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Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
pod względem swej godności i swych praw.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 1)
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Podstawą opracowania niniejszego programu jest art. 35a ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. Nr 573), którego zapis określa, iż zadaniem powiatu jest
opracowanie programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych.
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WSTĘP
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła pojęcia niepełnosprawności,
uwzględniając stan zdrowia człowieka.
Za osoby niepełnosprawne wg WHO uważa się osoby, które nie mogą samodzielnie,
częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego
i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia fizycznego lub psychicznego
sprawności. Przyjęto podział skutków choroby na uszkodzenia, niezdolność i ograniczenie
w rolach.
Uszkodzenie dotyczy nieprawidłowości budowy i wyglądu ciała oraz funkcji narządów
lub układów, niezależnie od przyczyny; oznacza więc zaburzenie na poziomie narządu.
Niezdolność odzwierciedla skutki uszkodzenia w wykonywaniu czynności i aktywności danej
osoby.
Ograniczenia w rolach są zaś następstwami uszkodzenia i niezdolności, które mają wpływ
na międzyludzkie interakcje i przystosowanie do otoczenia.
Niesprawność

to

czy funkcjonowaniu

każda

utrata

organizmu

sprawności

pod

względem

lub

nieprawidłowość

psychologicznym,

w

budowie

psychofizycznym

lub anatomicznym;
Niepełnosprawność to każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności)
prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka;
Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych to ułomność określonej osoby wynikająca
z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację
roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi i kulturowymi
uwarunkowaniami.
W Polsce dokumentem regulującym prawa osób niepełnosprawnych jest Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych podjęta Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia
1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475).
Z powyższego uregulowania wynika, iż osoby niepełnosprawne mają w szczególności prawo
do:
1. dostępu do dóbr i usług, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym;
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białogardzkim na lata 2021-2027
Strona 5

2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, diagnostyki, rehabilitacji, edukacji leczniczej
oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny;
3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną;
4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, do korzystania
z edukacji specjalnej lub indywidualnej;
5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub innej specjalistycznej, umożliwiającej
rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji;
6. 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;
7. zabezpieczenia społecznego, uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych
kosztów wynikających z niepełnosprawności;
8. 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;
9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim
wszelkich projektów aktów prawnych;
10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz do rekreacji i turystyki.
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I. WPROWADZENIE
Niniejszy program został opracowany na lata 2021-2027 z możliwością jego
aktualizacji. Jednocześnie stanowi on kontynuację poprzedniego programu opracowanego
na lata 2014 - 2020.
U podstaw „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Białogardzkim w latach 2021-2027, zwanego dalej „Programem” leży powszechne uznanie
takich wartości jak:
▪

wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powinny być podejmowane
z poszanowaniem suwerenności jednostki i jej prawa do dokonywania samodzielnych
wyborów życiowych;

▪

osoby niepełnosprawne mają prawo do uzyskania niezbędnej pomocy umożliwiającej
wyrównanie zmniejszonych wskutek niepełnosprawności szans w korzystaniu
z przysługujących im praw;

▪

osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych
dla ogółu obywateli, bez względu na rodzaj, przyczynę i stopień niepełnosprawności.

Niniejszy program zawiera założenia Strategii Województwa Zachodniopomorskiego
w Zakresie Polityki Społecznej do roku 2030 oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Białogardzkiego na lata 2014–2020. Program zakłada
rozwiązywanie problemów społecznych oraz propaguje intensyfikację zainicjowanych
działań adresowanych do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Białogardzkiego
poprzez umożliwienie im pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na włączenie osób niepełnosprawnych
w normalny nurt życia społecznego oraz na wyeliminowanie barier społecznych,
dyskryminujących osoby niepełnosprawne jako pełnoprawnych obywateli.
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II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA
Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Stanowi ona, że nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny (art. 32 pkt. 2.).
Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej
opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym (art. 68), a także obowiązek pomocy
tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji
społecznej (art. 69).
Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych służy ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021, poz. 573). Ustawa stanowi, że rehabilitacja osób
niepełnosprawnych oznacza zespół działań (organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych,
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych) zmierzających od osiągnięcia,
przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości
życia i integracji społecznej (art.7).
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie
i utrzymanie zatrudnienia (służą temu: szkolnictwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo
pracy). Natomiast rehabilitacja społeczna służy temu, by osoby niepełnosprawne stały
się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego (art. 8 i 9).
Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych wykonują z mocy ustawy władze państwowe
i samorządowe. Pewne zadania są również zlecane organizacjom pozarządowym i jednostkom
samorządu terytorialnego.
Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy sprawuje Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakres kompetencji
Pełnomocnika określa szczegółowo art. 34 ustawy.
Organem doradczym Pełnomocnika jest Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, stanowi ona forum współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych
przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573)
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białogardzkim na lata 2021-2027
Strona 8

w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1695).
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
określa zadania samorządu województwa oraz powiatu (art. 35a). Administracji rządowej
pozostawiono natomiast rolę koordynatora i inspiratora programów na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań w tym zakresie.
Istotną rolę w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych odgrywa państwowy
fundusz celowy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki
Funduszu przeznaczane są między innymi na ochronę miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
rehabilitację społeczną i zawodową tych osób, dofinansowanie zadań wynikających
z rządowych i samorządowych programów.
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III.

