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I. Wstęp oraz uregulowania prawne
Prawa osób niepełnosprawnych zostały zawarte w wielu aktach prawnych, zarówno
międzynarodowych jak i krajowych.
Poniżej przedstawiono najważniejsze uregulowania prawne dotyczące osób
niepełnosprawnych:
1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ rezolucją nr 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku;
2. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U.
z 1999 r. Nr 8, poz. 67);
3. Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
uchwałą 2856 (XXVI) w dniu 9 grudnia 1975 roku;
4. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 roku (podpisana przez rząd Polski
w dniu 20 marca 2007 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 6 września 2012 r. – Dz. U.
z 2012 r., poz. 1169);
5. Traktat Amsterdamski podpisany 2 października 1997 r. (wszedł w życie 1 maja 1999 r.);
6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483);
7. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.);
8. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych określona w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 475);
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Z dokumentów tych wynika m.in., iż każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności
bez względu na różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, narodowości i inne. Nikt nie
może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym. Osoby
niepełnosprawne mają w szczególności prawo do:
- dostępu do dóbr i usług, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym;
- dostępu do leczenia i opieki medycznej, diagnostyki, rehabilitacji, edukacji leczniczej oraz
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny;
- dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną;
- nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, do korzystania
z edukacji specjalnej lub indywidualnej;
- pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub innej specjalistycznej, umożliwiającej
rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji;
- pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z możliwościami oraz do korzystania z doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy, a w szczególności do pracy w warunkach
chronionych;
- zabezpieczenia społecznego, uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych
kosztów wynikających z niepełnosprawności;
- życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym dostępu do obiektów
użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczenia się i korzystania ze środków
transportu, dostępu do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej;
- posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim
wszelkich projektów aktów prawnych;
- pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz do rekreacji i turystyki.
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Opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych jest zadaniem powiatu i wynika z zapisu art. 35a ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Cele „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Namysłowskim na lata 2016-2023” są zgodne z założeniami:
- „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.”;
- „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Namysłowskiego
na lata 2016-2023”.
Poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące najważniejsze osiągnięcia Powiatu
Namysłowskiego, wynikające z realizacji głównych założeń programu opracowanego na lata
2007-2015:
1. Realizacja projektu pn. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 oraz ze środków budżetu
państwa. Głównymi celami projektu była poprawa społecznego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Namysłowskiego poprzez wzmocnienie poczucia
własnej wartości, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
ukierunkowanie zawodowe, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz
zwiększenie dostępu do informacji na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość projektu w latach 2009-2014: 1.388.071,53 zł.
Kwota dotacji w latach 2009-2014: 1.242.324,02 zł.
Wkład własny w latach 2009-2014: 145.747,51 zł.
Faktycznie wykorzystane środki w latach 2009-2014: 1.316.785,36 zł.
Wkład własny stanowiły środki PFRON (z algorytmu), otrzymane na realizację zadań
ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
2009 r.
1) całkowita wartość projektu: 123.238,10 zł (100%);
2) kwota dotacji: 110.298,10 zł (89,5%);
3) wkład własny: 12.940,00 zł (10,5%);
4) faktyczne wykorzystane środki: 118.983,42 zł
5) beneficjenci ostateczni: 13 osób niepełnosprawnych.
2010 r.
1) całkowita wartość projektu: 282.971,43 zł (100%);
2) kwota dotacji: 253.259,43 zł (89,5%);
3) wkład własny: 29.712,00 zł (10,5%);
4) faktycznie wykorzystane środki: 269.058,21 zł;
5) beneficjenci ostateczni: 35 osób niepełnosprawnych.
2011 r.
1) całkowita wartość projektu: 230.896,00 zł (100%);
2) kwota dotacji: 206.651,92 zł (89,5%);
3) wkład własny: 24.244,08 zł (10,5%);
4) faktycznie wykorzystanie środki: 204.097,89 zł;
5) beneficjenci ostateczni: 31 osób niepełnosprawnych.
2012 r.
1) całkowita wartość projektu: 250.322,00 zł (100%);
2) kwota dotacji: 224.038,19 zł (89,5%);
3) wkład własny: 26.283,81 zł (10,5%);
4) faktycznie wykorzystane środki: 230.909,90 zł;
5) beneficjenci ostateczni: 27 osób niepełnosprawnych.
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2013-2014 r.
1) całkowita wartość projektu na lata 2013-2014: 500.644,00 zł (100%);
2) kwota dotacji na lata 2013-2014: 448.076,38 zł (89,5%);
3) wkład własny na lata 2013-2014: 52.567,62 zł (10,5%);
4) faktyczne wykorzystane środki w latach 2013-2014: 493.735,94 zł;
5) beneficjenci ostateczni w 2013 r.: 25 osób niepełnosprawnych;
6) beneficjenci ostateczni w 2014 r.: 25 osób niepełnosprawnych.
Zakres rzeczowy projektu w latach 2009-2014 to m.in.:
− indywidualne doradztwo zawodowe oraz psychologiczne,
− kurs komputerowy i obsługi internetu, administracyjno-biurowy, murarsko-tynkarski,
kierowca wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kat. B, kurs florystyczny, kurs
gastronomiczny, kurs masażu, kurs księgowości,
− wyjazd na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny wraz z przewozem,
− trzymiesięczne karnety na basen,
− zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej,
− zatrudnienie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych,
− zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej,
− zorganizowanie cyklu wykładów o różnej tematyce w ramach edukacji społecznej
i obywatelskiej,
− warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
− poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
− impreza integracyjna o charakterze kulturalno-turystycznym (3-dniowa wycieczka
Wieliczka/Kraków/Zakopane),
− druk ulotek informacyjnych, plakatów dot. promocji projektu i form wsparcia
udzielanych przez PCPR,
− druk informatora dla osób niepełnosprawnych – ulgi, uprawnienia, programy,
− zorganizowanie wycieczek w okolice Karpacza i do Warszawy,
− zorganizowanie wyjazdów do teatru we Wrocławiu i Opolu,
− spotkanie integracyjne w ramach edukacji społecznej i obywatelskiej ze znanymi
osobami niepełnosprawnymi,
− zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza specjalistę.
2. Realizacja n/w projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami”:
− dostosowanie
pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych wraz z wykonaniem instalacji dźwiękowej i świetlnej-alarmowoprzyzywowej w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Pokoju;
− likwidacja barier komunikacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie, tj.
wykonanie windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich;
− likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się,
komunikowanie oraz stworzenie warunków do leczenia uzależnień w warunkach
szpitalnych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych;
− przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie
wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych – wykonywanego przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
w Likwidacji w Namysłowie;
− zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób
na wózkach inwalidzkich – na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Promyk”
w Kamiennej;

