Załącznik
do Uchwały Nr XXV/149/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z ZAKRESU REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ,
ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA
ORAZ
PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA LATA 2009-2020

WPROWADZENIE
Opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz
Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych zwany dalej Programem jest wykonaniem
postanowień art.35 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 ,poz.776 ze
zmianami).Zadania ujęte w programie są kontynuacją działań realizowanych w latach 20062008 i są spójne z :
-Wojewódzką Strategią Rozwoju Pomocy Społecznej,
-Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego.
Program jest zgodny z Celem strategicznym nr 3 Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020.
Celem programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie najwyższego
poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych została zawarta w części diagnostycznej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na Program składa się:
A. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie
Rehabilitacji Społecznej na lata 2009-2020.
B. Powiatowy Program Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób
Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
C. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Przestrzegania
Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.

Cele i zadania Programu:
A. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie
Rehabilitacji Społecznej na lata 2009-2020.
Program jest adresowany do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego, członków
ich rodzin , instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze polityki społecznej
Oraz społeczności lokalnej.
1. Cel strategiczny programu:
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich
wykluczeniu społecznemu w powiecie średzkim.
2. Cele operacyjne:
Cel operacyjny nr 1
Zintegrowanie działań podmiotów działających w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym.
Zadania :
1. Kontynuacja współpracy rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności:
-współorganizowanie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych,
-wspieranie działalności wolontaryjnej i współpraca w tym zakresie;

2. Pomoc merytoryczna, organizacyjna i finansowa dla podmiotów działających w ramach
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez w szczególności:
-organizację szkoleń, narad, konferencji,
-doradztwo w zakresie realizacji zadań ,
-dofinansowanie przedsięwzięć, w szczególności w zakresie organizacji kultury, sportu,
rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych;
3.Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie
podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Cel operacyjny nr 2
Rozwój specjalistycznych usług w środowisku zamieszkania.
Zadania :
1. Rozszerzanie działalności istniejących placówek wsparcia oraz tworzenie nowych
placówek, a w szczególności:
1) środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) warsztatów terapii zajęciowej,
3) utworzenie zakładu aktywności zawodowej lub spółdzielni socjalnej,
4) utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych,
5)dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny oraz kosztów budowy i rozbudowy tych
obiektów.
Cel operacyjny nr 3
Tworzenie środowiska fizycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych.
Zadania :
1. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w obiektach użyteczności
publicznej, a w szczególności:
a) placówkach edukacyjnych, w tym w szczególności w obiektach Zespołu Szkół Rolniczych,
w których mieści się Gimnazjum Specjalne,
b) pomocy społecznej
c) w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest jednostka
samorządu terytorialnego;
2. Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja
barier architektonicznych i technicznych);
3. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym zamieszkałym w szczególności
w obszarach wiejskich korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych w tym ŚDS,
edukacyjnych itp. poprzez usługi transportowe.
Cel operacyjny nr 4
Doskonalenie systemu informacji dotyczącej usług i świadczeń dla osób niepełnosprawnych.
Zadania :
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i poradnictwa:
a)utworzenie w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
Centrum Informacji dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego
b)bieżące uaktualnianie informatora pn. ,,Informator osoby niepełnosprawnej”,
c)udostępnianie informacji na stronach PCPR dostępnych dla osób niepełnosprawnych ,
d)kontynuacja działalności kafejki internetowej.

Cel operacyjny nr 5
Stwarzanie możliwości do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji
i turystyce.
Zadania:
Dofinansowywanie organizacji zajęć , konkursów, turniejów wycieczek, imprez sportowych ,
rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych.
Cel operacyjny nr 6
Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi.
Zadania
Zwiększanie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym , w szczególności
poprzez:
-organizację imprez integracyjnych, a w szczególności festiwalu wokalno-instrumentalnego
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-organizację konferencji,
-promowanie efektów działalności osób niepełnosprawnych w ramach organizowanych
wystaw prac artystycznych.
Podejmowanie innych działań niż ww. zgodnie z ogłaszanymi programami przez agendy
rządowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unię Europejską.
3. Źródła finansowania
1) Projekt realizacji poszczególnych zadań określać będzie koszty realizacji
oraz podmioty bezpośrednio realizujące zadanie;
2) Źródła finansowania:
-środki PFRON,
-środki budżetu państwa,
-środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
-środki własne powiatu,
-środki własne bezpośrednich realizatorów poszczególnych zadań programu,
-środki pozyskane z innych źródeł.
4. Planowane efekty:
1)Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego w grupie osób niepełnosprawnych,
2)Powstanie zintegrowanego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych,
3)Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług i informacji osób niepełnosprawnych
w środowisku zamieszkania,
4)Utworzenie Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
5. Zasady kontroli przebiegu realizacji programu:
1)Monitorowanie przebiegu realizacji programu poprzez badanie sprawozdań sporządzanych
przez bezpośrednich realizatorów zadania,
2)Sporządzanie rocznych raportów z realizacji programu i przedstawianie stopnia realizacji
zadań Radzie Powiatu Średzkiego przez Dyrektora PCPR w ramach corocznie
przedstawianego sprawozdania z działalności jednostki.