CHARAKTERYSTYKA

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM
Powiat białogardzki jest położony w północno zachodniej Polsce w województwie
zachodniopomorskim i obejmuje miasto Białogard, gminę Białogard, miasto i gminę Karlino
oraz miasto i gminę Tychowo.
Powiat

Białogardzki

jest

jednym

z

dwudziestu

powiatów

województwa

zachodniopomorskiego. Położony na Równinie Białogardzkiej między dwoma krainami
geograficznymi: Pobrzeżem Słowińskim a Pojezierzem Drawskim. Zajmuje powierzchnię
845km², którą zamieszkuje 47 304 osób (dane GUS z 31 grudnia 2020 r). Nie jest to wielka
ilość mieszkańców, stanowi zaledwie 2.79% ogółu ludności całego województwa
zachodniopomorskiego, która wynosi 1 693 219.
Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku liczba osób
niepełnosprawnych ogółem w Polsce wynosi około 4,7 mln (dokładnie 4 697 tys.).
Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowi 12,2% ludności kraju. Udział
mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosi 46,1% wobec 53,9% dla kobiet. Według
zebranych danych przeszło 3,1 mln osób (dokładnie 3133,5 tys.) posiada prawne
potwierdzenie faktu niepełnosprawności. Liczebność zbiorowości osób niepełnosprawnych
prawnie i biologicznie (jednocześnie) wynosi 2652,0 tys., tylko prawnie – 479,5 tys., tylko
biologicznie – 1565,6 tys. Liczebność osób niepełnosprawnych biologicznie wynosiła –
4217,6 tys. Brak jest danych statystycznych na temat osób niepełnosprawnych
zamieszkujących teren powiatu białogardzkiego.
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IV. ORZECZNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych niepełnosprawność – to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania
ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu
w szczególności powodująca niezdolność do pracy.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
definiuje osobę niepełnosprawną jako osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona
orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności:
- lekkiego;
- umiarkowanego;
- znacznego;
- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Lekki stopień niepełnosprawności – oznacza ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osoby
o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności
do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych
kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – oznacza ustalenie stopnia niepełnosprawności
dla osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy
innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Znaczny stopień niepełnosprawności – oznacza ustalenie stopnia niepełnosprawności
dla osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej
lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji.
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Niezdolność do samodzielnej egzystencji – oznacza to naruszenie sprawności organizmu
w stopniu uniemożliwiającym zaspakajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb
życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
IV.1. Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności - analiza
danych w latach 2014-2020
Do orzekania o niepełnosprawności powołane są:


powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, który działa
jako pierwsza instancja. Zespół powołuje starosta w ramach zadań z zakresu
administracji rządowej. Na mocy porozumienia między powiatami zespół może
obejmować swoim działaniem więcej niż jeden powiat.



wojewódzki zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, który działa
jako druga instancja (odwoławcza). Zespół powołuje wojewoda.

Powiatowy Zespół orzeka zawsze na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo za ich zgodą, instytucji pomocy społecznej. Druk wniosku o wydanie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udostępniany jest zainteresowanym przez
powiatowe zespoły.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:


ustalony

przez

zespół

stopień

niepełnosprawności

i

zakodowany

symbol

niepełnosprawności;


określenie okresu na jaki zostało wydane;



wskazania dotyczące:
-

odpowiedniego zatrudnienia;

-

szkolenia, w tym specjalistycznego;

-

zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej;

-

uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;

-

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

-

korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy
społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki;
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-

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

-

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-

korzystania z uprawnień (osoba z niepełnosprawnością nie spełnia/spełnia
przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021 Nr 450);

-

prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju;



uzasadnienie;



pouczenie o przysługującym odwołaniu od orzeczenia.

Od orzeczenia powiatowego zespołu przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu
w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia - za pośrednictwem zespołu, który
orzeczenie wydał.
Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń
społecznych za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał. Postępowanie w sprawach
odwoławczych wolne jest od opłat i kosztów sądowych.

Orzeczenie jest podstawą

do przyznania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby
niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. Legitymacja
upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Ustawa uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2021, poz. 573).
Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające:


całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji traktuje
się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności;



całkowitą niezdolność do pracy traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności;
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częściową niezdolność do pracy popartą orzeczeniem wydanym w okresie
od 1 stycznia 1998 r. do 17 sierpnia 1998 r. traktuje się na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;



częściową niezdolność do pracy popartą orzeczeniem wydanym w okresie
od 1 września 1997 do 31 grudnia 1997 oraz po dniu 17 sierpnia 1998 r. – na równi
z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, które zostały wydane przed dniem

1 stycznia 1998 r. i nie utraciły mocy po tym dniu, traktuje się na równi z odpowiednim
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:
- I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności;
- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności;
- III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu

niepełnosprawności.
Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze
Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, które jest traktowane jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ
dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą . Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia
niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa
z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równolegle orzeczenie III grupy
inwalidztwa na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Pozostałe orzeczenia traktuje się na równi

z

orzeczeniem o lekkim

stopniu

niepełnosprawności.
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TAB. 1. DANE DOTYCZĄCE PRACY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dane PZOON)
Zadania

łączna liczba
wydanych orzeczeń o
stopniu
niepełnosprawności
liczba wydanych
orzeczeń
o stopniu
niepełnosprawności
dla osób powyżej 16
roku życia
liczba wydanych
orzeczeń
o niepełnosprawności
dla osób do 16 roku
życia
łączna liczba
wniosków złożonych
do powiatowego
zespołu
liczba wniosków
złożonych na osoby
dorosłe
liczba wniosków
złożonych na dzieci
liczba wydanych
legitymacji dla osób
dorosłych
liczba wydanych
legitymacji dla dzieci
łączna liczba
wydanych
legitymacji