5

− likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach;
− likwidacja barier architektonicznych w Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym
w Pokoju o następującym zakresie rzeczowym:
a) rozbudowa istniejącego łącznika komunikacyjnego wraz z przebudową szybu
windy mającą na celu umożliwienie montażu windy i dostosowanie przystanków –
spoczników przy windzie do zróżnicowanych poziomów podłogi ciągów
komunikacyjnych,
b) zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do transportu osób
niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
c) przystosowanie istniejących drzwi – zakup i montaż drzwi wewnętrznych
o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, zakup i montaż drzwi przesuwnych;
− zakup autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym 2 osoby na wózku inwalidzkim przez Gminę Namysłów na rzecz Przedszkola
Integracyjnego w Namysłowie;
− projekt „Gotowi na zmiany” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
w Namysłowie w zakresie finansowania zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych (zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy);
− likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę pochylni dla osób
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Bąkowicach (realizacja w ramach
zadania „Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Bąkowicach”);
− likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup, dostawę i montaż windy
zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd
Skarbowy w Namysłowie przy Placu Wolności 1;
− przystosowanie podłoża ciągów komunikacyjnych oddziałów: wewnętrznego oraz
neonatologicznego w wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny
antypoślizgowej w w/w oddziałach szpitalnych.
3. Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
4. Z dofinansowania ze środków PFRON w ramach realizacji zadań ustawowych
skorzystało:
- w 2012 r. – 6 instytucji, 820 osób niepełnosprawnych,
- w 2013 r. – 4 instytucje, 495 osób niepełnosprawnych,
- w 2014 r. – 5 instytucji, 472 osoby niepełnosprawne.
5. Z dofinansowania ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” skorzystało:
- w 2012 r. – 9 osób;
- w 2013 r. – 37 osób;
- w 2014 r. – 43 osoby.
6. Realizacja projektu „Niepełnosprawni są wśród nas”, którego głównym celem było
kształtowanie przyjaznych postaw społeczności lokalnej wobec osób niepełnosprawnych
(projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz
ze środków PFRON) – zakończenie realizacji projektu w 2007 r.
7. Otrzymanie tytułu „Samorząd Równych Szans” za projekt „Niepełnosprawni są wśród
nas”.
8. Otrzymanie przez PCPR w Namysłowie statuetki „Emil 2008” w plebiscycie „Spróbujmy
Razem Pokonać Bariery” w kategorii „Urząd”.
9. Rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Namysłowie o kolejne pomieszczenia:
świetlicę rekreacyjno-sportową oraz magazyn na prace i pomoce.
10. Wydawanie informatora dla osób niepełnosprawnych.
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II. Podstawowe informacje dotyczące sytuacji osób
niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim
1. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych
1.1. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) w latach
2012-2014:
Lata
Liczba wydanych orzeczeń
o niepełnosprawności
w tym: chłopcy
dziewczynki
w tym: 0-3 lat
4-7 lat
8-16 lat

