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I. WPROWADZENIE
Osoby z niepełną sprawnością borykają się w życiu codziennym z różnego 

rodzaju  barierami  -  kulturowymi,  psychospołecznymi,  architektonicznymi, 
komunikacyjnymi,  prawnymi  a  także  obejmującymi  sferę  aktywności  zawodowej. 
Aspiracje osób niepełnosprawnych do podmiotowości, samodzielności, niezależności 
oraz  autonomii  mogą  i  powinny  znaleźć  swoje   odzwierciedlenie  w  mentalności 
społecznej, prawie i jego przestrzeganiu. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność powiatu  jest ustawa z 
dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym,1 która  określiła  zakres 
działania  i  zadania  powiatu.  Jako  jednym  z  głównych  zadań  ustawa  wymienia 
wspieranie  osób  niepełnosprawnych.  Zakres  kompetencji  poszczególnych  służb 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych określony został przede wszystkim w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz 
zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.2 Osobom  niepełnosprawnym  władze 
publiczne mają udzielać pomocy w zabezpieczaniu egzystencji i przysposobieniu do 
pracy.  Osoba  niepełnosprawna  ma  zatem  prawo  do  pracy  świadczenia  pracy 
zarobkowej.  Szczególnym  dokumentem  odnoszącym  się  w  całości  do  osób 
niepełnosprawnych jest Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 roku – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych3. Uchwałą tą Sejm RP potwierdził 
niezbywalne  prawo  osób  niepełnosprawnych  do  niezależnego,  samodzielnego  i 
aktywnego  życia  nie  podlegającego  dyskryminacji  oraz  wezwał  rząd  i  władze 
samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. 

Podstawą do  opracowania  „Powiatowego  programu działań  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych  w  zakresie  rehabilitacji  społecznej,  rehabilitacji  zawodowej 
i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych” jest art. 35a ust.1, 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.). Pojęcie 
niepełnosprawności jest złożone, zawiera w sobie elementy medyczne, społeczne i 
funkcjonalne.  Dotyczy  z  jednej  strony  ogólnego  ujęcia  zjawiska,  a  z  drugiej 
odniesienia  do  definicji  poszczególnych  rodzajów  niepełnosprawności.  Program 
zgodny  jest  ze  Strategią  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Powiecie 
Wrzesińskim na lata 2004 – 2015. Ponadto wpisuje się w program Wojewódzki pt. 
"RAZEM - WIĘCEJ - ŁATWIEJ".

Celem  programu  jest  stworzenie  nowoczesnego  systemu  wsparcia  osób 
niepełnosprawnych  i  ich  rodzin,  który  umożliwi  prowadzenie  szerokich  działań 
edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych.

Budowa systemu  wsparcia  osób  niepełnosprawnych  odbywać  się  powinna 
kompleksowo,  przy  czynnym  udziale  instytucji  oraz  organizacji  pozarządowych 
działających na  terenie powiatu. Dzięki temu będzie można w pełni wykorzystać ich 
potencjał  i  możliwości,  a jednocześnie posiadać kompletną informację.  Realizacja 
programu  może  odbywać  się  również  przy  udziale  innych  samorządów 
sąsiadujących z powiatem wrzesińskim.

1 Dz. U. z 2001.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
2 Dz. U. 123, poz. 776 z późn. zm.
3 Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych (M.P. Nr 50, poz. 475)



II. DIAGNOZA

1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiat wrzesiński zamieszkuje niespełna 75 tysięcy osób. Według badań GUS-

u, przeprowadzonych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego w 2002r. osób 
niepełnosprawnych  jest  13,5  tysiąca,  co  stanowi  18%  całej  populacji.  Do 
sporządzenia charakterystyki wykorzystano opracowanie pana Tomasza Szuberta pt. 
„Diagnoza  społeczno  –  ekonomiczna  osób  niepełnosprawnych  z  terenu  powiatu 
wrzesińskiego”  Diagnoza  powstała  na  podstawie  badań  ankietowych 
przeprowadzonych w ramach realizacji programu IW EQUAL „Partnerstwo na Rzecz 
Rozwoju Spółdzielnia Socjalna „UL”. W badaniu przeprowadzonym w 2005r. wzięło 
udział  4 149  osób  niepełnosprawnych,  a  więc  30  % niepełnosprawnych w całym 
powiecie. Zdecydowana większość tej populacji  to osoby w wieku 15 lat i  więcej. 
Stanowią one 96% ogólnej liczby badanych osób niepełnosprawnych.

