
UCHWAŁA NR XXXVI/250/2021 
RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Szczecineckim na lata 2021-2025

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 35a ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, poz. 568 i poz. 875 oraz z 2021 r. poz. 159) - Rada Powiatu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Programu Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Szczecineckim na lata 2021-2025 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego
1 Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZE RADY
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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 do zadań powiatu należy
opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych.

Powiatowy Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Szczecineckim na lata 2021-2025 poddano konsultacją społecznym oraz 
przedłożono do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Szczecineckim.
Konieczne jest zatem przyjęcie nowego Programu, niezbędnego do pozyskiwania środków 
finansowych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwa 
w programach celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja przedłożonego Programu będzie monitorowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały.
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Podstawa prawna opracowania:

Delegację do opracowania niniejszego programu zawiera art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.), 

który określa, iż do zadań powiatu należy: opracowanie i realizacja, zgodnych 

z przyjętą powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji 

społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych.

Adresaci Programu: Osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz otoczenie z terenu 
Powiatu Szczecineckiego.
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i. WSTĘP I I r
Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizacją Zdrowia

osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniżenie 

sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemożliwienie, utrudnienie lub 

ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagą takie 

czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne, Człowiek niepełnosprawny, tak 

jak zdrowa osoba jest częścią środowiska, a jego rozwój jest nierozerwalnie 

związany ze społeczeństwem. Żyjąc w nim ma prawo realizować swoje potrzeby, 

kształcić się, jednocześnie oddziaływać na otaczającą go rzeczywistość. 

W ostatnich latach nastąpiła szczególna aktywność legislacyjna na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Wprowadzono wiele norm, poprawek oraz regulacji prawnych 

mających na celu poprawę życia i społecznego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych. Zmieniono także zasady i tryb orzekania

0 niepełnosprawności. Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych zjawisk

1 problemów współczesnego świata. Znaczenie tych problemów wynika 

z rozmiarów i powszechności jej występowania w populacji, a także 

z konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Szczecineckim na lata 2021-2025 definiuje kierunki działań, które 

mają na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem 

rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz poszanowania praw osób 

niepełnosprawnych. Zmierzają one do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu 

zawodowym, społecznym, kulturowym; podnoszenia świadomości osób 

niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska 

niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich 

społecznej alienacji.
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2.1. Charakterystyka Powiatu Szczecineckiego

Powiat Szczecinecki położony jest w środkowo- wschodniej części 

województwa zachodniopomorskiego. Całkowita powierzchnia powiatu wynosi 

1 765 km2. Administracyjnie powiat podzielony jest na gminy:

• miejskie: Szczecinek

• miejsko-wiejskie: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo

• wiejskie: Grzmiąca, Szczecinek

Dużym atutem Powiatu Szczecineckiego jest położenie geograficzne w środkowo 

wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego na granicy z dwoma 

województwami: Pomorskim i Wielkopolskim. W zagospodarowaniu terenu 

przeważają lasy i użytki rolne, co warunkuje rolniczo-leśny charakter powiatu. 

Pochodzenie i ukształtowanie rzeźby terenu Powiatu Szczecineckiego przyczyniło 

się do bogactwa walorów krajobrazowych tego terenu, co sprzyja rozwojowi
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turystyki. Duże znaczenie dla turystyki wodnej i wypoczynkowej posiadają 

licznie występujące jeziora.

Powiat Szczecinecki zamieszkuje 77 630 osób, w tym 39 856 kobiet i 

37 774 mężczyzn. Zdecydowaną większość stanowią mieszkańcy miast- 51 038 

osób. Na wsi mieszka natomiast 26 592 osób.

Tabela 1 Liczba ludności zamieszkałej w powiecie szczecineckim (stan na 
31.12.2019r.)

Wyszczególnienie
Liczba ludności

ogółem kobiety mężczyźni

Powiat szczecinecki 77 630 39 856 37 774

Gmina miejsko wiejska 
Borne Sulinowo 9935 5091 4844

Gmina miejsko wiejska 
Barwice 8478 4225 4253

Gmma miejsko wiejska 
Biały Bór 5294 2679 2615

Gmina wiejska Grzmiąca 4665 2286 2379

Gmina miejska 
Szczecinek 40043 21023 19020

Gmina wiejska 
Szczecinek 9215 4552 4663

Źródło. Opracowano na podstawie danych zamieszczonych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie na stronie 
https:/Vszczecm stat gov pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

Według danych zamieszczonych w Głównym Urzędzie Statystycznym w roku 2019 

tak jak w latach poprzednich w Powiecie Szczecineckim odpływ ludności był 

większy niż napływ. Spowodowało to ogólny spadek liczby ludności. Większość 

osób, które zamieszkują powiat to osoby w przedziale wiekowym 60-64 lata. 

Odsetek tych osób w ogólnej liczbie ludności zwiększa się z roku na rok.
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2.2. Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę społeczną która wymaga 

szczególnego wsparcia. Osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami 

społeczeństwa, posiadającymi równe i takie same szanse uczestnictwa 

w życiu społecznym, jak inni pełnosprawni członkowie. Posiadają różne potrzeby, 

lecz możliwości ich zaspokojenia często są ograniczone, a w większości osoby te 

same nie są w stanie poradzić sobie w życiu codziennym. Zróżnicowanie pod 

względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności powoduje konieczność 

zindywidualizowania pomocy adresowanej do tych osób.

Na terenie Powiatu Szczecineckiego, jak wynika z danych Narodowego Spisu 

Powszechnego z 2011 roku, liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 12 250 osoby co 

stanowi ponad 9,6 % populacji.

Tabela 2. Liczba osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Szczecineckiego

Liczba osób 
niepe+nospraw 
nych ogółem

w tym w tym

kobiety mężczyźni

Osoby w wieku 
przedprodukcyjnym

Osoby w wieku 
produkcyjnym

Osoby 
w wieku 

poprodukcyjny
m

12 250 6565 5685 808 6649 4793

Opracowano na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności / Mieszkań z 2011 r.

Z analizy powyższych danych wynika, iż wśród osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Powiatu Szczecineckiego nieznacznie przeważają 

kobiety (65,65%). Pod względem kategorii ekonomicznych grup wieku największy 

udział wśród osób niepełnosprawnych stanowią osoby w wieku produkcyjnym.
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W Powiecie Szczecineckim orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności wydawane są przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Szczecinka, zwany dalej „Zespołem".

Z danych Zespołu wynika, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat zainteresowanie 

mieszkańców Powiatu Szczecineckiego uzyskaniem orzeczenia utrzymywało się na 

podobnym poziomie. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w ostatnich 

5 latach kształtowała się pomiędzy 1,714 tys. a 1,872 tys., z wyjątkiem roku 2016, 

w którym liczba wniosków wyniosła 1901 i była najwyższa w całym okresie. 

Przeważająca część wpływających do Zespołu wniosków dotyczyła osób w wieku 

powyżej 16 roku życia.

Liczbę wydanych przez Zespół orzeczeń dla osób do 16 roku życia i powyżej 

przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu 
niepełnosprawności._____________________________________________________

Rok

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba Wydanych orzeczeń o
niepełnosprawności/stopniu
niepełnosprawności

1901 1791 1872 1839 1714

w tym:

1. dla osób do 16 roku życia 267 316 308 272 258

2. dla osób powyżej 16 roku 
życia

1634 1475 1564 1567 1456
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Wykres nr 1 Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu 
niepełnosprawności.

Źródło: opracowane własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Szczecinka.

Na przestrzeni ostatnich lat w strukturze wydanych przez Zespół orzeczeń, 

występuje znaczna przewaga orzeczeń o zaliczeniu wnioskodawców do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast ilość osób, w przypadku 

których orzeczono znaczny i lekki stopień niepełnosprawności utrzymywała się na 

zbliżonym poziomie.

Tabela 4. Liczba wydanych w latach 2016-2020 przez PZON orzeczeń wg 
stopnień niepełnosprawności.

LP Stopień niepełnosprawności Liczba wydanych orzeczeń

1 Znaczny stopień niepełnosprawności 2107

2 Umiarkowany stopień niepełnosprawności 3514

3. Lekki stopień niepełnosprawności 1661
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Wykres nr 2. Liczba wydanych w latach 2016-2020 przez PZON orzeczeń wg 
stopnia niepełnosprawności.

