowanie wiedzy o możliwości uzyskania dofinansowania z PFRON  

na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,  

w komunikowaniu się i technicznych dla indywidualnych osób 

niepełnosprawnych i obiektów użyteczności publicznej. 

6. Tworzenie i nadzór nad działalnością istniejących warsztatów terapii 

zajęciowej. 

7. Wspieranie inicjatyw tworzenia świetlic i klubów środowiskowych dla osób 

niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 
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8. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych. 

 

V. Źródła finansowania programu. 

 

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Starostwo Powiatowe w Radziejowie. 

3. Burmistrzowie i Wójtowie Gmin. 

4. Pozyskiwanie sponsorów i wolontariuszy. 

 

VI. Realizatorzy programu. 

 

1. Starostwo Powiatowe w Radziejowie. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie. 

3. Ośrodki Pomocy Społecznej. 

4. Organizacje pozarządowe. 

5. Wolontariusze. 

 

VII. Oczekiwane efekty 

 

1. Wzrost zainteresowania społeczności powiatowej problemami osób 

niepełnosprawnych. 

2. Rozwój środowiskowych form wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

3. Wzrost aktywności społecznej jednostek podległych Staroście, organizacji 

pozarządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności. 

4. Stwarzanie możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe. 

5. Zwiększanie poczucia tolerancji i solidarności z osobami niepełnosprawnymi 

wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo  

      w imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 
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6. Likwidacja barier funkcjonalnych w środowisku zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej umożliwiająca jej samodzielne poruszanie się. 

7. Zwiększenie się ilości obiektów użyteczności publicznej pozbawionych barier 

funkcjonalnych. 

8. Zwiększenie się liczby mieszkań przystosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

9. Doskonalenie systemu informacji o możliwościach dostępu do korzystania  

ze sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz jego nabycia. 

10. Najlepsze rozwiązania w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska 

fizycznego dla osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo specjalistyczne.   
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Cel operacyjny nr 2: 

Aktywizacja zawodowa, zatrudnianie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia 

wśród osób niepełnosprawnych. 

 

Osoba niepełnosprawna ma prawo do pracy i obowiązek świadczenia pracy 

zarobkowej. Dzięki realizacji tego prawa możliwa jest integracja zawodowa  

tej grupy społecznej. Praca zgodnie z kwalifikacjami jest jedynym zabezpieczeniem 

uczestnictwa  osób niepełnosprawnych w życiu społeczno – gospodarczym swojej 

gminy i powiatu, jest gwarantem: 

- poczucia własnej wartości, 

- samodzielności materialnej, 

- społecznego kontaktu z innymi osobami, 

- partnerskiego udziału osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym, 

-  pomocy rehabilitacyjnej, socjalnej, edukacyjnej i innej niezbędnej dla danej   

     osoby niepełnosprawnej 

Realizacja tych zamierzeń podniesie zaniżaną ocenę wartości osób 

niepełnosprawnych i ich samoocenę. 

 

I. Cel strategiczny programu 

 

Aktywizacja zawodowa, zatrudnianie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia 

wśród osób niepełnosprawnych. 

 

II. Cele operacyjne programu 

 

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków bezrobocia  

     na  terenie powiatu. 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych. 
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III. Adresaci programu 

 

1. Osoby niepełnosprawne 

2. Pracodawcy, którzy wyrażają chęć zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 

IV. Zadania programu 

 

1. Prowadzenie ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy osób 

niepełnosprawnych. 

2. Pomoc w tworzeniu nowych lub przystosowaniu nowych miejsc pracy  

dla osób niepełnosprawnych 

3. Organizacja szkoleń i przekwalifikowań dla osób niepełnosprawnych mających 

na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 

4. Pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez osoby 

niepełnosprawne. 

5. Bieżące kontakty z właściwymi urzędami administracji samorządowej  

i rządowej, które zajmują się rozwiązywaniem problemów osób 

niepełnosprawnych.   

 

V. Źródła finansowania 

 

1. Środki z Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 

2. Środki Funduszu Pracy  

 

VI. Realizatorzy programu. 

 

1. Starostwo Powiatowe w Radziejowie. 

2. Powiatowy Urząd Pracy. 

3. Organizacje pozarządowe. 
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VII. Oczekiwane efekty. 

 

1. Zwiększenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zgodnie  

z ich kwalifikacjami zawodowymi. 

2. Zwiększenie szans awansu zawodowego poprzez formy edukacyjne  

i szkoleniowe. 

3. Wzrost dochodów z tytułu zatrudnienia i zmniejszanie nakładów na opiekę 

społeczną. 

4. Racjonalne wykorzystywanie środków PFRON na rzecz rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

5. Zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób 

niepełnosprawnych. 

6. Zwiększenie zainteresowania przez osoby niepełnosprawne  

7. Rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych. 

8. Efektywniejsze wykorzystywanie Zakładowych Funduszów Rehabilitacji  

w ZPCH na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz współpraca z tymi 

zakładami. 

9. Pełna diagnoza możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych. 

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi  

na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, 
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Cel operacyjny nr 3:  

Szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych w powiecie radziejowskim. 

 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom, jakie stawia przed Starostwem 

Powiatowym kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami utworzono 

w roku 2000 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, umożliwiający 

pobieranie nauki w Szkole Podstawowej, a po skończeniu kontynuację nauki  

w Gimnazjum. Stworzono internat, w którym większość wychowanków uczy  

się samodzielności i życia w grupie rówieśników. 

Dzięki Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu dzieci dotknięte 

niepełnosprawnościami zapewnioną mają wzmożoną pomoc pedagogiczną 

dostosowaną do charakteru niepełnosprawności. 

 

I. Cel strategiczny programu. 

   

Celem strategicznym programu jest stworzenie możliwości dalszego kształcenia  

i zdobycia zawodu dla uczniów SOSW w pobliżu ich miejsca zamieszkania  

i w środowisku, które już znają. 

 

II. Cele operacyjne programu. 

 

1. Dostrzeganie potrzeb osób niepełnosprawnych w powiecie. 

2. Czynne włączenie osób niepełnosprawnych w życie miasta. 

3. Wspieranie wszystkich inicjatyw związanych z organizowaniem imprez 

sportowych, kulturalnych dla osób niepełnosprawnych. 

4. Likwidowanie wszelkich barier. 

5. Wspieranie poradnictwa specjalistycznego 
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III. Adresaci programu. 

 

1. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice. 

2. Nauczyciele, wychowawcy SOSW oraz pracownicy Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

 

IV. Zadania programu.  

1. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w SOSW. 

2. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w życiu codziennym poprzez 

możliwość zdobycia zawodu. 

 

V. Źródła finansowania. 

 

1. Subwencja Oświatowa. 

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

3. Starostwo Powiatowe. 

4. Sponsorzy i wolontariusze. 

 

VI. Realizatorzy programu. 

 

1. Starostwo Powiatowe. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

3. Nauczyciele i Wychowawcy SOSW. 

 

VII. Oczekiwane efekty.  

 

1. Zainteresowanie mieszkańców powiatu problemami osób niepełnosprawnych. 
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2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia  

w społeczeństwie. 

3. Zwiększenie poczucia tolerancji i solidarności z osobami niepełnosprawnymi 

wśród rówieśników poprzez wspólne uczestniczenie w imprezach sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych. 

4. Możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