2012

2013

2014

85

95

99

45
40
28
21
36

50
45
21
31
43

50
49
19
28
52

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w latach 2012-2014
100
99
98
96
95
94
92
osoby do 16 r. ż.

90
88
86
85
84
82
80
2012

2013

2014

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w latach 2012-2014
z podziałem na płeć
2012 r.

chłopcy
52,94%

2013 r.

dziewczynki
47,06%

chłopcy
52,63%
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dziewczynki
47,37%

2014 r.

dziewczynki
49,49%

chłopcy
50,51%

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w latach 2012-2014
w poszczególnych przedziałach wiekowych
2012 r.
2013 r.

8-16 lat

36
8-16 lat

4-7 lat

43

21
4-7 lat

0-3 lat

28

0

10

20

31

21

0-3 lat

30

40

0

10

20

2014 r.

8-16 lat

52

4-7 lat

28

0-3 lat

19

0

10

20

30

40

50

60

(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie)
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30

40

50

1.2.

Procentowy udział wydanych orzeczeń o niepełnosprawności (osoby w wieku do
16 roku życia) - mieszkańców Powiatu Namysłowskiego w stosunku do orzeczeń
wydanych w województwie opolskim w latach 2012-2014:
Zespoły ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w województwie opolskim
procentowy udział
100
100
100

Lata
2012
2013
2014

100

105

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Namysłowie
procentowy udział
5,32
5,88
5,71

100

100

95
85
75
65
55

Powiat Namysłowski

45

województwo opolskie

35
25
15

5,88

5,32

5,71

5
-5

2012

2013

2014

(Źródło: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu)

1.3. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)
w latach 2012-2014:
Lata
Liczba wydanych orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności
w tym: kobiety
mężczyźni

2012

2013

2014

844

828

826

448
396

412
416

399
427

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w latach 2012-2014
850
845

844

840
835
830

828
826

825
820
815
2012 r.

2013

9

2014 r.

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w latach 2012-2014
z podziałem na płeć
2013 r.
2012 r.

46,92%

49,76%

kobiety
53,08%

kobiety

50,24%

mężczyźni

mężczyźni

2014 r.

48,31%

kobiety
mężczyźni

51,69%

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

1.4. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)
według stopnia niepełnosprawności w latach 2012-2014:

Lata
Znaczny stopień
niepełnosprawności
Umiarkowany stopień
niepełnosprawności
Lekki stopień
niepełnosprawności

2012

2013

2014

261

205

213

347

400

445

236

223

168

10

500
450
400

Znaczny stopień
niepełnospraw ności

350

Umiarkow any stopień
niepełnospraw ności

300

Lekki stopień
niepełnospraw ności

250
200
150
2012

2013

2014

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

1.5. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)
według wieku w latach 2012-2014:
Lata
16-25 lat
26-40 lat
41-60 lat
61 lat i więcej

2012
83
75
289
397

2013
80
83
296
369

2014
58
78
269
421

2012 r.
2013 r.

9,83%
8,89%

16-25 lat

47,04%

9,66%

24-40 lat

10,02%

44,57%

24-40 lat

40-60 lat
34,24%

16-25 lat

40-60 lat

61-i w ięcej lat

35,75%

2014 r.