■ znaczny ■ umiarkowany ■ lekki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Szczecinku.

W przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawą określenia stopnia 

niepełnosprawności są w przeważającej części schorzenia narządu ruchu, choroby 

układu krążenia i oddechowego oraz schorzenia psychiczne. Procentowy udział 

przyczyn wydania orzeczeń w latach 2016-2020 przedstawia poniższy wykres.
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Wykres nr 3. Liczbowy rozkład przyczyn będących podstawą wydania w latach 
2016-2020 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności u osób w wieku powyżej 16 
roku życia.

■ rok2016 Brok2017 Brok2018 Brok2019 Brok2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Szczecinka.

Schorzeniami powodującymi niepełnosprawność w przypadku dzieci do 16 

roku życia, zgodnie z wydanymi przez Zespół orzeczeniami, od ostatnich dwóch 

lat są inne schorzenia w tym** endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego oraz całościowe zaburzenia rozwojowe. Jedynie roku 2017 

zaobserwowano wzrost wydanych orzeczeń o niepełnosprawności z przyczyn 

chorób neurologicznych. Poniżej przestawiono liczbowy udział przyczyn będących 

podstawą wydania orzeczeń w latach 2016-2020 dla tej grupy osób.

li)
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Wykres nr 4. Liczbowy rozkład przyczyn będących podstawą wydania w latach 
2016-2020 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności u osób przed 16 roku życia.

60 -i------------------------- ------------------------- M

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 12019 12020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Szczecinka.

Najbardziej aktualne dane, a przy tym obejmujące możliwie pełną zbiorowość 

osób niepełnosprawnych w Polsce dostarcza Narodowy Spis Powszechny 2011 

(NSP2011).1

W przeprowadzonym w 2011 roku spisie powszechnym zbiorowość osób 

niepełnosprawnych została podzielona na 2 podstawowe grupy:

1. osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne 

orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony;

2. osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadały 

orzeczenia, ale miały (odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczonązdolność do 

wykonywania czynności podstawowych stosownie do swojego wieku.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r, o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r 
udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności -ze względu na 
specyfikę i wrażliwość tematu Na pytania odpowiadały osoby dorosłe, które wyraziły na to zgodę, natomiast na temat 
dzieci informacji udzielali rodzice lub opiekunowie.
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W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba osób niepełnosprawnych 

województwie zachodniopomorskim była tożsama ze średnią dla kraju i wynosiła 

121,9. Analogiczny wskaźnik w 2002 roku wynosił odpowiednio 137,5 

w Zachodniopomorskiem; 142,8 w kraju.

Mapa nr 1. Liczba osób niepełnosprawnych ogółem na 1000 mieszkańców w 2011
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Źródło: Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej Nr 2(12)/14 Wydawca: Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Szczecin

Porównując z danymi z NSP 2002, w większości powiatów województwa 

odnotowano zmniejszenie częstotliwości występowania zjawiska 

niepełnosprawności wśród mieszkańców, jedynie w 3 powiatach nastąpił wzrost - 

największy w powiecie szczecineckim o 17,5%.

Jak wynika z danych GUS stopa bezrobocia (stosunek zarejestrowanych 

bezrobotnych do osób w wieku aktywności zawodowej) w Powiecie Szczecineckim 

w ciqgu ostatniego roku zwiększa się, co jest odzwierciedleniem tendenc

roku
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ogólnokrajowych. Liczba bezrobotnych obliczona dla Powiatu Szczecineckiego na 

koniec 2020 roku wynosiła 4 424 osoby. Przyrost liczby bezrobotnych 

w porównaniu z początkiem roku 2020 wyniósł 15,45%. Stopa bezrobocia 

w Powiecie Szczecineckim na koniec roku 2020 wyniosła 16,5% i była znacznie 

wyższa od stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim (8,3%).

Z danych GUS wynika, iż liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, wg stanu 

na 28.01.2021 r, wynosiła 4 242 osoby. Liczba tych osób zwiększyła się 

o 568 osób w stosunku do roku 2019.

Wykres nr 5. Liczba bezrobotnych ogółem w Powiecie Szczecineckim w latach 

2016-2020 r.
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Źródło: https://www.wup.pl/pl/dlQ-instytucji/statystyka-badaniad-Qnaliza/podstawowe-dQm-o- 
bezrobociu.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, iż liczba zarejestrowanych osób 

niepełnosprawnych, wg stanu na 31.12.2020r, wynosiła 332 osoby, co stanowiło 

7,8 % wszystkich osób pozostających w ewidencji tego urzędu, tj. bezrobotnych 

oraz poszukujących pracy. Wśród osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
14
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w roku 2020 62% stanowili mężczyźni. Informacje dotyczące liczby osób

niepełnosprawnych zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinka 

w ostatnich latach oraz ich strukturę przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Liczba osób niepełnosprawnych pozostających w ewidencji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Szczecinku w latach 2016-2020

Wyszczególnienie Rok

2016 2017 2016 2019 2020

Liczba osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w PUP

Ogółem,

454 405 369 397 332

w tym:

Osoby bezrobotne 358 312 257 282 231

w tym kobiety. 193 164 131 132 99

Osoby poszukujące pracy nie pozostające 
w zatrudnieniu

96 93 112 115 101

w tym: kobiety 36 30 40 38 27

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Szczeanku.

Wykres nr 6. Liczba osób niepełnosprawnych pozostających w ewidencji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku w latach 2016-2020
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zareptrewenych w PUP poszukujących pracy ne
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il|,( ZASOBY INSTYTUCJOpALNE POMOCY ffi^SPARCIA W POW|SllE

Ważnym elementem w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych jest 

infrastruktura instytucjonalna, wspomagająca zabezpieczenie potrzeb osób 

niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia w celu eliminowania izolacji 

zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej.

Wykaz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Szczecineckim przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Szczecineckim

Lp. Nazwa Instytucji Zakres działania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych

1. Powiatowe
Centrum
Pomocy Rodzinie 
w Szczecinku

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku realizuje zadania powiatu 
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowe ze 
środków PFRON , w tym:

> dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej 
rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem 
jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 
umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez 
nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i 
rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych w tym dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. Czas trwania turnusu wynosi co 
najmniej 14 dni.
Wysokość dofinansowania udzielana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzime uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności 
oraz dochodów na osobę w rodzinie. Na wniosek lekarza osoba 
niepełnosprawna wymagająca opieki może otrzymać
dofinansowanie również dla opiekuna
Centralny rejestr ośrodków, w których odbywają się turnusy 
rehabilitacyjne i organizatorów tych turnusów, znajduje się na 
stronie internetowej: empatia.mpipsgov.pl.

16
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> dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

Dofinansowanie przyznawane jest osobom niepełnosprawnym 
posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne Osoba niepełnosprawna może uzyskać 
dofinansowanie do zakupu sprzętu zaleconego przez lekarza 
specjalistę stosownie do występujących schorzeń 
i dysfunkcji. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od 
wysokości dochodu na osobę w rodzime - max. 80% kosztów 
zakupu sprzętu objętego dofinansowaniem.

> dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów,

O dofinansowywanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne 
posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne.

> dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w zwitku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące 
w budynku / w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania 
techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub 
utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie udzielane jest osobom niepełnosprawnym 
posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne, mające znaczne trudności w poruszaniu się 
i codziennym funkcjonowaniu, gdy ich niepełnosprawność wymaga 
likwidacji barier architektonicznych w miejscu ich zamieszkania. 
Wysokość dofinansowania max. 95% kosztów realizowanego 
przedsięwzięcia.

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie 
niepełnosprawnej usprawnienie, a ich likwidacja powinna powodować 
sprawniejsze wydajniejsze codzienne funkcjonowanie osoby 
niepełnosprawnej w społeczeństwie.

Dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier 
technicznych udzielane jest osobom niepełnosprawnym 
posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne, stosownie do potrzeb wynikających z ich 
dysfunkcji. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od 
wysokości dochodu na osobę w rodzime - max. 95% wartości 
kosztów zakupu sprzętu objętego dof inansowamem
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Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające 
lub utrudniające osobom niepełnosprawnym swobodne porozumiewania 
się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne, stosownie do potrzeb wynikających z ich dysfunkcji. 
Wysokość dofinansowania max 95% wartości przedsięwzięcia.