Rok
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

805

811

741

765

801

777

786

674

692

637

654

667

674

686

131

119

104

111

134

103

100

1154

1163

1035

1100

1209

1212

982

840

818

702

761

726

773

690

147

150

118

130

133

110

99

114

150

176

166

283

287

168

53

45

39

43

67

42

25

167

195

215

209

350

329

193
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V. DZIAŁANIA W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ
I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
V.1. REHABILITACJA SPOŁECZNA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) zadania powiatu
z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie.
Rehabilitacja

społeczna,

której

głównym

celem

jest

umożliwianie

osobom

niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym realizowana jest przede wszystkim
poprzez:
a) wyrabianie zaradności osobistej

i

pobudzanie

aktywności

społecznej

osoby niepełnosprawnej;
b) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
c) likwidację

barier,

w

szczególności

architektonicznych,

urbanistycznych,

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji;
d) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację, których przeznaczane
są środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą:
1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych;
3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie

odrębnych przepisów;
5) dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

w

komunikowaniu

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
6) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;
7) dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji;
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8) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
lub utrzymanie psa asystującego – psa przewodnika.
Struktura podziału przyznanych środków finansowych PFRON jest suwerenną decyzją Rady
Powiatu w Białogardzie, która w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczane
są środki PFRON. Podkreślić należy że środki przekazywane przez PFRON na rehabilitację
społeczną i zawodową od wielu lat są niewystarczające, nie pokrywają w całości
zapotrzebowania.
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TAB.2.Wykaz szczegółowy podziału środków na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną przekazane algorytmem dla Powiatu
Białogardzkiego w latach 2014-2020. (Dane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie)
RODZAJ ZADANIA
Rehabilitacja społeczna
Zobowiązania dotyczące kosztów
działania warsztatów terapii
zajęciowej
art. 35 ust. 1 pkt 8
(kwota na dwa warsztaty)
Dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych:
- osoby dorosłe
- osoby niepełnosprawne do 16go r.ż. i osoby niepełnosprawne
od 16-go do 24-go r.ż. uczące się
i niepracujące
Dofinansowanie likwidacji
barier:
- architektonicznych,
- w komunikowaniu się,
- technicznych w związku z
indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie
zapotrzebowania na sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
- osoby dorosłe

ROK
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Łącznie za
okres 7 lat

813.780

813.780

879.780

959.760

995.760

1.085.760

1.209.335

6.757.955

48.396

43.480

50.813

0

32.703

43.344

0

218.736

41.204

49.458

41.866

39.914

41.096

45.575

0

259.113

54.000
13.399

48.762
11.500

73.592
11.183

79.500
36.700

64.000
14.363

98.774
14.363

180.000
68.000

598.628
163.145

10.291

6.104

8.859

7.289

30.675

30.675

15.156

96.054

89.289

33.082

29.662

30.000

28.000

26.000

0

236.033

198.413

238.455

223.518

259.973

241.638

245.240

326.206

1.733.443
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- dzieci
- instytucje (sprzęt
rehabilitacyjny)
Dofinansowanie usług tłumacza
języka migowego, tłumacza
przewodnika lub utrzymanie psa
asystującego – psa przewodnika
Zadania zlecane fundacjom i
organizacjom
RAZEM

38.399

43.095

37.729

59.690

41.228

47.155

56.391

323.687

0

600

0

0

5.337

0

0

5.937

0

0

0

0

0

0

720

720

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000
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Wykres nr 1. Dane o środkach otrzymanych przez Powiat Białogardzki z PFRON w latach 2014 - 2020
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Łączna kwota otrzymana z PFRON w ciągu 7 lat - 10 683 180,00 zł
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V.1.1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Warsztaty terapii zajęciowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki
stwarzające osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Nadrzędnym celem rehabilitacji i głównym zadaniem warsztatów jest przywracanie osobom
niepełnosprawnym niezależności, kształtowanie poczucia przydatności i użyteczności
społecznej, wyznaczanie kierunków rozwoju.
Poprzez zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej dąży się do rozwijania umiejętności
wykonywania czynności życia codziennego, wyrabiania zaradności osobistej, pogłębiania
psychofizycznych

sprawności

oraz podstawowych

i

specjalistycznych

umiejętności

zawodowych. Warsztaty umożliwiają uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i przygotowują
do podjęcia zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy.
Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych pozwala uczestniczyć w życiu społecznym a także
stanowi ważny element rehabilitacji. Ponadto nie pozwala na marginalizację, izolację
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Na terenie naszego powiatu funkcjonują dwa warsztaty: Warsztat Terapii Zajęciowej
„Szansa" w Białogardzie i Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie. Uczestniczy
w nich łącznie 60 osób niepełnosprawnych.
Koszty funkcjonowania WTZ w 90 % pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast pozostałe 10 % pochodzą ze środków
samorządu powiatowego.
Corocznie w swoim planie finansowym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ustala roczny koszt utrzymania jednego uczestnika w warsztacie.
Nadzór merytoryczny nad działalnością warsztatów sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
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Wykres nr 2. Dane o środkach przekazanych otrzymanych przez Powiat Białogardzki z PFRON na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
w latach 2014 - 2020
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V.1.2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami
wypoczynku. Jego głównym celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników między innymi przez nawiązywanie kontaktów
społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach
przewidzianych programem turnusu. W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć osoby
niepełnosprawne w wieku: powyżej 16 roku życia, posiadające ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez organ ZUS oraz dzieci
do ukończenia 16 roku życia, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane
przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wysokość
dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym uzależniona
jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Im jest on wyższy, tym wyższe
dofinansowanie. Kwoty dofinansowania dla poszczególnych stopni niepełnosprawności
oraz opiekunów osób

niepełnosprawnych

mają swoje uregulowania w przepisach

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1937 z późn. zm. ) i wynoszą odpowiednio:
-