B. Powiatowy Program Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób
Niepełnosprawnych na lata 2009-2020
1. Adresaci programu:
1) Osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy, zamieszkałe na terenie powiatu
średzkiego,
2) Pracodawcy prowadzący działalność na terenie powiatu średzkiego,
3) Mieszkańcy powiatu średzkiego,
2. Cel programu :
Stwarzanie warunków dla podniesienia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych
i zwiększanie działań na rzecz ich aktywizacji zawodowej.
3. Zadania:
1) Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
w szczególności dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) Prowadzenie szkoleń lub przekwalifikowań osób niepełnosprawnych;
3) Rozwijanie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych;
4) Opracowanie i popularyzacja wśród pracodawców pakietu informacyjnego
na temat:
-możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych,
-możliwości korzystania z ulg podatkowych w związku z zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych,
-możliwości uzyskania dofinansowania na przystosowanie stanowiska pracy;
5) Pomoc dla pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
na wyposażenie nowych miejsc pracy oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych.
6). Podejmowanie innych działań niż ww. zgodnie z ogłaszanymi programami rządowymi,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii Europejskiej.
4. Planowane efekty:
1) Umożliwienie osobom niepełnosprawnym w szczególności zaliczonym
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
zdobycia odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji zatrudnienia oraz
integracja ze środowiskiem lokalnym;
2) Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy poprzez szkolenia
lub przekwalifikowania w ramach edukacji pozaszkolnej;
3) Podniesienie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia lub
otwarcie własnej działalności;
4) Zwiększenie efektywności zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
5) Podniesienie świadomości społecznej w zakresie rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych;
5. Koszty realizacji programu oraz źródła finansowania:
1) Projekt realizacji poszczególnych zadań określać będzie koszty realizacji oraz podmioty
bezpośrednio realizujące zadanie;
2) Źródła finansowania:
-środki PFRON,
-środki budżetu państwa,

-środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
-środki własne powiatu,
-środki własne bezpośrednich realizatorów poszczególnych zadań programu,
-środki pozyskane z innych źródeł.
6. Zasady kontroli przebiegu realizacji programu:
1) Monitorowanie przebiegu realizacji programu poprzez badanie sprawozdań sporządzanych
przez bezpośrednich realizatorów zadania;
2) Sporządzanie rocznych raportów z realizacji programu i przedstawianie stopnia realizacji
zadań Radzie Powiatu Średzkiego przez Dyrektora PCPR w ramach corocznie
przedstawianego sprawozdania z działalności jednostki.
C. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Przestrzegania
Praw Osób Niepełnosprawnych
Program jest adresowany do :
1) Osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin,
2) Mieszkańców powiatu średzkiego,
3) Instytucji publicznych, pracodawców, organizacji pozarządowych i innych osób
fizycznych i prawnych.
1. Cel programu:
Zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw
społecznych wobec problemu niepełnosprawności.
2.Zadania do realizacji:
1)Opracowywanie, publikacja i rozpowszechnianie informacji na temat praw osób
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci.
2)Organizacja szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych kadry realizujących
zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym.
3)Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych w ramach
utworzonego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
Centrum Informacji .
3.Planowane efekty:
1)Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin do podejmowania
działań na rzecz wyrównywania szans poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat
przysługujących im praw możliwości ich egzekwowania,
2)Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej osoby niepełnosprawnej w społeczności
lokalnej,
3)Wzmocnienie poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym,
4)Zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców powiatu średzkiego na temat problemów osób
niepełnosprawnych oraz przysługujących osobom niepełnosprawnym prawach,
5)Aktywizowanie władzy lokalnej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych
i innych do podejmowania działań w zakresie przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych.
4. Realizatorzy Programu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. przy współpracy z:
-Starostwem Powiatowym-Wydziałem Polityki Społecznej

-Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp.
-Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Wlkp.
5. Źródła finansowania:
- środki PFRON,
- środki budżetu państwa,
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
- środki własne powiatu,
- środki własne bezpośrednich realizatorów poszczególnych zadań programu,
- środki pozyskane z innych źródeł.
6.Zasady kontroli przebiegu realizacji programu:
1) Monitorowanie przebiegu realizacji programu poprzez badanie sprawozdań
sporządzanych przez bezpośrednich realizatorów zadania;
2) Sporządzanie rocznych raportów z realizacji programu i przedstawianie stopnia realizacji
zadań Radzie Powiatu Średzkiego przez Dyrektora PCPR w ramach corocznie
przedstawianego sprawozdania z działalności jednostki.