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą uzyskać osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli 
prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez 
okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów realizacji 
przedsięwzięcia.

> dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - 
przewodnika,

Dofinansowanie przyznawane jest osobom, w przypadku których 
jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 
z niepełnosprawności (m in. osoby niedosłyszące, mesłyszące, 
głuchonieme, głuchoniewidome).

Centrum od 2012 roku realizuje program „Aktywny Samorząd" 
finansowany środkami PFRON. Głównym celem programu jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji.
W ramach programu „Aktywny Samorząd" udzielane jest wsparcie 
w zakresie dwóch modułów:
- moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową osób niepełnosprawnych (np. dofinansowanie zakupu sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów, zakupu i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakup 
wózka elektrycznego, utrzymania sprawności posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakup
skutera, zapewnienia opieki dla osoby zależnej),
- moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 
dofinansowanie kosztów nauki/czesnego.

Powiat Szczecinecki realizuje umowy zawarte z PFRON w ramach III 
edycji programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III", do 
realizacji którego przystępuje systematycznie od wielu lat. Celem
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strategicznym programu jest wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte 
gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej 
i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego 
programu udzielona jest pomoc w formie dofinansowali przedsięwzięć 
m.m. w zakresie likwidacji barier placówkach edukacyjnych, 
środowiskowych domach samopomocy, urzędach powiatowych w zakresie 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 
(obszar B), tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych (obszar C) 
oraz likwidacji barier transportowych (obszar D)

Z dniem 01 hpca 2020 roku Uchwałą Rady Powiatu w Szczecinku 
połączono Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Rodzime (WPPR) 
w Szczecinku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzime (PCPR) 
w Szczecinku. W wyniku połączenia, WPPR włączono w strukturę 
organizacyjną PCPR i tym samym PCPR przejęło do wykonania zadania 
WPPR w Szczecinku

Ponadto w siedzibie PCPR prowadzone jest bezpłatne poradnictwo 
psychologiczne i prawne dla mieszkańców powiatu zainteresowanych 
uzyskaniem wsparcia w tym zakresie.

2. Powiatowy
Urząd Pracy

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
urząd udziela pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym status 
bezrobotnego lub poszukującego pracy, w znalezieniu pracy przez 
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. W uzasadnionych 
przypadkach indywidualną sytuacją osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych, urząd realizuje także finansowe formy wsparcia 
w ramach pozyskanych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 
aktywizację lokalnego rynku pracy poprzez m.m.:

> kierowanie bezrobotnych do pracy w której pracodawcy
otrzymują refundację części kosztów ich wynagrodzenia 
i składek na ubezpieczenia społeczne (prace interwencyjne, 
dofinansowanie do wynagrodzenia osób po 50 roku życia, 
refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia, 
świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej
z wychowaniem dziecka).

> Dodatkowo, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby 
niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy 
jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą 
korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z usług
i instrumentów finansowanych ze środków PFRON, m.in.: staż, 
szkolenia, prace interwencyjne, zwrot kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jednorazowe środki 
na podjęcie działalności qospodarczej,zwrotu kosztowiv19
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poniesionych przez pracodawcą na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych.

3. Powiatowy Zespół 
do Spraw 
Orzekania o 
Niepełnospra
wności

Celem działania Zespołu jest realizacja zadań z zakresu orzekania 
o niepełnosprawności, orzekania o stopniu niepełnosprawności, orzekania 
o wskazaniach do ulg i uprawnień w zakresie wyznaczonym 
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.
Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności (PZON) należy w szczególności prowadzenie 
wszelkich spraw związanych z wydawaniem orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie 
legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych.

4. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Bornem Sulinowie

Dom jest jednostką organizacyjną powiatu, która zapewniają usługi 
bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom wymagającym całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
Na terenie Powiatu funkcjonuje:

> Dom Pomocy Społecznej w Borne Sulinowie -162 miejsca w tym 
dla 52 osób w podeszłym wieku oraz 110 osób somatycznie 
chorych.

Jednostka w pełni jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W budynkach brak jest barier, które utrudniałyby 
mieszkańcom samodzielne poruszanie sią i funkcjonowanie.

5. Ośrodki Pomocy 
Społecznej

Na terenie Powiatu Szczecineckiego funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy
Społecznej:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barwicach,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej.

Ośrodki zajmują sią m.m. udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, przyznając w
szczególności:

> zasiłki stałe - osobom niezdolnym do zatrudnienia z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnym do zatrudnienia z powodu 
niepełnosprawności, osiągającym dochody mzsze od kryterium 
dochodowego.

> zasiłki okresowe - osobom, które ze wzglądu na długotrwałą 
chorobą, niepełnosprawność, bezrobocie me mogą podjąć pracy,

> zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - osobom na 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych oraz osobom, 
które poniosły straty w wyniku np. zdarzenia losowego, kląski,

> dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitacją 
dziecka niepełnosprawnego - dla osób które posiadają dziecko
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niepełnosprawne,
> zasiłek pielęgnacyjny - dla dziecka niepełnosprawnego, lub 

dorosłej osoby niepełnosprawnej,
> świadczenie pielęgnacyjne - wypłacane rodzicom, opiekunowi 

faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą 
spokrewnioną oraz innym osobom, na których cią^y obowiązek 
alimentacyjny z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku 
z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,

> specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacany osobom, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli 
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
w związku z koniecznościąsprawowania stałej opieki nad osobą 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą 
niepełnosprawną posiadająca wskazanie o konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zasiłek przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego

> zasiłek dla opiekunów - wypłacany jest osobie, jeżeli decyzja 
o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z 
dniem 1 lipca 2013 r. z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Prawo 
do tego świadczenia me jest uzależnione od kryterium 
dochodowego.

Niepieniężne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych:
> usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze- 

przyznawane osobom, o których mowa w art 50 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej,

> praca socjalna, która jest świadczona osobom i rodzinom bez 
względu na posiadany dochód.

6. Środowiskowe
Domy
Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy ''Walentynka'' w Szczecmku, dla 50 
uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko" w Barwicach dla 20 
uczestników
Środowiskowy Dom Samopomocy Bornem Sulinowie, dla 35 uczestników. 
Środowiskowy Dom Samopomocy Turowie wraz z filiąw Swdzie Wielkiej 
(ŚDS),łącznie dla 40 uczestników

Dzienne Ośrodki Wsparcia przeznaczone są dla osób z zaburzeniami!
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psychicznymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy
Uczestnikami mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

> osoba przewlekle psychicznie chora,
> osoba upośledzona umysłowo w stopniu głębokim, znacznym 

i umiarkowanym, a także osoba z lekkim upośledzeniem 
umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, 
zwłaszcza neurologiczne,

> osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są 
zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie 
uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Podstawowym zadaniem Ośrodków Wsparcia jest pomoc osobom po 
przebytych kryzysach psychicznych w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji życiowych, zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz 
postępowanie rehabilitacyjne zmierzające do osiągnięcia przez te osoby 
poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej 
regresji.
Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
świadczy dla swoich uczestników w szczególności usługi obejmujące: 
trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności 
spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych 
świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, 
aktywizację zawodową oraz spożywanie gorącego posiłku w ramach 
treningu kulinarnego.

7. Warsztaty
Terapii
Zajęciowej

Na terenie Powiatu Szczecineckiego funkcjonują dwa warsztaty terapii 
zajęciowej Koszty działania WTZ finansowane są ze środków PFRON w 
wysokości nie wyższej niż 90% kosztów oraz ze środków powiatu 
wysokości co najmniej 10% kosztów przyjętych w danym roku do 
dofinansowania.
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) to placówki pobytu dziennego 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, posiadających wskazania do 
uczestnictwa w terapii zajęciowej. WTZ stwarzają osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Działalność Warsztatów finansowana jest ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych 
Powiatu.