7,02% 9,44%

16-25 lat
24-40 lat

50,97%
32,57%

40-60 lat
61-i w ięcej lat

(Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie)
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61-i w ięcej lat

1.6. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)
według wykształcenia w latach 2012-2014:
Lata
wykształcenie mniej niż
podstawowe
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

2012

2013

2014

14

24

38

308
289
185
48

262
271
216
55

240
273
204
71

2012 r. - poziom wykształcenia

2013 r. - poziom wykształcenia

5,69% 1,66%

6,64%

21,92%

2,90%

mniej niż podstaw ow e
36,49%

31,64%

26,09%

podstaw ow e

mniej niż podstaw ow e
podstaw ow e

zaw odow e

zaw odow e

średnie

średnie

w yższe

w yższe

34,24%

32,73%

2014 r. - poziom wykształcenia
8,60%

4,60%

29,06%

24,70%

mniej niż podstaw ow e
podstaw ow e
zaw odow e
średnie
w yższe

33,05%

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

1.7. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia)
według zatrudnienia w latach 2012-2014:
Lata
osoby zatrudnione
osoby niezatrudnione

2012
156
688

12

2013
164
664

2014
144
682

800
700

688

682

664

600
500
osoby zatrudnione

400

osoby niezatrudnione

300
200

164

156

144

100
0
2012

2013

2014

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

1.8. Procentowy udział wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby w wieku
powyżej 16 roku życia) – mieszkańców Powiatu Namysłowskiego w stosunku do
orzeczeń wydanych w województwie opolskim w latach 2012-2014:
Zespoły ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w województwie opolskim
procentowy udział
100
100
100

Lata
2012
2013
2014

100

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Namysłowie
procentowy udział
5,99
6,22
6,22

100

100

100
90
80
70
60

Powiat Namysłowski

50

województwo opolskie

40
30
20
10

5,99

6,22

6,22

0
2012

2013

2014

(Źródło: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu)
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1.9. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych w latach 2012-2014:

Lata
Liczba osób

2012
191

2013
181

2014
159

195
190

191

185
181

180
175

Liczba osób
170
165
160

159

155
150
2012

2013

2014

2012
100
91

2013
101
80

w tym:
Lata
mieszkańcy wsi
mieszkańcy miasta

2014
82
77

180
160
140
120
mieszkańcy miasta

100

mieszkańcy wsi

80
60
40
20
0
2012

2013

2014

w tym:
Lata
kobiety
mężczyźni

2012
92
99

2013
78
103

14

2014
78
81

110
100
90
80
70
60

kobiety

50

męźczyźni

40
30
20
10
0
2012

2013

2014

(Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie)

1.10. Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających
w zatrudnieniu w latach 2012-2014:
Lata
Ogółem
w tym: mieszkańcy wsi
mieszkańcy miasta
w tym: kobiety
mężczyźni

2012
8
3
5
3
5

2013
8
4
4
3
5

2014
9
5
4
3
6

(Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie)

1.11. Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie w latach 2012-2014:
Lata
Ogółem
w tym: na otwartym rynku pracy
własna działalność gospodarcza

2012
84
83
1

2013
97
94
3

2014
90
88
2

(Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie)

1.12. Powody udzielenia pomocy i wsparcia (liczba osób korzystających z pomocy ośrodków
pomocy społecznej):
Nazwa
2012
2013
2014
RAZEM
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność (problemy)
Alkoholizm
Narkomania
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezdomność
Opuszczenie zakładu karnego
Zdarzenia losowe
Klęski żywiołowe i ekologiczne

1457
1622
632
674
529
166
1
382
28
33
15
20

15

1549
1614
601
656
477
161
1
425
31
43
24
3

1434
1453
605
681
409
146
0
360
38
24
24
0

4440
4689
1838
2011
1415
473
2
1167
97
100
63
23

Sieroctwo
Przemoc w rodzinie – ofiary przemocy
Przemoc w rodzinie – sprawcy przemocy
Ochrona ofiar handlu ludźmi

0
31
7
0

12
29
11
0

3
19
2
0

15
79
20
0

Główne powody udzielania pomocy
1600
1400
1200
1000
800
600

2012 r.
2013 r.
2014 r.

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

Alkoholizm

Bezradność
(problemy)

Długotrwała lub
ciężka choroba

Ubóstwo

Bezrobocie

Niepełnosprawność

400
200
0

(Źródło: dane statystyczne z ośrodków pomocy społecznej)

1.13. Wysokość środków PFRON przekazanych wg algorytmu Powiatowi Namysłowskiemu
na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Nazwa
Środki przekazane (w zł)
Środki wykorzystane (w zł)
Środki zwrócone (w zł)

2012
950.322,00
950.249,63
72,37

2013
696.799,00
696.792,95
6,05

2014
766.678,00
766.649,67
28,33

Środki wykorzystane

1 000 000,00 zł
900 000,00 zł
800 000,00 zł
700 000,00 zł
600 000,00 zł
500 000,00 zł
400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
-

zł
2012

2013

2014

(Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie)
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RAZEM
2.413.799,00
2.413.692,25
106,75