30

%

przeciętnego

wynagrodzenia

-

dla

osób

ze

znacznym

stopniem

niepełnosprawności i niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia oraz osoby
niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na
stopień niepełnosprawności;
-

27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności;

-

25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osób posiadających lekki stopień
niepełnosprawności;

-

20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie

pracy

chronionej,

niezależnie

od

posiadanego

stopnia

niepełnosprawności;
-

20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

-

do 40 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej znajdującej
się w trudnej sytuacji życiowej.
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Wykres nr 3. Analiza realizowanych zadań w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych w latach
2014-2020

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
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*zadanie nie realizowane ze względu na pandemię COVID-19
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V.1.3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych
w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki, z której mogą skorzystać osoby prawne
oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:


prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2
lat, przed dniem złożenia wniosku;



udokumentują zapewnienie właściwych do potrzeb osób niepełnosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;



udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek o dofinansowanie zadania składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
realizację zadań. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
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Wykres nr 4. Analiza realizowanych zadań w zakresie sport kultura, rekreacja i turystyka w latach 2014-2020.
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V.1.4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów
W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne mogą ubiegać
się o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny może wynosić do 80 % wartości tego sprzętu, natomiast wysokość
dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:


do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;



do 150 % sumy kwot limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału
własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli suma
zakupu jest wyższa, niż ustalony limit.

W ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoby
niepełnosprawne najczęściej ubiegają się o przyznanie dofinansowania do zakupu aparatów
słuchowych, pieluchomajtek, protez kończyn, obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich,
soczewek okularowych gorsetów ortopedycznych i innych wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja
2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t. j. Dz. U.
z 2021, poz. 704).
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Wykres nr 5. Analiza realizowanych zadań w zakresie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla
dzieci i dorosłych w latach 2014-2020

Dofinansowanie do zapotrzebowania na sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
350000
300000
250000

200000
150000
100000
50000
0

2014
38399

2015
43095

2016
37729

2017
59690

2018
41228

2019
47155

2020
56391

dorośli 198413

238455

223518

259973

241638

245240

326206

dzieci

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białogardzkim na lata 2021-2027

Strona 28

V.1.5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane
są również

na

które ograniczają,

dofinansowanie
bądź

likwidacji

uniemożliwiają

różnego
osobom

typu

barier

funkcjonalnych,

niepełnosprawnym

normalne

funkcjonowanie. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą uzyskać osoby
niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, natomiast dofinansowanie barier
w komunikowaniu się i technicznych osoby niepełnosprawne, o ile jest to uzasadnione
potrzebami

wynikającymi

z rodzaju

niepełnosprawności.

Wysokość

dofinansowania

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 %
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania udziału własnego
w wysokości minimum 5 % ceny brutto urządzenia lub usług.
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Wykres nr 6. Analiza realizowanych zadań w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w latach 2014 - 2020
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V.1.6. Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji
Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie przyrządów, sprzętów i urządzeń
wspierających

funkcjonowanie

i

rehabilitację

osób

niepełnosprawnych.

Zakres

dofinansowania obejmuje sprzęt i urządzenia nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym
Narodowego Funduszu Zdrowia. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:


prowadzą działalność związana z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej 2 lat, przed dniem złożenia wniosku oraz



udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek o dofinasowanie zadania składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
realizację zadań. Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów sprzętu, jednak nie
więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pomoc taka może być
udzielona jeden raz w roku.
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Wykres nr 7. Analiza realizowanych zadań w zakresie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji w latach 2014-2020
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V.1.7. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
lub utrzymanie psa asystującego – psa przewodnika
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika skierowane
jest do osób niepełnosprawnych słuchowo i ma na celu umożliwić tym osobom samodzielne
funkcjonowanie. Tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wybiera osoba
niepełnosprawna. Usługę tłumacza języka migowego może wykonywać osoba, która jest
tłumaczem wpisanym do rejestru Wojewody. Wysokość dofinansowania do usługi tłumacza
języka migowego lub tłumacza przewodnika nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego
wynagrodzenia za godzinę danego świadczenia.
Dofinansowanie utrzymania psa asystującego – psa przewodnika skierowane jest do osób
niepełnosprawnych niewidomych, korzystających z pomocy psa asystującego - psa
przewodnika. Status psa asystującego musi być potwierdzony certyfikatem wydanym
po odbyciu odpowiedniego szkolenia.
Wnioski przyjmowane są cały rok.
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Wykres nr 8. Analiza realizowanych zadań w zakresie dofinansowania do usług tłumacza języka migowego, tłumacza przewodnika lub
utrzymanie psa asystującego – psa przewodnika w latach 2014-2020
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V.2. REHABILITACJA ZAWODOWA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) zadania powiatu z zakresu
rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie.
Celem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest ułatwienie takiej osobie
uzyskanie i utrzymanie

odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez

umożliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa
pracy. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest dokonanie oceny zdolności do pracy osoby
niepełnosprawnej na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich i psychologicznych.
Badania

umożliwiają

do wykonywania

określenie

zawodu

oraz

sprawności
ocenę

fizycznej,

możliwości

psychicznej

zwiększenia

tej

i

umysłowej
sprawności.