Na terenie Powiatu funkcjonuje 2 WTZ obejmujących terapią łącznie 
uczestników:

> WTZ w Szczecmku prowadzony dla - 30 uczestników,
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> WTZ w Barwicach prowadzony dla - 40 uczestników

8. Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna

Poradnia jest jednostka organizacyjną powiatu, która prowadzi irun. 
wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Opinie o potrzebie 
takiego wsparcia wydawane są przez poradnię ze względu na niedosłuch, 
niedowidzenie, niepełnosprawność intelektualną ruchową
niepełnosprawność sprzężoną oraz autyzm, po przeprowadzeniu pełnej 
diagnozy dziecka oraz analizie wyników badań psychologicznych, 
pedagogicznych, logopedycznych.
Zajęcia odbywają się wg harmonogramu opracowanego dla każdego 
dziecka indywidualnie i obejmują indywidualną terapię oraz 
rehabilitację ruchową
Dla rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania 
prowadzone są grupy wsparcia oraz konsultacje pedagogiczne, 
logopedyczne i fizjoterapeutyczne
Ponadto oferta Poradni obejmuje wsparcie dzieci, młodzieży, rodziców 
i nauczycieli poprzez świadczoną:

> pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci, młodzieży 
szkolnej (diagnoza, terapia) oraz rodziców i nauczycieli,

> doradztwo edukacyjno - zawodowe,
> działalność informacyjno - szkoleniową skierowaną do rodziców 

i nauczycieli.

Działania prowadzone są zarówno w siedzibie poradni jak też 
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Od roku 2008 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, jako placówka 
powiatowa prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zajęciami 
objęte są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do 
rozpoczęcia nauki w szkole.
Działania poradni otwarte są na potrzeby dziecka, rodziny i szkoły, 
profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów

Z początkiem stycznia 2017 roku swoją działalność w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecmku zapoczątkował wiodący 
Ośrodek Koordynacyjne - Rehabilitacyjno- Opiekuńczy 
realizujący kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem". 
Dzięki temu dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością 
mogą uzyskać dodatkowe zajęcia wspomagające prowadzone przez 
specjalistów: psychologów, pedagogów, neurologopedów, terapeutów 
integracji sensorycznej, rehabilitantów, dietetyka, kynoterapeutę
Celem programu jest zapewnienie dziecku interdyscyplinarnego 

wczesnego wspomagania jego rozwoju poprzez:
1) zorganizowanie specjalistycznej terapii,
2) skierowanie do rodziców fachowej informacji dotyczącej dziecku
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i jego problemów rozwojowych,
3) nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia, pomocą społeczną 
i instytucjami oświatowymi w celu udzielenia aktywnej pomocy 
i wsparcia dziecku oraz jego rodzime.
Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia Dzięki niemu 
dziecko będzie miało prawo do realizacji do 5 godzin dodatkowych zajęć 
wspomagających w tygodniu oraz, w zależności od potrzeb dziecka, 
dodatkowych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub 
innymi specjalistami.

Warunkiem udziału dziecka w programie jest złożenie w sekretariacie 
Poradni przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku 
o zakwalifikowanie dziecka do programu rządowego " Za życiem"

Program jest finansowany z budżetu państwa i realizowany w latach 
2017-2021.

Momentem przełomowym w utworzeniu Ośrodka okazało się
opublikowanie Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem", która w artykule 12. wymienia wczesne 
wspomaganie rozwoju jako podstawowe narzędzie koordynujące 
udzielanie wielospecjalistycznej pomocy dziecku i jego rodzinie. Dlatego 
tez, najważniejszym źródłem finansowania działań zespołu są środki 
dysponowane na podstawie wspomnianego programu rządowego. Ponadto 
dużym wsparciem jest pomoc organu prowadzącego szkoły - Starostwa 
Powiatowego w Szczecmku

9. Specjalny
Ośrodek
Szkolno-
Wychowawczy
Szczecinka

STRUKTURA SOSW IM. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 obe.imu.ie:

■ klasy specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim

■ zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

■ oddziały rewalidacyjna - wychowawcze dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim

Klasv soecialne dla uczniów nieocłnosorawnych intelektualnie
w stopniu lekkim
Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują 
obowiązek szkolny na 11II etapie edukacyjnym.
I etap edukacvinv -kształcenie zintegrowane', klasy I - III 
Obecnie ze względu na warunki demograficzne oraz możliwość 
realizacji obowiązku szkolnego, w szkole ogólnodostępnej przez dzieci 
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, zaistniała konieczność 
nauczania uczniów w klasach łączonych I - III
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II etap edukacyjny - nauczanie przedmiotowe1, klasy IV - VIII 
Nauka w szkole podstawowej trwa do 21 roku życia.

Zespoły edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
Do zespołów edukacyjno - terapeutycznych uczęszczają uczniowie 
niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
Główne cele edukacji to:

■ rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego
■ kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem 

w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalme
■ maksymalne zdobycie niezależności życiowej w zakresie 

zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
■ rozwijanie zaradności w życiu codziennym, adekwatnie do 

indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, kształtowanie 
poczucia sprawności

■ uczestnictwo w rożnych formach życia społecznego na równi 
z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając 
ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swej 
inności

Oddziały rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawne i intelektualnie w stopniu głębokim
Zajęcia rewalidacyjne - wychowawcze obejmują przede wszystkim:

■ nauk nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb 
i możliwości uczestnika

■ kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie 
odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika

■ usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej 
motoryki

■ wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji 
przestrzennej

■ wdrażanie do osiqgama optymalnego poziomu samodzielności 
w podstawowych sferach życia

■ rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie 
tego otoczenia

■ naukę rozumienia zachodzących w mm zjawisk
■ kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
■ kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
B naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości 

i zainteresowań uczestnika oraz jego udział w ekspresyjnej 
aktywności

Korzystnym faktem dla warunków zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 
jest liczba osób w zespole, która wynosi od 2 do 4.



POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE

SZCZECINECKIM NA LATA 2021-2025

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3 - letnią szkołą
ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku do 24 lat.
Głównym zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę 
teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na uzyskanie 
maksymalnej niezależności życiowej oraz (jeśli to możliwe) podjęcie 
aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach 
terapii zajęciowej, u pracodawców indywidualnych, bądź własnym 
gospodarstwie domowym.
W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące 
działy:
■ znajomości zasad działania i obsługi podstawowych urządzeń oraz 

sprzętu AGO
■ przygotowania prostych posiłków (kulinarne)
■ przygotowania przetworów
■ uprawy i pielęgnacji roślin rabatowych oraz doniczkowych 

(ogrodnictwo)
■ szycie i prace artystyczne
■ prace porządkowe
■ prace konserwatorskie
■ drobne prace stolarskie
W Ośrodku istnieje sześć grup wychowawczych dla 60 wychowanków. 
Grupy wychowawcze są integralną częścią placówki i bezpośrednio 
podlegają władzom Ośrodka. Dzieci i młodzież realizujące obowiązek 
szkolny przyjmowani są na prośbę rodziców Wychowankami grup 
wychowawczych mogą być dzieci i młodzież do 24 roku życia. Grupy 
wychowawcze w ramach całodobowej placówki opiekuńczo- 
wychowawczej sprawują opiekę od poniedziałku do piątku, służąc 
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim 
i głębiej upośledzonej.

Podstawę właściwej organizacji pracy w grupach wychowawczych 
stanowi regulamin oraz dzienny rozkład zajęć dla poszczególnych grup. 
Regulamin grup wychowawczych określa prawa i obowiązki wychowanków 
oraz nagrody i kary.