1.14. Wykaz zadań realizowanych przez powiat ze środków PFRON – wg algorytmu

2012

2013

2014

Nazwa
zadania

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
zrealizowanych
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
zrealizowanych
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
zrealizowanych
wniosków

turnusy
rehabilitacyjne
przed. ortop., środ.
pomoc., sprzęt reh.
dla osób indywid.
bariery architekt.,
w komunikowaniu
się i techniczne
sport, kultura,
rekreacja, turystyka
sprzęt rehabil. dla
instytucji

354

275

341

59

327

52

593

478

638

419

658

390

111

67

86

25

104

30

13

9

13

5

10

6

1

1

1

0

1

1

(Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie)

1.15. Wysokość środków PFRON przekazanych Powiatowi Namysłowskiemu na realizację
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:
Nazwa
Środki przekazane (w zł)
Środki wykorzystane (w zł)
Środki zwrócone (w zł)

2012
94.772,00
57.497,60
37.274,40

2013
131.101,95
125.895,48
5.206,47

2014
164.415,88
164.213,26
202,62

RAZEM
390.289,83
347.606,34
42.683,49

(Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie)

1.16. Wykaz zadań realizowanych przez powiat ze środków PFRON – pilotażowy program
„Aktywny samorząd”:
2012
Nazwa zadania

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
zrealizowanych
wniosków

obszar A (oprzyrz. samochodu)
obszar B1 (sprzęt komput. i oprogram.)
obszar B2 (sprzęt lektorski)
obszar B3 (sprzęt brajlowski)
obszar B4 (szkol. w zakresie obsł. sprzętu kom.)
obszar C (wózek elektryczny)
obszar D (utrzym. spraw. tech. wózka elekt.)
obszar E (prawo jazdy kat. B)
obszar F (pobyt dziecka w przedsz. lub żłobku)
Razem

1
3
0
0
0
4
1
0
1
10

1
2
0
0
0
4
1
0
1
9
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2013
Nazwa zadania
Obszar A, zad. 1 (przyrz. do samoch.)
Obszar A, zad. 2 (prawo jazdy kat. B)
Obszar B, zad. 1 (sprzęt elekt. i opr.)
Obszar B, zad. 2 (szkolenia)
Obszar C, zad. 1 (wózek elektrycz.)
Obszar C, zad. 2 (utrz. spraw. wózka)
Obszar C, zad. 3 (protezy)
Obszar C, zad. 4 (utrz. spraw. protezy)
Obszar D (pobyt dziecka w przedszk.)
Moduł II (pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym)

RAZEM

2014

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
zrealizowanych
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
zrealizowanych
wniosków

2
2
6
2
3
2
4
0
2

1
2
3
1
0
1
1
0
2

1
1
5
1
4
4
3
1
2

0
1
3
0
2
2
1
0
2

26

26

33

32

49

37

55

43

(Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie)

1.17. Warsztat Terapii Zajęciowej w Namysłowie – liczba osób niepełnosprawnych, będących
uczestnikami WTZ:
Lata
Ogółem
w tym: mieszkańcy wsi
mieszkańcy miasta
w tym: kobiety
mężczyźni

2012
25
17
8
13
12

2013
25
16
9
14
11

2014
25
16
9
15
10

w tym:
zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej znalazły 2 osoby niepełnosprawne.
(Źródło: Warsztat Terapii Zajęciowej w Namysłowie)

1.18. Środki finansowe wykorzystane na pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Namysłowie:

środki PFRON
budżet powiatu
pozostałe środki
RAZEM:

2012
369.900,00
51.103,87
14.128,45
435.132,32

2013
450.00,00
50.004,87
1.802,03
501.806,90

2014
450.00,00
70.003,59
3.513,91
523.517,50

(Źródło: dane statystyczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie)

1.19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie liczba wydanych orzeczeń dla dzieci i młodzieży w latach szkolnych:
Lata
Liczba wydanych orzeczeń

Rok szkolny
2011/2012
22

Rok szkolny
2012/2013
26

(Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie)
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Rok szkolny
2013/2014
58

Rok szkolny
2014/2015
67

1.20. Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej – liczba mieszkańców DPS
posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności w latach 2012-2014: 28 osób,
w tym: 14 kobiet, 14 mężczyzn.
(Źródło: Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej)

1.21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie – liczba osób niepełnosprawnych,
będących uczestnikami ŚDS:
Lata
Ogółem
w tym: mieszkańcy wsi
mieszkańcy miasta
w tym: kobiety
mężczyźni

2012
44
15
29
22
22

2013
46
17
29
24
22

2014
44
18
26
23
21

(Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie)

2. Instytucje wsparcia realizujące zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych:
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie;
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie;
Powiat Namysłowski;
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie;
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie;
Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Pokój,
Świerczów, Wilków;
Warsztat Terapii Zajęciowej w Namysłowie;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie;
Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej;
Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie;
Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie;
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie;
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie;
Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie;
Namysłowskie Centrum Zdrowia w Namysłowie;
Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup – Szpital w Pokoju;
organizacje pozarządowe.

3. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych:
-

Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków;
Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Namysłowie;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Namysłów;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Namysłów II;
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „NADZIEJA” w Namysłowie;
Stowarzyszenie Sportu i Japońskich Sztuk Walki „Bushi” w Namysłowie.
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4. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
- Przedszkola ogółem
w tym: - integracyjne

18
1

- Szkoły podstawowe ogółem
w tym: - z oddziałami integracyjnymi
- specjalne

18
1
1

- Gimnazja ogółem
w tym: - z oddziałami integracyjnymi
- specjalne

10
1
1

- Szkoły ponadgimnazjalne ogółem
w tym: - specjalne

5
2

(Źródło: Gmina Domaszowice, Gmina Namysłów, Gmina Pokój, Gmina Świerczów, Gmina Wilków,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie)

Wg danych przekazanych przez gminy oraz powiat do placówek oświatowych wg stanu
na dzień 31.12.2014 r. uczęszczało 157 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Dokonując analizy danych dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych z terenu
Powiatu Namysłowskiego można ustalić następujące wnioski:
1. tendencja rosnąca liczby wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do
16 roku życia;
2. największa liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia dotyczy przedziału
wiekowego 8-16 lat;
3. tendencja malejąca liczby wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla
osób powyżej 16 roku;
4. tendencja rosnąca liczby wydawanych orzeczeń o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;
5. tendencja malejąca liczby wydawanych orzeczeń o lekkim i znacznym stopniu
niepełnosprawności;
6. największa liczba wydanych orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia dotyczy
przedziału wiekowego 61 lat i więcej;
7. największa liczba osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiada
wykształcenie podstawowe i zawodowe;
8. zdecydowana większość osób niepełnosprawnych nie posiada zatrudnienia;
9. zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie;
10. utrzymanie stałego poziomu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu;
11. utrzymanie stałego poziomu osób niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie;
12. główne powody udzielania pomocy przez ośrodki pomocy społecznej to: bezrobocie,
ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność;
13. malejąca liczba zrealizowanych wniosków o dofinansowanie zadań ustawowych ze
środków PFRON;
14. wzrost liczby wydanych orzeczeń dla dzieci i młodzieży przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną.
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III. Cel priorytetowy programu oraz główne obszary
działań (cele szczegółowe)
Cel priorytetowy: Aktywizacja osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.
Główne obszary działań (cele szczegółowe):
Obszar nr 1:
Rozwój systemu informacji społecznej w zakresie problemów osób niepełnosprawnych.
Obszar nr 2:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Obszar nr 3:
Wspieranie edukacji
niepełnosprawnych.