Poza tym pozwalają na ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień
i zainteresowań osoby niepełnosprawnej.
Poradnictwo zawodowe powinno uwzględniać ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiać
wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia. Przygotowanie zawodowe powinno uwzględniać
perspektywy zatrudniania. Ponadto ważny jest tutaj dobór odpowiedniego miejsca pracy
i jego wyposażenie a także określenie środków technicznych umożliwiających i ułatwiających
wykonywanie pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.
Rehabilitację zawodową i społeczną wspomagają formy aktywności takie jak uczestnictwo
w warsztatach terapii zajęciowej, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych oraz zajęciach
klubowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych, których źródłem finansowania są środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane według algorytmu samorządom.
Do zadań tych należy:


dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;



udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;



finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.
U. 2021 poz. 1100) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu;
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udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych,
zaciągniętych

przez

osoby niepełnosprawne

na

kontynuowanie

działalności

gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego;


dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy;



dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia
zatrudnionych

osób

niepełnosprawnych

-

finansowanie

kosztów

szkolenia

i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

TAB. 3. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH (dane MPIPS-01 stan za miesiąc
czerwiec 2021)
Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie

Bezrobotni
zarejestrowani

Bezrobotni którzy
podjęli pracę

w tym z prawem
do zasiłku

ogółem

w miesiącu sprawozdawczym

w końcu miesiąca
sprawozdawczego

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ogółem
w tym niepełnosprawni

196
10

89
5

172
4

79
1

414
19

236
10

2698
113

1449
52

TAB.4. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM w latach 2014-2020 (dane PUP Białogard)

2014

2015

2016

2017

Stopień niepełnosprawności
znaczny
umiarkowany
lekki
znaczny
umiarkowany
lekki
znaczny
umiarkowany
lekki
znaczny
umiarkowany
lekki

Liczba osób
5
27
206
2
32
218
1
25
168
2
21
136
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2018

2019

2020

znaczny
umiarkowany
lekki
znaczny
umiarkowany
lekki
znaczny
umiarkowany
lekki

2
20
106
1
20
103
1
14
97
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TAB.5. Wykaz szczegółowy podziału środków na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną przekazane algorytmem dla Powiatu
Białogardzkiego w latach 2014-2020. (Dane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie)
RODZAJ ZADANIA
Rehabilitacja zawodowa
Dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na adaptację pomieszczeń
zakładu pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
w szczególności poniesionych w
związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy dla tych osób,
stosownie do potrzeb
wynikających z ich
niepełnosprawności (art. 26 ust.
1 pkt 1)
Dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na adaptację lub nabycie
urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej wykonywanie
pracy lub funkcjonowanie w
zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt
1b)
Dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na zakup i autoryzację
oprogramowania na użytek
pracowników
niepełnosprawnych oraz
urządzeń i technologii
wspomagających
lub przystosowanych do potrzeb

ROK
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Łącznie za
okres 7 lat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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wynikających z ich
niepełnosprawności
(art. 26 ust. 1 pkt 1 c)
Dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na rozpoznanie przez służby
medycyny pracy potrzeb, o
których mowa w pkt. 11c ust.1
art. 26 (art.26 ust. 1 pkt 2)
oraz zobowiązania z tytułu
kosztów wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenie społeczne
Dokonywanie zwrotu kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej (art. 26
e)
Udzielenie osobom
niepełnosprawnym środków na
podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej (art.12a)
Finansowanie wydatków na
instrumenty i usługi rynku pracy
określone w ustawie o promocji
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu
zgodnie z art. 11 (art.
35a ust 1 pkt 6a)
Udzielenie dofinansowania do
wysokości 50% oprocentowania
kredytów bankowych,
zaciągniętych przez osoby
niepełnosprawne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.800

40.000

50.000

0

145.800

0

0

0

4.032

5.927

0

0

9.959

0

0

0

0

0

0

0

0
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na kontynuowanie działalności
gospodarczej lub prowadzenie
własnego lub dzierżawionego
gospodarstwa rolnego (art. 13)
Dokonywanie zwrotu kosztów
zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy (art.
26 d)
Dokonywanie zwrotów kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych (art. 41)
Finansowanie kosztów szkolenia
i przekwalifikowania
zawodowego osób
niepełnosprawnych (art. 40)
RAZEM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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V. 3. REHABILITACJA LECZNICZA
Rehabilitacja lecznicza jest jednym z najbardziej pożądanych świadczeń medycznych.
Starzejące się społeczeństwo i znaczny postęp nauk medycznych w zakresie chorób układu
krążenia i chorób zwyrodnieniowych oraz onkologicznych powoduje znaczne wydłużenie
życia, a w konsekwencji stale rosnące zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne.
W powiecie białogardzkim działa Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie. Centrum
prowadzi

działalność

szpitalną,

fizjoterapeutyczną,

w zakresie

opieki

zdrowotnej,

paramedyczną, działalność medyczną w zakresie świadczenia usług profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach umowy zawartej z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
Usługi w zakresie rehabilitacji neurologicznej, reumatologicznej, pourazowej, poudarowej,
chorób zwyrodnieniowych stawów oraz zespołów bólowych kręgosłupa na tle zmian
zwyrodnieniowych

i dyskopatii.

Dysponuje

nowoczesnym

sprzętem

medycznym

oraz wykwalifikowanym i doświadczonym personelem. Oferuje szeroki zakres usług
z zakresu kinezyterapii, masażu leczniczego oraz fizykoterapii. Wyposażona baza zabiegowa
umożliwia korzystanie z wielu rodzajów zabiegów fizykalnych, hydroterapii, magnetoterapii,
elektroterapii, laseroterapii. Centrum Medyczne jest wyposażone w nowoczesny sprzęt
rehabilitacyjny: komory i urządzenia do krioterapii, laseroterapii, magnetoterapii, hydroterapii
z basenem i wannami rehabilitacyjnymi, aparaty do terapii prądami diadynamicznymi
i interdynamicznymi, aparat do terapii impulsywnym polem wielkiej częstotliwości, aparat
do jonoforezy.
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Pomoc udzielona osobom niepełnosprawnym w Powiecie Białogardzkim w latach 2014-2020.