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Szczecinka powyżej 24 roku życia z programu "Rehabilitacja 25 
plus", na które powiat szczecinecki pozyskał środki z PFRON na lata 
2019/2022. Pozyskane środki finansowe mają pomóc 6 osobom powyżej 
24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w tym sprzężoną z 
innymi mepełnosprawnościami

Ośrodek może korzystać ze wsparcia maksymalnie przez 3 lata. Dzięki 
wsparciu mezatrudmone dorosłe osoby (powyżej 24 roku życia) 

I z niepełnosprawnością intelektualną moją możliwość skorzystania ze
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wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizacją 
w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

10. Zakład
Opiekuńczo
Leczniczy dla
Pacjentów
Wentylowanych
Mechanicznie
Szpital w
Szczecinka

Od początku czerwca 2020 r. powstał nowy oddział naszego szpitala tj. 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy przyjmuje pacjentów wymagających 
wentylacji mechanicznej. Nowy oddział jest jedną
z niewielu tego typu placówek w województwie, dysponuje pięcioma 
łóżkami w salach 2,3 i 1 osobowych wyposażonych w niezbędny sprzęt 
dla pacjentów z niewydolnością oddechowa W ZOL-u udzielane są 
całodobowo świadczenia zdrowotne dla chorych z niewydolnością 
oddechową, u których zakończono leczenie przyczynowe, ale nadal 
wymagają terapii oddechowej przy użyciu respiratora. Pacjenci leczeni 
są w komfortowych warunkach, sale wyposażone są w łazienki oraz TV. 
Na oddziale zapewniona jest opieka lekarza, pielęgniarki, psychologa, 
terapeuty zajęciowego, logopedy oraz fizjoterapeuty.

11. Inne placówki 
realizujące 
zadania na rzecz 
osób
niepełnosprawnyc 
h publiczne i 
niepubliczne.

- bom Seniora Familia w Sitnie,
- bom „Na Świątkach" w Szczecmku,
- Rezydencje Semoralne w Bornem Sulinowie.
- Zakład Opiekuńczo Leczniczy „PATRONKA W Szczecmku,
- w Szczecmku,
- bzienny bom Pomocy "Złota Jesień"- Ośrodek Wsparcia dla Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych prowadzony przez Miejskie Centrum 
Wsparcia,

-„Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne w Szczecinku, w tym 
,Poradnia Psychologiczna, Ośrodek Rewalidacyjna Edukacyjno 
Wychowawczy (OREW) oraz Punkt przedszkolny w Szczecinku,

- Przedszkole Niepubliczne „MIS" w Szczecinku,
- Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Cosi" w Szczecinku
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z oddziałem integracyjnym w Szczecinku,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 z oddziałem integracyjnym w Szczecinku,
- Centrum Rehabilitacyjno Medyczne Reha - Medica w Szczecinku.

12. Inne formy 
wsparcia

Powiatowy Rzecznik do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Rzecznik przyjmuje interesantów w czwartki od 15'.00 do 17'00 
w biurach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wiatracznej 1 
w Szczecinku
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych którą 
powołuje i odwołuje Starosta, spośród zgłoszonych kandydatów. Składa 
się ona z 5 osób powołanych wśród przedstawicieli działających na 
terenie powiatu szczecineckiego, organizacji pozarządowych, fundacji 
oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Kadencja 
Rady trwa 4 lata Przewodniczący Rady jest wybierany przez jej 
członków. Na jego wniosek Rada wybiera spośród swoich członków 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Powiatowa Społeczna Rada do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 2 
Starosty Szczecineckiego z dnia 15 stycznia 2020 r.
Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.
bo jej zakresu działania należy. t
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1) inspirowanie przedsięwziąć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

ROZRZĄDOWE DZIAŁAJĄCE, NA |ZE|Z OSÓB 
^filERElIlOSPft^^NyCH NA TERENIE POWIAt#»CZĘaftECfeECO: !

Organizacje pozarządowe są znaczącym elementem efektywnie i demokratycznie 

funkcjonującego społeczeństwa. Realizują często na rzecz mieszkańców usługi, 

których mimo istniejącego zapotrzebowania nie podejmują podmioty publiczne, ani też 

zorientowane na zysk podmioty sektora prywatnego.

Obowiązujące obecnie prawo przewiduje liczne formy i procedury współpracy 

administracji samorządowej i organizacji społecznych, zarówno w obszarze wymiany 

informacji, opiniowania działań, jak i zlecania do realizacji zadań ważnych z punktu 

widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dlatego tez na przestrzeni ostatnich lat 

organizacje pozarządowe stały się głównym partnerem jednostek samorządu 

terytorialnego.

Na terenie Powiatu Szczecineckiego działa wiele organizacji pozarządowych, których 

statutowym celem jest m.m. podejmowanie działań w zakresie rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz udzielanie tym osobom wsparcia. 

Organizacje pozarządowe inicjują wiele imprez kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych, które przyczyniają się do większej integracji osób 

z mepełnosprawnościąze środowiskiem lokalnym.

W przedmiotowe działania zaangażowane są głównie następujące organizacje 

pozarządowe:

4.1. STOWARZYSZENIE „PROMYK NADZIEI" W BORNEM SULINOWIE 
Al. Niepodległości 30a/3 
78-449 Borne Sulinowo

Celem Stowarzyszenia jest ochrona życia, zdrowia i godności dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodziców oraz troska o duchowe, moralne i materialne
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środowisko ich życia i rozwoju, w szczególności: otaczanie wszystkich dzieci 
niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą 
i opieką zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych.

4.2 STOWARZYSZENIE „ATUT"
ul. Połczyńska 2a 
78-400 Szczecinek

Stowarzyszenie „ATUT" jest organizacją pozarządową działającą od 2004 
roku. Reprezentuje interesy oraz wypowiada się i działa na rzecz osób 
niepełnosprawnych, głównie z upośledzeniem umysłowym ich rodziców i opiekunów 
oraz osób starszych i samotnych. Nasze Stowarzyszenie od początku swojej 
działalności prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób 
niepełnosprawnych i działa na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej osób 
z niepełnosprawnościami.

4.3.SZCZECINECKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH 
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

ul. Warcisława IV 16 
78-400 Szczecinek

Celem Fundacji jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób 
w tym:
1) działalność charytatywna
2) ochrona i promocja zdrowia
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

4.4. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘĆ ZACHODNIOPOMORSKI 
KOŁO W SZCZECINKU 

ul. 9-Maja 12 
78-400 Szczecinek

Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące w celu ich społecznej 
integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, edukacji, 
zatrudnienia, szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich 
praw obywatelskich.
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4.5. STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI" 
ul. Żymierskiego 10 
78-425 Biały Bór

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka edukacja, oświata oraz 
wychowanie.
4.6. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH- GOSPODARSTWO BIODYNAMICZNE 
FUNDACJI IM. STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO
Juchowo 54 A 
78-446 Silnowo

ZAZ w Juchowie łączy pracą zawodową działania społeczne 
i rehabilitacyjne osób z niepełnosprawnościami w celu przygotowania ich do życia 
w otwartym środowisku poprzez: zatrudnianie osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, rehabilitacją zawodową społeczną i leczniczą 
niepełnosprawnych pracowników, przygotowanie pracowników
z niepełnosprawnościami do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, 
wspomaganie rozwoju osobistego, działania integrujące środowisko pracownicze 
ze społecznością lokalną kreowanie pozytywnego wizerunku pracowników 
z niepełnosprawnościami.

4.7. STOWARZYSZENIE AMAZONEK 
ul. 9 Maja 12
78-400 Szczecinek

Stowarzyszenie jest organizacją samopomocową która wspiera kobiety 
dotknięte nowotworem piersi. Poprzez różnego rodzaju wystawy, konferencje, 
szkolenia zwracają uwagę na problem głównie raka, ale i nie tylko.

4.8. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD POWIATOWY 
ul. 9-Maja 12
78-400 Szczecinek
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Celem Stowarzyszenia jest:

• opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzyce,
• dbanie o jakość leczenia cukrzycy, przez właściwe wykreowanie 

systemu lecznictwa diabetologicznego,
• poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków 

w państwie i społeczeństwie.,
• integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie 

wzajemnych stosunków między członkami stowarzyszenia,
• pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych dzieci 

i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku,
• zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich 

sprawach publicznych stanowiących statutowy przedmiot 
zainteresowań stowarzyszenia,

• inspirowanie kandydatów członków i sympatyków stowarzyszenia do 
jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów 
administracji terenowej oraz samorządu terytorialnego.

4.9. STOWARZYSZENIE "ONKOLOGIA SZCZECINECKA"
ul. 9 Maja 12/8
78-400 Szczecinek

Inicjowanie działań prozdrowotnych adresowanych do osób zagrożonych chorobą
nowotworową poprzez:

• organizowanie kursów, odczytów, sympozjów, seminariów itp. 
o tematyce onkologicznej,

• wydawanie materiałów oświatowych z zakresu onkologii,
• organizowanie badań przesiewowych dla grup zagrożonych 

chorobami onkologicznymi,
• kształcenie personelu medycznego o tematyce onkologicznej,
• współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi 

oraz organami administracji publicznej w zakresie organizacji 
zdrowia.