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnej

oraz

dorosłych

osób

IV. Zadania programu, sposoby realizacji, realizatorzy,
terminy realizacji oraz planowane efekty
Obszar nr 1:
Rozwój systemu informacji społecznej w zakresie problemów osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 1:
Udzielanie informacji o prawach, ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Bieżące informowanie osób niepełnosprawnych przez pracowników urzędów, wzajemna
wymiana informacji.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, ośrodki pomocy społecznej z terenu
Powiatu Namysłowskiego.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Wzrost świadomości osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin oraz pozostałej części
społeczeństwa w zakresie możliwości skorzystania z różnych form wsparcia i pomocy.
Zadanie nr 2:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i pozostałymi jednostkami w zakresie
problematyki osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Przekazywanie otrzymanych informacji z instytucji zewnętrznych, organizowanie spotkań
oraz czynne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe
i pozostałe jednostki.
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Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, samorządy gminne, organizacje
pozarządowe.
Termin realizacji:
2016 r. – 2023 r.
Planowane efekty:
Zwiększenie zaangażowania instytucji we wspólnym rozwiązywaniu problemów osób
niepełnosprawnych.
Zadanie nr 3:
Zorganizowanie spotkań nt. przysługujących osobom niepełnosprawnym praw, ulg
i uprawnień.
Sposób realizacji:
Obsługa kadrowa, lokalowa, zabezpieczenie środków finansowych.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Poszerzenie wiedzy na temat praw, ulg i uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym.
Zadanie nr 4:
Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dot. praw, ulg i uprawnień osób
niepełnosprawnych (ulotki, informatory, broszury, informacje w prasie lokalnej, internecie,
itp.).
Sposób realizacji:
Opracowanie własnych materiałów informacyjnych oraz pozyskanie ich z instytucji
zewnętrznych, dystrybucja do osób niepełnosprawnych oraz instytucji.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. – 2023 r.
Planowane efekty:
Dotarcie z różnymi formami informacji do jak największej grupy odbiorów.
Zadanie nr 5:
Kontynuacja wydawania powiatowego informatora o prawach, ulgach i uprawnieniach
przysługujących osobom niepełnosprawnym.
Sposób realizacji:
Zredagowanie treści informatora, zabezpieczenie środków finansowych na wydrukowanie,
dystrybucja.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Umożliwienie skorzystania dużej liczbie osób niepełnosprawnych z przysługujących im praw
i ulg, które są realizowane przez różne instytucje
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Obszar nr 2:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 1:
Organizowanie spotkań osób niepełnosprawnych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,
wspólnego rozwiązywania problemów i spędzania wolnego czasu.
Sposób realizacji:
Obsługa kadrowa, lokalowa, promocja spotkań.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, organizacje pozarządowe.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Integracja środowiska osób niepełnosprawnych, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów,
uzyskanie pomocy w rozwiązaniu problemów.
Zadanie nr 2:
Organizowanie kiermaszów i wystaw twórczości osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Pomoc organizacyjno-techniczna.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Warsztat Terapii Zajęciowej
w Namysłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie, Zespół Szkół Specjalnych
w Namysłowie, Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej, organizacje pozarządowe.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Rozpropagowanie sztuki osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania dodatkowych
dochodów np. na cele związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 3:
Realizacja zadań ustawowych, m. in.:
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny dla osób indywidualnych;
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Przeznaczanie środków finansowych PFRON na realizację poszczególnych zadań.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Polepszenie sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, wzrost aktywności fizycznej,
poprawa warunków życia, likwidacja barier, wspólne spotkania, integracja i poznawanie
interesujących miejsc turystycznych.
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Zadanie nr 4:
Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w obiektach użyteczności
publicznej, w tym w obiektach będących własnością-mieniem Powiatu Namysłowskiego.
Sposób realizacji:
Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania, zabezpieczenie środków własnych.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, samorządy gminne, organizacje
pozarządowe.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 5:
Pomoc w adaptacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin do otaczającej rzeczywistości:
- bezpłatna możliwość skorzystania z porady psychologa lub innych specjalistów;
- terapia indywidualna lub grupowa prowadzona przez psychologa lub innych specjalistów;
- kierowanie osób niepełnosprawnych do organizacji pozarządowych i fundacji.
Sposób realizacji:
Organizowanie spotkań z psychologiem lub innymi specjalistami.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Namysłowie, samorządy gminne.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Możliwość uzyskania wsparcia w zakresie rozwiązania problemów związanych
z niepełnosprawnością (szczególnie w początkowym okresie trwania choroby).
Zadanie nr 6:
Rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Spotkania z kadrą pedagogiczną i młodzieżą w celu zachęcenia do włączenia się w pomoc
osobom niepełnosprawnym.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Polepszenie warunków życia osób niepełnosprawnych, szczególnie samotnych
i niesamodzielnych (np. pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych). Uwrażliwienie osób młodych na istniejący problem
niepełnosprawności.
Zadanie nr 7:
Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, którego słuchaczami są m.in. osoby niepełnosprawne.
Sposób realizacji:
Obsługa kadrowa, lokalowa, zabezpieczenie środków finansowych na działalność.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
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Planowane efekty:
Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dziedzin życia, wzajemne spotkania, wyjazdy
integracyjne, prelekcje, wykłady.
Zadanie nr 8:
Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków
przeznaczonych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Przekazywanie informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych z instytucji
zewnętrznych, współfinansowanie realizacji zadań statutowych organizacji.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, samorządy gminne, organizacje
pozarządowe.
Termin realizacji:
2016 r. – 2023 r.
Planowane efekty:
Wzrost liczby osób niepełnosprawnych korzystających z różnych form wsparcia oraz
zwiększenie oferty zadań skierowanych do tych osób.
Zadanie nr 9:
Wyodrębnienie w domu pomocy społecznej wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych,
środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego jako samodzielnej jednostki.
Sposób realizacji:
Zabezpieczenie finansowe, lokalowe i kadrowe dla celów utworzenia nowej jednostki.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Dom Pomocy Społecznej „Promyk”
w Kamiennej.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Umożliwienie wypożyczenia przez osoby niepełnosprawne sprzętu niezbędnego do
codziennego funkcjonowania.
Zadanie nr 10:
Udział w programach celowych i konkursach ogłaszanych przez inne instytucje w celu
pozyskania środków na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Przystąpienie do ogłaszanych programów i konkursów, zabezpieczenie środków na wniesienie
wkładu własnego.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Powiat Namysłowski, organizacje
pozarządowe.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Pozyskanie dodatkowych środków na pozaustawowe działania skierowane do osób
niepełnosprawnych, wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
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Zadanie nr 11:
Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym.
Sposób realizacji:
Przekazywanie środków finansowych przeznaczonych na zlecane zadania.
Realizatorzy:
Powiat Namysłowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Umożliwienie skorzystania przez osoby niepełnosprawne z dodatkowych działań
oferowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.
Zadanie nr 12:
Stworzenie systemu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także dorosłych osób
niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej, placówek edukacyjnych oraz do
placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Zakup lub współfinansowanie zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Realizatorzy:
Powiat Namysłowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, samorządy
gminne, organizacje pozarządowe, Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Wzrost liczby osób niepełnosprawnych (np. z terenów wiejskich) korzystających z usług
oferowanych przez placówki użyteczności publicznej oraz z oferty edukacyjnej
i rehabilitacyjnej.