(Dane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Białogardzie)

rok

sport, kultura,
rekreacja
i turystyka

turnusy rehabilitacyjne

liczba osób
liczba osób
liczba
Ilość
ubiegających
korzystających złożonych
przyznanych
się o dofinansowanie
z pomocy wniosków
dofinansowań
z opiekunami

likwidacja barier
architektonicznych
likwidacja
likwidacja
,
likwidacja barier
barier
barier w
technicznych
architektonicznych
technicznych komunikowaniu
iw
się
komunikowaniu się
liczba osób
liczba osób
liczba osób
korzystających
korzystających
korzystających
z pomocy
z pomocy
z pomocy

łączna liczba
złożonych
wniosków

przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze dzieci i dorośli

Ilość
złożone
dzieci i młodzież
wypłaconych
wnioski
niepełnosprawna
dofinansowań

2014

671

26

210

105

11

7

9

102

440

326

43

2015

405

31

212

93

17

8

7

100

528

458

43

2016

990

24

192

91

12

6

8

96

539

387

33

2017

566

20

172

38

12

10

13

103

591

386

38

2018

580

23

180

64

15

13

10

94

537

396

21

2019

376

16

176

67

14

8

8

64

466

450

37

2020

0

0

0

0

22

14

27

78

472

443

36

Łącznie

3.588

140

1.142

458

103

66

82

637

3.573

2.846

251
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V.4. REALIZACJA PROJEKTÓW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
V.4.1. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”
Projekt po nazwą „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”
w latach 2017-2018, którego celem była aktywna integracja klientów PCPR, zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia.
W ramach projektu w dniach od 26 do

28 stycznia 2018 r. odbył się wyjazd

integracyjno-edukacyjny dla osób niepełnosprawnych do nadmorskich Dąbek. Przez trzy dniu
pobytu beneficjenci uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, treningach kompetencji oraz
w zajęciach integracyjnych. Warsztaty miały na celu rozwinąć komunikację interpersonalną,
umiejętność radzenia sobie ze stresem z sytuacjach trudnych, asertywności, racjonalnego
odżywiania, higieny ciała i umysłu.
W dniach od 25 do 28 października 2018 r. odbył się wyjazd socjoterapeutyczny
do Gdańska. W trakcie pobytu osoby z niepełnosprawnością uczestniczyły w warsztatach
edukacyjnych

z zakresu

edukacji

społeczno-ekonomicznej

a

także

w

zajęciach

socjoterapeutycznych i integracyjnych, obejmujących zwiedzanie Trójmiasta, wyjście do
ZOO oraz do kina, a także udział w uroczystych kolacjach.
Kolejny wyjazd miał miejsce w dniach od 13 do 15 maja 2019 r. Był to wyjazd
do Poznania, obejmujący zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne i integracyjne. Uczestnicy
wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji społeczno-finansowej oraz w treningu
interpersonalnym. W ramach integracji uczestnicy zwiedzali miasto, obejrzeli seans filmowy
w kinie, uczestniczyli w uroczystej kolacji połączonej z wieczorkiem tanecznym. Ponadto
osoby z niepełnosprawnością miały możliwość sprawdzenia się w zawodzie cukiernika.
W Rogalowym Muzeum Poznania wyrabiali i wypiekali rogale marcińskie.
W ramach projektu odbyło się również 6 wyjazdów do Centrum Hipoterapii,
Rehabilitacji i Rekreacji „Franko” w Dargikowie, w okresie od maja do lipca 2019 r. Osoby
z niepełnosprawnością wzięły udział w zajęciach z hipoterapii oraz nauki jeździectwa. Zajęcia
miały na celu rozwój sfery fizycznej, poznawczej, społecznej oraz emocjonalnomotywacyjnej uczestników.
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V.4.2. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu
osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem
osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Celami operacyjnymi programu są:
1) przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych
przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych
zamieszkujących te budynki;
2) zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych
oraz środowiskowych domów samopomocy;
3) zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób
prawnych;
4)zwiększenie
oraz organizacji

możliwości

uzyskania

pozarządowych

wsparcia

dotyczących

dla

projektów

aktywizacji

gmin

i/lub

i

powiatów

integracji

osób

niepełnosprawnych;
5) zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
6) zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki
funkcjonują;
7) zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.
Starostwo Powiatowe w Białogardzie w 2014 roku w ramach Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami otrzymało z PFRON dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł
do następujących obszarów:
Obszar D - likwidacja barier transportowych – 80.000,00 zł.
W ramach realizacji obszaru D w/w projektu zakupiono mikrobus do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Miasta Białogard.
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Starostwo Powiatowe w Białogardzie w 2016 roku w ramach Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami otrzymało z PFRON dofinansowanie w wysokości 96.013,71 zł
do następujących obszarów:
Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania – 24.547,00 zł.
W ramach realizacji obszaru B w/w projektu dofinansowano wykonanie platformy pionowej
do transportu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie.
Obszar D - likwidacja barier transportowych – 71.466,71 zł.
W ramach realizacji obszaru D w/w projektu zakupiono mikrobus do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Samopomocy Centrum RehabilitacyjnoKulturalnego w Białogardzie.