4.10. FUNDACJA "PEWNA POMOC"
ul. Piłsudskiego 21d
78-400 Szczecinek
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Celem Fundacji jest:
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki,
• świadczenie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 

pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej,
• podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym,
• pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
• upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej 

sprawców wypadków drogowych.

4.11. STOWARZYSZENIE „WYPRZEDZIĆ CZAS"
Ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo

Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest rozwijanie idei integracji 
międzypokoleniowej w środowisku lokalnym oraz propagowanie inicjatyw, 
postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy- szczególnie osobom 
w podeszłym wieku a także inspirowanie wprowadzania różnorodnych form 
i stopni zorganizowanej pomocy członkom społeczności lokalnej 
w zaspokajaniu najistotniejszych potrzeb społecznych. Stowarzyszenie 
dąży do budowania sieci oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych 
i starszych, prowadzenia działalności opiekuńczej, edukacyjnej, 
kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, rehabilitacyjnej oraz 
prozdrowotnej na rzecz środowiska lokalnego.

4.12. FUNDACJA "PRZYJACIELE JĘZYKA MIGOWEGO"
UL. Warcisława IV 9D/3
78-400 Szczecinek
Celem Fundacji jest Pomoc osobom głuchoniemym w życiu codziennym. 
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób głuchoniemych oraz propagowanie 
języka migowego

4.13. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO TERENOWE
POMOCY DZIECIOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ 
I POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH.
Liszkowo 53/1 
78-449 Borne Sulinowo
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest to społeczny ruch na rzecz pomocy 
dzieciom i ich rodzicom, którego przedmiotem działalności jest:

• upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
• pomoc społeczna kierowana do rodzin będących w trudnej sytuacji 

życiowej,
• kierowanie na wypoczynek dzieci i młodzież oraz ich opiekunów,
• wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, sportu turystyki

i krajoznawstwa.
• promowanie i ochrona zdrowia oraz działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych poprzez 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe,
• promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność 

charytatywnych,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• pomoc w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologii społecznej,
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V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU y

Program skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu 

Szczecineckiego.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością 

Skuteczną realizacją tego celu mają zapewnić planowane, konkretne działania na 

rzecz rehabilitacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz przestrzegania praw 

osób niepełnosprawnych.

Program opracowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Szczecinku w oparciu o aktualne dane statystyczne oraz informacje uzyskane 

podczas konsultacji przeprowadzonych przy opracowaniu Programu na lata 2021- 

2025 z właściwymi terytorialnie gminami oraz podmiotami zaangażowanymi 

w realizacją polityki społecznej w Powiecie Szczecineckim.
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VI. Cffi STRATEGICZNY I CELE OPERACYJNE i^V|MTęWEGj9; 
I PRlSWiMf łbZlAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

6.1. Analiza SWOT

Zgodnie a art. 35a pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.) do 

zadań powiatu należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania pra osób niepełnosprawnych.

Zq opracowanie programu w zakresie rehabilitacji społecznej odpowiada Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, natomiast za rehabilitacją zawodową 

odpowiada Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku. Dla potrzeb niniejszego 

opracowania w zakresie rehabilitacji społecznej do współpracy zaproszono instytucje 

i organizacje pozarządowe z terenu powiatu szczecineckiego działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych. W celu przeprowadzenia diagnozy przedstawiciele 

instytucji i organizacji pozarządowych uczestniczyli w trakcie konsultacji 

społecznych w przeprowadzeniu analizy SWOT: wskazali mocne i słabe strony, jak 

również szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu. Założeniem analizy SWOT jest 

ustalenie wewnętrznego potencjału powiatu w oparciu o słabe i mocne strony, a także 

zidentyfikowanie czynników zewnętrznych, niezależnych od powiatu, a mogących 

mieć korzystny lub niekorzystny wpływ na podejmowane działanie. Ostateczne 

wybory dokonane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę pozwolą na wykorzystanie 

mocnych stron i szans w celu eliminowania słabych stron i ewentualnych zagrożeń.
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MOCNE STRONY :

1. funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

2. funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej,

3. funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz innych 
placówek edukacyjno wychowawczych z oddziatami integracyjnymi,

4. funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

5. funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego,

6. funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

7. funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjna Edukacyjno Wychowawczego,

8. funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy,

9. wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

10. działalność „Klubu Seniora +",

11. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,

12. funkcjonowanie opieki wytchnieniowej w mieście Szczecinek,

13. doświadczenie i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie 
pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,

14. gotowość i zaangażowanie służb zapewniających pomoc osobom 
niepełnosprawnym,

15. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

16. większa odpowiedzialność społeczna mieszkańców żyjących w otoczeniu osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza zaangażowanie w zbiórki publiczne,

17. prężna działalność organizacji pozarządowych na terenie powiatu,

18. skuteczne aplikowanie gmin oraz powiatu o środki pozabudżetowe, w tym 
z L/E,

19. wiedza osób niepełnosprawnych na temat przysługujących im praw i form 
pomocy różnych programu specjalnych adresowanych do w/w grupy osób,
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20. dobra realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych finansowanych ze 
środków PFRON1,

21. zwiększenie puli środków z programów i funduszy z przeznaczeniem na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz nowe formy wsparcia,

22. udzielanie dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych,

23. udzielanie dofinansowań do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych,

24. udzielanie dofinansowań do likwidacji barier funkcjonalnych,

25. udzielanie dofinansowań w ramach programu „Aktywny samorząd",

26. poprawiające się warunki techniczne świadczonych przez szpitale usług,

27. wykwalifikowana kadra medyczna posiadająca stopnie naukowe oraz 
specjalizacje w poszczególnych zakresach usług,

28. wsparcie finansowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych,

29. współpraca i zaangażowanie władz w problemy osób niepełnosprawnych,

30. prawidłowy obieg informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych,

31. wczesna diagnoza w PPP dzieci z różnymi niepełnosprawnościami,

32. systematycznie rosnący poziom świadomości wśród społeczności lokalnej na 
temat problemów z jakimi borykająsię osoby z niepełnosprawnościami,

33. promocja nowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych,

34. zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

35. środków transportu dostosowanych do osób z niepełnosprawnością

36. działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

37. funkcjonowanie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Powiecie,

38. imprezy integracyjne dla środowiska osób niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną
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SŁABE STRONY:

1. niewystarczająca liczba publikacji w formie broszur dotycząca zagadnień 
związanych z niepełnosprawnościami,

2. utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych do komunikacji publicznej,

3. zbyt mała liczba placówek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych 
w gminach

4. brak wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji na terenie powiatu,

5. finansowe ograniczenia samorządów gmin,

6. brak mieszkań chronionych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

7. brak bazy danych dot. osób niepełnosprawnych,

8. niewystarczająca ilość asystentów osób niepełnosprawnych,

9. występowanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej,

10. brak środków na konieczne inwestycje w infrastrukturę techniczną i 
aparaturę medyczną

11. niska dostępność lekarzy psychiatrów w ramach kontraktu z NFZ, długie 
terminy oczekiwania na wizytę, ograniczona liczba miejsc na oddziale 
psychiatrycznym, brak opieki psychiatrycznej dla dzieci,

12. brak miejsc np. w ZOL dla osób wymagających całodobowej opieki,

13. brak możliwości całodobowego wsparcia dla rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych,

14. brak współpracy jednostek wspierających - potrzeba utworzenia zespołów 
interdyscyplinarnych ds. rozwic^ywania problemów osoby niepełnosprawnej, 
jej rodziny,

15. stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepełnosprawnych,

16. wzrost zapotrzebowania na usługi opieki stacjonarnej,

17. wypalenie zawodowe osób świadczących usługi na rzecz osób 
niepełnosprawnych,
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SZANSE*.