Obszar nr 3:
Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych osób
niepełnosprawnych.

Zadanie nr 1:
Organizacja spotkań dla kadry pedagogicznej w zakresie praw, ulg i uprawnień dla osób
niepełnosprawnych.
Sposób realizacji:
Spotkania, prelekcje, wykłady dla kadry pedagogicznej.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Poszerzenie wiedzy w zakresie przekazywania informacji swoim podopiecznym nt praw, ulg
i uprawnień dla osób niepełnosprawnych.
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Zadanie nr 2:
Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt rehabilitacyjny.
Sposób realizacji:
Zakup lub współfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, samorządy gminne.
Termin realizacji:
2016 r. – 2023 r.
Planowane efekty:
Zwiększenie możliwości rehabilitacji zarówno w zakresie liczby korzystających osób jak
i form i metod rehabilitacji.
Zadanie nr 3:
Organizowanie spotkań i wspólnych wyjazdów niepełnosprawnych uczniów z ich
pełnosprawnymi rówieśnikami.
Sposób realizacji:
Spotkania w placówkach edukacyjnych, w placówkach dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy,
wycieczki, prelekcje, pikniki, spotkania nieformalne.
Realizatorzy:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, samorządy gminne.
Termin realizacji:
2016 r. - 2023 r.
Planowane efekty:
Wzajemna integracja, nawiązanie nowych kontaktów, uwrażliwienie na potrzeby osób
niepełnosprawnych, wypracowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

V. Źródła finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny
Powiat Namysłowski
Samorządy gminne
Organizacje pozarządowe
Sponsorzy, darczyńcy.

VI. Podsumowanie
„Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Namysłowskim na lata 2016-2023” został opracowany przy współpracy z samorządami
gminnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz został poddany konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej oraz przekazanie właściwym terytorialnie gminom, instytucjom
powiatowym, które działają w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych,
a także stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym.
W wyniku realizacji działań ujętych w programie zakłada się poprawę jakości życia
osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, podniesienie świadomości lokalnej
społeczności, a także samych osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw, ulg, uprawnień
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i możliwości skorzystania z wszechstronnego wsparcia oraz dążenie do zwiększenia
dostępności do edukacji na wszystkich poziomach.
Koordynatorem i realizatorem zadań wynikających z programu będzie Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
Osiągnięcie sukcesu w realizacji niniejszego programu w dużej mierze zależeć będzie
od zaangażowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych
zadań oraz od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel (własnych
i pozyskanych).
W związku z tym, iż założenia tego dokumentu obejmują okres do 2023 r., istnieje
możliwość weryfikacji i aktualizacji zapisów w nim zawartych, zgodnie z aktualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych, obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa
i możliwościami pozyskania środków finansowych. Jednocześnie program ten stanowi
kontynuację programu opracowanego na lata 2007-2015.

Przewodniczący Rady Powiatu
Namysłowskiego
Sławomir Gradzik

Opracowanie:
Joanna Ostrowska
Ryszard Kalis
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