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WPROWADZENIE  

Opracowanie i realizacja Powiatowego programu działań na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami  na  lata  2021-2030,  zwanego  dalej  Programem  jest  wykonaniem 

postanowień art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społe-

cznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).  

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami obejmują swym zakresem następujące obszary: 

 rehabilitację społeczną, 

 rehabilitację zawodową i zatrudnianie, 

 przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnościami. 

Zadania ujęte w programie są kontynuacją działań realizowanych w latach 2009–2020 

i są spójne ze:  

 Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, 

 Strategią Rozwoju Powiatu Średzkiego na lata 2015-2024. 

 

Program jest zgodny z Celem strategicznym nr 2 Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021–2030. 

Celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwie najwyższego 

poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  

Diagnoza problemów osób z niepełnosprawnościami została zawarta w części diagnostycznej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021–2030.  

 

 

 

 

 

 



ADRESACI PROGRAMU 

 osoby  z  niepełnosprawnościami z  terenu  powiatu średzkiego, 

 członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu średzkiego, 

 instytucje publiczne, 

 instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w sferze polityki społecznej  

i na rzecz społeczności lokalnej, 

 pracodawcy prowadzący działalność na terenie powiatu średzkiego, 

 inne osoby fizyczne i prawne, 

 mieszkańcy powiatu średzkiego. 

 

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POWIATU ŚREDZKIEGO 

Na terenie powiatu średzkiego działania w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami  

prowadzą instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe.  Realizują one różnorodne 

formy wsparcia z zakresu aktywnej integracji. Zadania powiatu realizują: 

 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Środzie Wielkopolskiej, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej. 

Działania prowadzone przez jednostki organizacyjne samorządu realizowane są w ścisłej współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Pełnią one bardzo ważną rolę w polityce społecznej realizowanej  

na poziomie powiatu. Z jednej bowiem strony są one partnerem dla samorządu w procesie realizacji 

zadań nakierowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, z drugiej samodzielnie inicjują 

działania aktywizujące te osoby. Ponadto działania o charakterze inicjatywnym oraz konsultacyjno-

opiniodawczym   podejmowane są przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 



 

I OBSZAR DZIAŁAŃ – REHABILITACJA SPOŁECZNA 

Cel strategiczny 

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu 

społecznemu w powiecie średzkim. 

Cele operacyjne 

Cel operacyjny nr 1: Wzmocnienie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami  w życiu społecznym 

Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

1.1. Integrowanie i inicjowanie działań różnych podmiotów  

       w zakresie   wzmacniania wsparcia i uczestnictwa 

       społecznego osób z niepełnosprawnościami. 

 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

 

- liczba  

  zorganizowanych  

  spotkań,  

  przedsięwzięć   

 

1.2. Kształtowanie postaw prospołecznych sprzyjających 

        kreowaniu  środowiska  przyjaznego  osobom  z  niepełno-

        sprawnościami, w szczególności poprzez: 

-  działania informacyjno-edukacyjne mające na celu 

   zwiększenie     świadomości społecznej w zakresie 

   problematyki     niepełnosprawności, 

-  prezentację osiągnięć artystycznych, sportowych, naukowych, 

    zawodowych osób z  niepełnosprawnościami, 

-  promowanie organizowanych imprez integracyjnych, 

-  prowadzenie poradnictwa, doradztwa na temat potrzeb  

   i problemów osób z  niepełnosprawnościami, 

-  wspieranie wolontariatu i realizowania praktyk w instytucjach 

   pomocy i integracji społecznej. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

 

- liczba 

  opracowanych 

  materiałów 

  informacyjnych,   

  zorganizowanych 

  imprez, 

  udzielonych porad 



1.3. Stwarzanie możliwości do aktywnego uczestnictwa  

       w życiu kulturalnym,   sporcie,    rekreacji i   turystyce,  

       w szczególności poprzez dofinansowywanie organizacjom 

        przedsięwzięć z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystki  

        dla osób z niepełnosprawnościami. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

   dofinansowanych 

   przedsięwzięć 

 

Cel operacyjny nr 2: Poprawa dostępności i wyrównanie szans edukacyjnych osób  

z niepełnosprawnością 

Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

2.1.  Wyrównanie szans w dostępnie do edukacji  

         dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami. 

 

Starostwo 

Powiatowe,  

PCPR,  

Poradnia 

Psychologi-

czno-Pedagogi-

czna 

- liczba osób 

  objętych usługami 

2.2.  Wspieranie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych  

        na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR,  

PFRON, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba złożonych 

  wniosków 

  aplikacyjnych, 

- liczba  

  realizowanych  

  projektów/ 

  programów 

 

Cel operacyjny nr 3: Rozwój   specjalistycznych   usług   w   środowisku   zamieszkania   osób  

z niepełnosprawnościami 

Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

3.1. Świadczenie usług w ramach istniejących placówek 

       wsparcia, w tym: 

       -   środowiskowych domów samopomocy dla osób  

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, ŚDS, 

WTZ, 

- liczba placówek,    

- liczba obiektów,  

  w których  

  dofinansowano 



         z zaburzeniami psychicznymi, 

       - warsztatu terapii zajęciowej, 

       - mieszkań chronionych, 

       - utworzenie zakładu aktywności zawodowej, 

       - dofinansowanie  kosztów  wyposażenia  obiektów  

         służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami  

         w sprzęt rehabilitacyjny oraz kosztów budowy i rozbudowy 

         tych obiektów. 