1. psychoedukacja dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki dyskryminacji osób 
z niepełnosprawnościami,

2. aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych,

3. budowanie partnerstw ponadlokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych,

4. umożliwienie samorządom gminnym prowadzenia placówek tj. domy pomocy 
społecznej, ZOL,

5. programy rządowe kierowane do osób niepełnosprawnych,

6. rozwinięta infrastruktura socjalna,

7. rozwój form środowiskowego wsparcia,

9. tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, 
spółdzielnie socjalne),

10. likwidowanie barier transportowych poprzez zakup pojazdów dostosowanych 
do przewozu osób niepełnosprawnych,

11. działalność placówek wsparcia dziennego,

12. pomoc państwa w powstaniu placówek wsparcia całodobowego - możliwość 
okresowego odpoczynku dla rodzin,

13. dostosowywanie instytucji i urzędów do obsługi osób z niepełnosprawnością,

14. możliwość pozyskiwania i zwiększania aktywności wolontariuszy 
w organizacjach pozarządowych działających na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych.

ZAGROŻENIA:

1. niewystarczające środki na szkolenia specjalistyczne,

2. niewystarczające środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczane na zadania z rehabilitacji społecznej 
oraz zawodowej osób niepełnosprawnych,
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3. obarczanie lokalnych samorządów nowymi zadaniami,

4. starzenie się społeczeństwa,

5. roszczeniowe nastawienie części osób niepełnosprawnych do pomocy 
społecznej,

6. nadmierna biurokracja w dystrybucji środków publicznych z przeznaczeniem 
na wsparcie osób niepełnosprawnych,

7. rosnąca liczba osób niepełnosprawnych,

8. niedoskonałość i nadmiar przepisów prawnych,

9. większa gotowość niż dotychczas do scedowania opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi na instytucje (wycofywanie się rodzin ze sprawowania opieki),

10. słabo rozwinięty system ochrony zdrowia,

11. skomplikowane procedury pozyskiwania środków z UE,

12. nieprzewidziane epidemie, kataklizmy i klęski żywiołowe,

13. przemieszczanie się lekarzy i pielęgniarek,

14. wykluczenie społeczne, izolacja i marginalizacja rodzin osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi,

15. niechęć do współpracy osób niepełnosprawnych i ich rodzin z instytucjami,

16. ubóstwo wśród osób starszych, w szczególności niepełnosprawnych.
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6.2. Cele strategiczne i cele operacyjne.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym 

i wielowymiarowym procesem, zmierzającym do maksymalnego usprawnienia tych 

osób. Dlatego też dążenie do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych zgodnie 

z misją określoną w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Szczecineckiego na lata 2021-2025" stanowi punkt wyjścia do formułowania 

niniejszego Programu. Jego kluczowe elementy to cel główny oraz cele 

szczegółowe, które pozwalają ukierunkować długofalowe działania powiatu na 

rzecz osób z niepełnosprawnością

Celem strategicznym Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

niepełnosprawnych jest poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych, w tym 

stworzenie środowiska wolnego od barier funkcjonalnych oraz polepszenie i rozwój 

kontaktów społecznych.

W ramach Programu wyodrębniono 5 celów szczegółowych, które mają umożliwić 

realizację celu głównego:

> Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w życiu 
społecznym poprzez reaiizację działań finansowanych ze środków PFRON.

Rehabilitacja społeczna ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych, głównie 

poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie 

zainteresowań, wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności 

społecznej, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 

sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Działania w tym zakresie 

mają doprowadzić osoby niepełnosprawne do uzyskania jak największej 

samodzielności i integracji z pełnosprawnymi mieszkańcami. Uzyskanie właściwego 

wykształcenia, jak również dodatkowych kwalifikacji zawodowych jest czynnikie
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dającym osobom niepełnosprawnym szanse na lepsze dostosowanie się do 

istniejących warunków funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby te, z uwagi na 

występujące ograniczenia napotykają również na bariery w komunikowaniu się 

z otoczeniem, co często powoduje ich izolację społeczną Realizacja działań w tym 

zakresie ma na celu zapobieganie takim sytuacjom i podniesienie komfortu życia 

osób z niepełnosprawnością

> Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez 
zapewnienie możiiwości swobodnego poruszania się i przemieszczania.

Niezwykle istotne jest tworzenie warunków zmierzających do poprawy 

dostępności szeroko pojętego otoczenia, w których osoby niepełnosprawne 

uzyskają możliwość włączenia się w czynne życie lokalnego społeczeństwa. 

Dlatego też planowane jest podejmowanie działań mających na celu likwidację 

barier transportowych, głównie poprzez zakup samochodów dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych, 

zarówno w miejscu zamieszkania tych osób, jak też w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie powiatu.

> Podnoszenie świadomości osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kwestii 
przysługujących im ułg i uprawnień.

Z powodu różnych ograniczeń osoby niepełnosprawne często me są w stanie 

samodzielnie dotrzeć do źródeł potrzebnej im wiedzy. W środowisku tych osób 

szczególnie pożądane są informacje o rodzajach przysługujących im ulg oraz 

wskazówki, w jaki sposób należy wnioskować o uzyskanie dofinansowania czy 

refundację, jak również gdzie uzyskać pomoc w danym zakresie. Dlatego też, aby 

skutecznie wspierać osoby niepełnosprawne, należy dostarczyć im pełnej 

i kompleksowej wiedzy na temat ulg oraz uprawnień, z których mogą korzystać.
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> Zorganizowanie systemu działań wspierających osoby niepełnosprawne 
i ich rodziny.

W procesie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych szczególną rolą 

odgrywa odpowiednie wsparcie, mające na celu eliminowanie poczucia 

marginalizacji. W przypadkach, w których osoby niepełnosprawne nie mogą 

poradzić sobie w trudnych sytuacji życiowych, przy wykorzystaniu własnych 

środków i możliwości, niezbędnym jest stworzenie systemu poradnictwa oraz 

wsparcia psychologicznego. Aby prowadzić skuteczne działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych konieczny jest również profesjonalizm osób zawodowo 

zajmujących się pracą z ta grupą społeczną i realizujących zadania na jej rzecz.

> Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 
w urzędzie pracy.

Aktywizacja zawodowa jest ważnym elementem kompleksowej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Ma ona na celu pomoc osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu 

i utrzymaniu zatrudnienia. Wiele czynników niekorzystnie wypływa na aktywność 

zawodową i funkcjonowanie osób z dysfunkcjami na rynku pracy. Można do nich 

zaliczyć m.in. niewystarczający poziom kwalifikacji, niechęć pracodawców do 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, bierność osób niepełnosprawnych 

i przekonanie o braku możliwości zmiany sytuacji życiowej i zawodowej. Podjęcie 

działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest dużym 

wyzwaniem, które wymaga przemyślanych, spójnych działań w różnych obszarach. 

Konieczna jest współpraca instytucji i pracodawców, a także właściwie 

zorganizowane poradnictwo zawodowe. Bardzo istotne znaczenie ma 

podejmowanie wszelkich działań nakierowanych na wzrost aktywności zawodowej 

osób niepełnosprawnych i możliwości ich zatrudniania.
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Wskazane powyżej cele szczegółowe zostaną omówione w dalszej części 

Programu (Tabela nr 7). Każdy z celów szczegółowych został opisany w formie 

konkretnych działań wraz ze wskazaniem instytucji odpowiedzialnych za ich 

realizację.
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TABELA 7 Cele operacyjne powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawiająsią następująco:

Lp. Cel szczegółowy Działania Realizator Termin realizacji Wskaźniki

1 2 3 4 5 6

1. Zapewnienie osobom z 
niepełnosprawnością 
uczestnictwa w życiu 
społecznym, poprzez 
realizację działań 
finansowanych ze 
środków PERON.

1)
Dofinansowanie, z uwzględnieniem występujących potrzeb, 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, finansowanych ze 
środków PFRON wg algorytmu.

PCPR Zadania ciągłe Liczba osób,
uzyskały
dofinansowanie

2)
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyzszym 
poprzez dofinansowanie kosztów nauki.

3)
Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 
informacyjnym poprzez dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu 
elektronicznego i jego oprogramowania.

4)

Dofinansowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych 
umożliwiających nabywanie kompetencji i umiejętności 
korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, oraz 
zmniejszających bariery komunikacyjne/ transportowe (np. 
dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy).