Starostwo Powiatowe w Białogardzie w 2019 roku w ramach Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami otrzymało z PFRON dofinansowanie w wysokości 211.626,72 zł
do następujących obszarów:
Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania – 51.626,72 zł.
W ramach realizacji obszaru B w/w projektu dofinansowano wykonanie dostosowanie parteru
budynku Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

w Białogardzie do potrzeb osób

niepełnosprawnych.
Obszar D - likwidacja barier transportowych – 80.000,00 zł.
W ramach realizacji obszaru D w/w projektu zakupiono mikrobus do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia ECCE HOMO w Kowalkach.
Obszar D - likwidacja barier transportowych – 80.000,00 zł.
W ramach realizacji obszaru D w/w projektu zakupiono mikrobus do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Samopomocy Centrum RehabilitacyjnoKulturalnego w Białogardzie.
Starostwo Powiatowe w Białogardzie w 2020 roku w ramach Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami otrzymało z PFRON dofinansowanie w wysokości 180.000,00 zł
do następujących obszarów:
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Obszar D - likwidacja barier transportowych – 180.000,00 zł.
W ramach realizacji obszaru D w/w projektu zakupiono dwa busy do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Gminy Białogard.
V.4. 3 Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”
Program „Aktywny Samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie
uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych
i

programach

działań

na rzecz

osób

niepełnosprawnych.

Umożliwią

samorządom

aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.
Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających
społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu " Aktywny Samorząd" przez Powiat Białogardzki:
Rok 2014
środki wypłacone – 103.138,76 zł
Środki przeznaczono na pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy, pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowania do szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej
na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, a także pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Rok 2015
środki wypłacone – 66.975,15 zł
Środki przeznaczono na pomoc w uzyskaniu prawo jazdy, dofinansowania do szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
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rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki osoby zależnej, a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Rok 2016
środki wypłacone – 72.043,84 zł
Środki przeznaczono na pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy, pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowania do szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w zakupie
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co
najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Rok 2017
środki wypłacone – 105.628,21 zł
Środki przeznaczono na pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu prawo jazdy, pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowania do szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Rok 2018
środki wypłacone – 103.883,24 zł
Środki przeznaczono na dofinansowania do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
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osoby zależnej, pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Rok 2019
środki wypłacone – 66.042,77 zł
Środki przeznaczono na pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, dofinansowania do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym a także pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Rok 2020
środki wypłacone – 55.628,75 zł
Środki przeznaczono na pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym.
V.5. INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Starostwo Powiatowe w Białogardzie,



Szpital Powiatowy w Białogardzie,



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,



Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie,



Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne
w Białogardzie,



Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,



Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Białogardzie,



Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie,



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie,



Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie,



ośrodki pomocy społecznej w gminach,



Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie,



Warsztaty Terapii Zajęciowej „ISKIERKA” w Karlinie,
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organizacje pozarządowe.

V.6. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Na terenie Powiatu Białogardzkiego funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działalność tych organizacji
stanowi bardzo cenny element uzupełniający i wspierający wszelkie działania podejmowane
na rzecz osób niepełnosprawnych.


Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła Białogard, - działalność
zapobiegająca wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabo widzących,
działalność

doradcza,

rehabilitacyjna,

informacyjna,

szkoleniowa,

kulturalna

i promocyjna;


Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA” Białogard - wspieranie rozwoju
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania rewalidacyjne
i edukacyjne;



Stowarzyszenie „Nasze Serca” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Białogard – wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin w trudnej
sytuacji losowej, tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, rozwijanie inicjatyw sprzyjających integracji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej;



Stowarzyszenie "Amicus" Tychowo - działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej,
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w dziedzinach ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu oraz dobroczynności
a także organizowanie pomocy rehabilitacyjnej, prawnej, psychologicznej i rzeczowej
poszkodowanym w wypadkach drogowych;



Stowarzyszenie "Amazonka" Białogard - rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet
po mastektomii, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i bieliznę osobistą, działanie na
rzecz kobiet z rakiem piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego
życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej, pomoc finansowa i psychologiczna;



Stowarzyszenie

Pomocy

„PRZYTULISKO”

Białogard

-

zajmujące

się m. in. działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, szczególnie osób bezdomnych, uzależnionych od
używek, , chorych psychicznie, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych;
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Stowarzyszenie „STONOGA” Karlino - działania w tym na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rozwoju kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
ochrony

środowiska,

kultury

fizycznej,

samodzielności

w

samoobsłudze,

dobroczynności;


Stowarzyszenie ”Ecce Homo” Tychowo -

działanie na rzecz rozwoju kultury

polskiej, rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności
działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
w dziedzinach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury
fizycznej

i

sportu

oraz dobroczynności

a

także

organizowanie

pomocy

rehabilitacyjnej, prawnej, psychologicznej i rzeczowej poszkodowanym w wypadkach
drogowych;


Fundacja „HAJKA” Białogard - pomoc organizacyjna, rzeczowa, finansowa
i prawna osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wypadkach drogowych,
dzieciom i młodzieży, bezrobotnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej;



Stowarzyszenie „DAMA PIK” Białogard - wspieranie aktywności i integrowania
społeczności lokalnej w tym osób z niepełnosprawnością propagując brydża
sportowego.

VI. CELE PROGRAMU
Cele Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych są spójne
z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Białogardzkim
na lata 2021-2027. Zmierzają one do eliminacji wszelkich barier utrudniających osobom
niepełnosprawnym równy dostęp do wszystkich dziedzin życia.