Stowarzysze-

nie Pomocy 

„SOS” 

w Środzie 

Wielkopol-

skiej 

  koszty zakupu 

  wyposażenia 

 

 

3.2. Tworzenie nowych placówek wsparcia dla osób  

       z niepełnosprawnościami, w szczególności zakładu 

       aktywności zawodowej. 

Starostwo 

Powiatowe,  

PCPR,  

organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

  utworzonych 

  placówek 

3.3. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Starostwo 

Powiatowe,  

PCPR,   

organizacje 

pozarządowe 

- liczba osób 

  objętych usługami   

  opieki 

  wytchnieniowej 

3.4. Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby  

       z niepełnosprawnością. 

Starostwo 

Powiatowe,  

PCPR,  

organizacje 

pozarządowe 

- liczba osób 

  objętych usługami   

  asystenta osobistego

  osoby 

  z niepełnosprawno-

  ścią 

 

 

Cel operacyjny nr 4 : Likwidacja barier dająca możliwość równoprawnego uczestnictwa osobom 

niepełnosprawnym w życiu społecznym 

  Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

4.1. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych  

       w obiektach użyteczności publicznej, dla których organem 

Starostwo 

Powiatowe, 

- liczba obiektów 

  użyteczności  

  publicznej,  



       prowadzącym jest powiat średzki. PCPR   w których  

 zlikwidowano  

 bariery  

4.2. Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób 

       z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych  

       i technicznych. 

 PCPR - liczba osób, 

  którym dofinan-

  sowano likwidację   

  barier w ich  

  mieszkaniach 

4.3. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami,  

       w szczególności z obszarów wiejskich,    korzystania  

       ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz aktywizacji 

       społecznej i zawodowej poprzez świadczenie usług 

       transportowych. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR 

- liczba osób, które 

  skorzystały  

  z usługi 

  transportowej 

4.4. Podejmowanie działań zwiększających dostęp do technologii 

       informatycznej. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba podjętych 

  inicjatyw 

4.5. Likwidacja barier transportowych m.in.: poprzez świadczenie 

       indywidualnych usług door-to-door. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR 

- liczba osób 

  korzystających 

  z usług 

  transportowych 

4.5. Realizacja  programów/projektów dofinansowywanych  

       ze środków zewnętrznych, w tym PFRON, EFS. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

  realizowanych 

  projektów 

 

Cel operacyjny nr 5 - Kształtowanie  postaw społecznych, sprzyjających integracji 

osób z niepełnosprawnościami i realizacji ich potrzeb 

Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

5.1. Zwiększanie integracji osób z niepełnosprawnościami Starostwo 

Powiatowe,  

-  liczba 

   zorganizowanych 



       w środowisku lokalnym i  w szczególności poprzez: 

       - organizację imprez integracyjnych,  

       - organizację konferencji, 

       - promowanie działalności osób z niepełnosprawnościami 

         w ramach organizowanych wystaw prac artystycznych. 

PCPR, ŚDS, 

WTZ, 

 organizacje 

 pozarządowe  

  imprez 

  integracyjnych 

- liczba 

  zorganizowanych 

  konferencji 

- liczba 

  zorganizowanych 

  wystaw  

5.2. Podejmowanie innych działań niż ww. zgodnie  

       z ogłaszanymi programami przez agendy rządowe, 

       Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

      Unię Europejską. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR,  

PFRON, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba złożonych 

  wniosków 

  aplikacyjnych 

- liczba realizowa-

  nych projektów/ 

  programów 

 

Planowane efekty 

 zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego w grupie osób z niepełnosprawnościami, 

 powstanie zintegrowanego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, 

 zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

II OBSZAR DZIAŁAŃ – REHABILITACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIANIE 

 

Cel strategiczny  

Wzmacnianie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

Cele operacyjne 

Cel operacyjny nr 1: Stwarzanie warunków dla podniesienia kwalifikacji zawodowych osób 

z niepełnosprawnościami  i zwiększanie działań na rzecz ich aktywizacji zawodowej. 



Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

1.1. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa 

       zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami,  

       w szczególności dla osób ze znacznym i umiarkowanym 

       stopniem niepełnosprawności. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

- liczba udzielonych 

  porad 

1.2. Prowadzenie  szkoleń  lub  przekwalifikowań osób  

       z niepełnosprawnościami oraz staży zawodowych. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

- liczba   

  przeprowadzonych 

  szkoleń lub 

  przekwalifikowani 

- liczba osób 

  skierowanych 

  na staże zawodowe 

1.3. Rozwijanie przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami. Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

 

1.4. Opracowanie i popularyzacja wśród pracodawców pakietu 

       informacyjnego na temat: 

       - możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością, 

       - możliwości korzystania z ulg podatkowych w związku  

         z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, 

       - możliwości uzyskania dofinansowania na przystosowanie 

         stanowiska pracy. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

Liczba opracowanych 

materiałów 

informacyjnych 

1.5. Pomoc dla pracodawców, w tym podmiotów        prowadzących 

       działalność gospodarczą na wyposażenie nowych miejsc pracy 

      oraz przystosowanie stanowiska        pracy dla osoby    

      z niepełnosprawnością. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

- liczba 

  wyposażonych 

  nowych miejsc 

  pracy 

- liczba przystoso-

  wanych stanowisk 

  pracy 

1.6. Podejmowanie innych działań niż ww., zgodnie  

       z ogłaszanymi programami rządowymi, Państwowego 

       Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unii 

Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

- liczba złożonych 

  wniosków 

  aplikacyjnych 



       Europejskiej. - liczba realizowa-

  nych projektów/ 

  programów 

 

Cel operacyjny  nr 2: Rozwój ekonomii społecznej 

Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

2.1. Promocja ekonomii społecznej, w szczególności poprzez 

          propagowanie idei  ekonomii społecznej wśród liderów 

       społecznych. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PUP 

- liczba spotkań 

2.2.  Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, w tym Zakładu 

        Aktywności Zawodowej. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR 

- liczba utworzonych    

  podmiotów 

  ekonomii społecznej 

 

Planowane efekty 

- umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności zaliczonym do znacznego  

  lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zdobycia odpowiedniego zatrudnienia  

- przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do pracy poprzez szkolenia lub przekwalifikowa-

  nia w ramach edukacji pozaszkolnej, 

- podniesienie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia lub otwarcie własnej  

  działalności, 

- zwiększenie efektywności zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 

- podniesienie świadomości społecznej w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawno-

  ściami. 

 

 

III OBSZAR DZIAŁAŃ – PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Cel strategiczny 

Zapobieganie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie właściwych  

postaw społecznych wobec problemu niepełnosprawności. 



Cel operacyjny 1: Zwiększenie wiedzy społeczności powiatu średzkiego na temat praw osób  

z niepełnosprawnościami 

  Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

1.1. Opracowywanie, publikacja i rozpowszechnianie informacji  

       na temat praw osób z niepełnosprawnościami.   

       

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

  opracowanych 

  materiałów 

  informacyjnych 

1.2. Organizacja szkoleń dla przedstawicieli różnych grup 

       zawodowych, w tym kadry realizującej zadania z zakresu 

       szeroko rozumianej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba 

  przeprowadzonych  

  szkoleń, 

- liczba 

  przeszkolonych 

  osób 

 

Cel operacyjny 2: Zwiększenie wiedzy osób z niepełnosprawnościami na temat praw i uprawnień 

  Działanie  Realizator  Wskaźniki działania 

2.1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób  

       z niepełnosprawnościami  na temat praw i uprawnień. 

Starostwo 

Powiatowe, 

PCPR, 

organizacje 

pozarządowe 

- liczba udzielonych 

  informacji/porad 

 

Planowane efekty 

- zaktywizowanie osób z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin do podejmowania 

  działań na rzecz wyrównywania szans poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat  przysługujących 

  im praw i możliwości ich egzekwowania, 

- zmniejszenie poczucia izolacji społecznej osoby z niepełnosprawnościami w społeczności  

  lokalnej, 

- wzmocnienie poczucia więzi ze środowiskiem lokalnym, 

- zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców powiatu średzkiego na temat problemów osób 



  z niepełnosprawnościami oraz przysługujących tym osobom prawach, 

- zaktywizowanie władzy lokalnej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, 

  pracodawców i innych podmiotów do podejmowania działań w zakresie przestrzegania  

  praw osób z niepełnosprawnościami.  

 

KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU  

Projekt realizacji poszczególnych zadań określać będzie koszty realizacji oraz podmioty 

bezpośrednio realizujące zadanie. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 środki budżetu państwa, 

 środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 środki własne powiatu, 

 środki własne bezpośrednich realizatorów poszczególnych zadań programu, 

 środki pozyskane z innych źródeł. 

 

TERMIN REALIZACJI POGRAMU 

Działania prowadzone będą w sposób ciągły w okresie obowiązywania Programu. 

 

MONITOROWANIE  

Realizacja Programu monitorowana będzie w rocznych sprawozdaniach z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. 



PODSUMOWANIE 

Opracowanie Programu stanowi kolejny dokument strategiczny wskazujący działania mające 

na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu średzkiego. Realizacja 

Programu ma doprowadzić do zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej osób  

z niepełnosprawnościami z terenu powiatu średzkiego. Realizacja działań określonych w Programie 

uzależniona będzie w znacznym stopniu od możliwości finansowych jednostek samorządowych oraz 

podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Istotną rolę w realizacji 

Programu odgrywają osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny ponieważ od ich aktywnej 

postawy zależeć będzie powodzenie realizacji zamierzonych działań. Aby podjęte działania 

przyniosły planowane efekty, należy zaangażować w nie wszystkie dostępne podmioty, zasoby 

materialne i personalne. 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

   