PCPR Zadania ciągłe Liczba osób, które 
uzyskały 

dofinansowanie

5)
Wsparcie działalności warsztatów terapii zajęciowej Samorząd 

powiatowy, PCPR
Zadanie ciągłe Liczba uczę ów

WTZ

2. Dostosowanie 
przestrzeni do potrzeb 
osób z
niepełnosprawnością 
poprzez zapewnienie 
możliwości

1)
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

PCPR Zadanie ciągłe Liczba osób, które
uzyskały
dofinansowanie

2)
Likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności 
publicznej.

Samorząd 
powiatowy, PCPR,

Zadanie ciągłe Liczba obiektów 
dostosowanych do
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swobodnego 
poruszania się i 
przemieszczania.

samorządy gminne potrzeb osób z

niepełnosprawnością

3)

Likwidacja barier transportowych poprzez dofinansowanie 
zakupu pojazdów dostosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych m.in. dla jednostek organizacyjnych 
powiatu, gmin, organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, ośrodków wsparcia

Samorząd 
powiatowy, 

samorządy gminne

Zadanie ciągłe Liczba zakupionych 
środków transportu

3. Podnoszenie 
świadomości osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin w kwestii 
przysługujących im ulg 
i uprawnień

1)
Opracowywanie i zamieszczanie na stronie mtemetowej 
informacji o ulgach i uprawnień, z których korzystać mogą 
osoby z niepełnosprawnością i członkowie ich rodzin.

PCPR, PUP Zadanie ciągłe Liczba opracowań i 
ich aktualizacji

2)

Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych 
dotyczących prowadzonych działań/programów realizowanych 
na rzecz osób z niepełnosprawnością (w szczególności: ulotki 
informacyjne, plakaty).

PCPR, PUP Zadanie ciągłe Liczba opracowanych 
materiałów

3)
Udzielanie osobom niepełnosprawnym bezpłatnych porad 
prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego i poradnictwa 
rodzinnego

PCPR Zadanie ciągłe Liczba udzielonych 
porad

4. Zorganizowanie 
systemu działań 
wspierających osoby 
niepełnosprawne i ich 
rodziny

1)
Rozwój na terenie powiatu wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyj nego.

Organizacje 
pozarządowe, 

Samorząd 
powiatowy, 

samorządy gminne

Liczba utworzonych 
wypożyczalni

2)

Realizacja działań/projektów finansowanych w szczególności ze 
środków europejskich, dotyczących aktywizacji i integracji osób 
niepełnosprawnych.

PCPR, PUP, 
organizacje 

pozarządowe, 
samorząd 

powiatowy,

Liczba realizowanych 
działań/proj ektów
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samorządy gminne

3)

Rozwój na terenie powiatu mieszkalnictwa wspomaganego organizacje 
pozarządowe, 

samorząd 
powiatowy, 

samorządy gminne

Liczba utworzonych
mieszkań

3)

Doskonalenie wiedzy pracowników jednostek zajmujących się 
wsparciem osób niepełnosprawnych

PCPR Zadanie ciągłe Liczba
zorganizowanych 
szkoleń Liczba osób 
objętych szkoleniem

5. Aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych 
zarej estrowanych 
w urzędzie pracy

1)
Bieżące monitorowanie lokalnego rynku pracy pod kątem 
zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych

PUP Zadanie ciągłe Liczba opracowanych 
diagnoz, analiz

2)

Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje osób 
niepełnosprawnych

PUP Zadanie ciągłe Liczba osób
niepełnosprawnych, 
które podniosły 
kwalifikacje

"V



POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM NA LATA 2021-2025

3)

Realizacja usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego dla osób niepełnosprawnych

PUP Zadanie ciągłe Liczba osób 
niepełnosprawnych 
skierowanych do 
pracy, Liczba osób 
niepełnosprawnych 
objętych usługą 
poradnictwa 
zawodowego,

Liczba osób 
niepełnosprawnych, 
które podjęły pracę 
w wyniku usługi 
pośrednictwa pracy 
i poradnictwa 
zawodowego

4)

Wspieranie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu 
zatrudnienia poprzez realizację subsydiowanych form pomocy

tj. staże, bony, refundacje części wynagrodzeń, wyposażenia 
stanowiska pracy, dofinansowanie działalności gospodarczej

PUP Zadanie ciągłe Liczba osób 
niepełnosprawnych 
objętych aktywizacją 
zawodową

5)

Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w 
zakresie oceny i kontroli miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych

PUP Zadanie ciągłe Liczba wniosków w 
zakresie oceny 
utworzonych 
stanowisk pracy dla 
osób
niepełnosprawnych
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6)

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

PUP Zadanie ciągłe Liczba wniosków w
zakresie oceny 
utworzonych 
stanowisk pracy dla 
osób
niepełnosprawnych

7)

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 
wniesieme wkładu do spółdzielni socjalnej

PUP Zadanie ciągłe Liczba wniosków w
zakresie oceny 
utworzonych 
stanowisk pracy dla 
osób
niepełnosprawnych

8)

dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych

PUP Zadanie ciągłe Liczba wniosków w
zakresie oceny 
utworzonych 
stanowisk pracy dla 
osób
niepełnosprawnych

9)

dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej

PUP Zadanie ciągłe Liczba wniosków w
zakresie oceny 
utworzonych 
stanowisk pracy dla 
osób
niepełnosprawnych



6.3. Źródła finansowania

Działania zaplanowane do realizacji w ramach Programu finansowane będą 

w szczególności ze środków:

1) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2) Funduszu Pracy,

3) środków własnych jst.,

4) środków pozyskanych na realizację projektów, w tym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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VII. EW ALU AC JA I MONITORING PROGRAMU

Wdrożenie w życie działań określonych w niniejszym Programie uzależnione 

będzie od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Duży 

wpływ na ich skuteczność będzie miała niewątpliwie aktywność i zaangażowanie 

podmiotów realizujących poszczególne działania oraz umiejętność wykorzystania 

istniejącego potencjału, jak również dostępność zewnętrznych ofert 

konkursowych.

Monitoring „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Szczecineckim na lata 2021-2025" prowadzony będzie przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku oraz Powiatowy Urząd Pracy 

w Szczecinku.

W oparciu o osiągnięte wskaźniki realizacji działań przygotowana zostanie roczna 

informacja z realizacji Programu, która przedkładana będzie wraz z corocznym 

sprawozdaniem z działalności Centrum.

Zbiorcza informacja z realizacji programu zostanie opracowana i przedstawiona 

po zakończeniu jego realizacji - do końca 2025.
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VIII. PODSUMOWANIE

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Szczecineckim na lata 2021-2025" zawiera planowane do realizacji w okresie 

pięciu lat działania, których wprowadzenie w życie uzależnione będzie od wielu 

czynników.

Działania realizowane będą głównie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy, budżetu powiatu, 

budżetu samorządów gmin, środków europejskich, środków finansowych 

organizacji pozarządowych.

Skuteczna realizacja zadań wymagała będzie zaangażowania zarówno 

pracowników administracji samorządowej, jak też różnych instytucji i organizacji 

pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Na 

podejmowane przedsięwzięcia wpływ będą miały zarówno inicjatywy i możliwości 

finansowe jednostek samorządowych, jak również przepisy prawne dotyczące tej 

sfery działań.

Program ma charakter otwarty, a stopień ogólności zawartych w nim działań 

został tak dostosowany, aby umożliwić w przyszłości podejmowanie różnorodnych 

inicjatyw. Z uwagi na zmieniające się warunki, potrzeby i oczekiwania osób 

niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość modyfikacji Programu. 

Dotychczasowe efekty działań na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych 

w Powiecie świadczą o znacznym postępie w zakresie wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich społecznemu wykluczeniu. Sprzyjają 

temu również pozytywne zmiany zachodzące w świadomości społecznej, 

polegające na lepszym rozumieniu praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością 

Jednak w dalszym ciqgu osoby niepełnosprawne napotykają na zbyt wiele 

przeszkód, by mogły w pełni z tych praw korzystać. Dlatego też działania
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przewidziane w niniejszym Programie mają służyć niwelowaniu tych trudności 

i być szansą na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, środków 

finansowych oraz infrastruktury.
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