VI.1 CELE STRATEGICZNE
OBSZAR NR 1:
Poprawa dostępności do świadczeń z
niepełnosprawnych.

zakresu

rehabilitacji

medycznej

osób

OBSZAR NR 2:
Umożliwienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
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OBSZAR NR 3:
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy .
VI.2 CELE SZCZEGÓŁOWE
OBSZAR NR 1:
Poprawa dostępności do świadczeń z
niepełnosprawnych.

zakresu

rehabilitacji

medycznej

osób

Zadanie nr 1:
Doposażenie oddziałów rehabilitacyjnych Szpitala Powiatowego w Białogardzie w sprzęt
do rehabilitacji medycznej.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Szpital Powiatowy w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
OBSZAR NR 2:
Umożliwienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Zadanie nr 1:
Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, Starostwo Powiatowe
w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
w Białogardzie, Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie, placówki oświatowe, organizacje
pozarządowe.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 2:
Organizowanie spotkań osób niepełnosprawnych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń,
wspólnego rozwiązywania problemów i spędzenia wolnego czasu.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
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Zadanie nr 3:
Organizowanie kiermaszów i wystaw twórczości osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie, Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
organizacje pozarządowe.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 4:
Organizowanie grup wsparcia i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
w Białogardzie, organizacje pozarządowe.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 5:
Funkcjonowanie w Powiecie Białogardzkim wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 6:
Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno –
Kulturalne w Białogardzie.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy Centrum
Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 7:
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,
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▪

dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji,

▪

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

▪

dofinansowanie

usług

tłumacza

języka

migowego,

tłumacza-przewodnika

oraz dofinansowanie do utrzymania psa asystującego – psa przewodnika osoby
niewidomej,
▪

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

▪

dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

▪

udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

▪

finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie
o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

▪

udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych,
zaciągniętych

przez

osoby niepełnosprawne

na

kontynuowanie

działalności

gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
▪

dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy,

▪

dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia
zatrudnionych osób niepełnosprawnych,

▪

finansowanie

kosztów

szkolenia

i

przekwalifikowania

zawodowego

osób

niepełnosprawnych, - zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
Realizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, Starostwo Powiatowe
w Białogardzie, Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 8:
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.
Realizatorzy: Samorząd województwa, samorząd powiatowy, samorządy gminne.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 9:
Udzielanie informacji dotyczących praw, ulg i uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym.
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Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie,

Powiatowy

Zespół

do

Spraw

Orzekania

o

Niepełnosprawności

w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne
w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.

Zadanie nr 10:
Świadczenie

usług

transportowych

dla

niepełnosprawnych

mieszkańców

Powiatu

Białogardzkiego.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, samorządy gminne, organizacje
pozarządowe.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 11:
Rozwijanie bazy danych o osobach niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białogardzkiego.
Realizatorzy: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
OBSZAR NR 3 :
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejścia na rynek pracy.

Zadanie nr 1:
Propagowanie informacji wśród pracodawców o programach wspierających zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie, Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.

Zadanie nr 2:
Poradnictwo

zawodowe,

organizowanie

szkoleń

i

staży

zawodowych

dla

osób

niepełnosprawnych w celu łatwiejszego zdobycia pracy.
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Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie, Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie , Powiatowy Dom Samopomocy
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 3:
Promowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego pracownika.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie, Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie, organizacje pozarządowe.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 4:
Wspieranie osób niepełnosprawnych w tworzeniu spółdzielni socjalnych.
Realizatorzy: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białogardzie, Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, organizacje pozarządowe.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
Zadanie nr 5:
Dofinansowanie do tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, oraz do
zakładania działalności gospodarczej.
Realizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie.
Termin realizacji: 2021 r. - 2027 r.
VII. Źródła finansowania
Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych będzie finansowany
z następujących źródeł:
 środków

budżetu

państwa

na

ogólnopolskie

programy

wspierające

osoby

niepełnosprawne,
 środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

przyznawanych corocznie algorytmem samorządowi powiatowemu,
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 środków pozyskanych w ramach realizacji programów celowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego,
 środków z budżetów samorządów terytorialnych (powiat, gmina),
 wkład

własny

organizacji

pozarządowych,

fundacji,

stowarzyszeń

i

innych

beneficjentów,
 środków realizatorów poszczególnych działań (Samorządu powiatowego, Samorządów
gminnych, organizacji pozarządowych, pracodawców, innych),
 Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego.

VIII. Monitorowanie i ewaluacja
Program poddany jest monitorowaniu, polegającemu na systematycznym zbieraniu
oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na jego temat

w aspekcie

finansowym i rzeczowym. Monitorowanie ma na celu zapewnienie prawidłowości realizacji
programu, bieżące wykrywanie nieprawidłowości oraz ich korygowanie.
Ewaluacja programu to ocena jakości realizacji programu (jego faktycznych efektów)
w stosunku do założeń. Odnosi się to do efektów długoterminowych, zawartych w celach
programu.
Na ocenę programu znaczący wpływ ma czynnik społeczny – ocena środowisk osób
niepełnosprawnych.
Zadanie monitorowania programu oraz jego ewaluacji przypada Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Białogardzie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białogardzie oraz
Starostwu Powiatowemu w Białogardzie.

IX. Zakończenie
Program zawiera kierunkowy plan działania na lata 2021 – 2027 skierowany
do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Białogardzkiego oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających w imieniu
i na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego celem jest zwiększenie udziału osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, poprzez wyrównywanie szans w korzystaniu z praw
i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom.
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Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych
w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym i sportowym oraz podnoszenia świadomości
osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw.
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Opracowanie:
Monika Chołodecka
Katarzyna Zielińska - Bąk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. Nr 573) zadaniem
Powiatu Białogardzkiego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnych jest opracowanie
i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów
społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, między
innymi w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania.
Mając powyższe na uwadze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie
przedstawia do zatwierdzenia Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Białogardzkim na lata 2021 – 2027.
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