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  osoba  z  orzeczeniem 
o  niepełnosprawności  może  mieć  znaczny,  umiarkowany  lub  lekki  stopień 
niepełnosprawności  (dawniejsze  I,  II  i  III  grupa  inwalidztwa).  W  diagnozie 
przedstawiana jako niepełnosprawność prawna. Jeżeli natomiast z powodu choroby 
czy złego stanu zdrowia, zdolność wykonywania podstawowych czynności życiowych 
takich jak nauka,  praca,  samoobsługa jest  całkowicie  lub częściowo ograniczona, 
mamy  wówczas  do  czynienia  z  niepełnosprawnością  biologiczną.  Na  4  149 
zbadanych osób niepełnosprawnych, aż 3 697 takie orzeczenie posiadało, a więc 
miało  niepełnosprawność  prawną.  Stanowiło  to  89,1%  tej  zbiorowości.  Tak  więc 
niepełnosprawni biologicznie stanowili 10,9% całej zbiorowości.

Tabela 1. Osoby niepełnosprawne według kategorii i stopnia niepełnosprawności 

Wyszczególnienie
Ogółem Miasto Wieś Mężczyźni Kobiety

W liczbach bezwzględnych
Niepełnosprawni ogółem
Niepełnosprawni prawnie o stopniu:

- znacznym
- umiarkowanym
- lekkim
- nieustalonym

4149
3697

832
1366
1329

170

2315
2092

459
782
762

89

1834
1605

364
584
567

90

1939
1759

415
648
613

83

2210
1938

408
718
716

96

Niepełnosprawni ogółem
Niepełnosprawni prawnie o stopniu:

- znacznym
- umiarkowanym
- lekkim
- nieustalonym

W odsetkach
100,0

89,1
20,1
32,9
32,0

4,1

100,0
90,4
19,8
33,8
32,9

3,8

100,0
87,5
19,8
31,8
30,9

4,9

100,0
90,7
21,4
33,4
31,6

4,3

100,0
87,7
18,5
32,5
32,4

4,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu ankietowym „Osoby 
niepełnosprawne w rodzinie”. Obliczenia wykonano w Centrum Badań nad Rodziną AE w Poznaniu.

Najczęstszą  przyczyną  niepełnosprawności  zgłaszaną  przez  ankietowanych 
była choroba wynikająca z ogólnego stanu zdrowia. Zaobserwowano ją w 64,2 % 
przypadków  (tabela  2).  Drugie  miejsce  wśród  przyczyn  niepełnosprawności 
badanych  osób  zajmuje  wada  wrodzona  (17,5  %).  Choroby  zawodowe,  które 
powodują  niepełnosprawność  w  6,0  %  przypadków  uplasowały  się  na  trzecim 
miejscu wśród osób zaliczonych do niepełnosprawnych.



Tabela 2. Osoby niepełnosprawne według głównej przyczyny niepełnosprawności
Przyczyna niepełnosprawności: Ogółem Niepełnosprawni 

prawnie i biologicznie
Wskaźniki struktury w %

- wada wrodzona
- choroba zawodowa
- choroba przewlekła
- wypadek w miejscu pracy
- wypadek w domu
- wypadek komunikacyjny
- inny wypadek
- inna

17,5    
 6,0    

 64,2    
 2,6    
 1,9    
 2,4    
 1,6    
 3,9    

18,4    
 6,7    

 62,5    
 3,3    
 2,2    
 2,5    
 1,7    
 2,7    

Źródło: Jak w tabeli 1.

Wśród schorzeń ogółem dominują upośledzenia narządu ruchu. Schorzenia te 
stwierdzono w ponad połowie przypadków. Kolejną grupę schorzeń stanowiącą dość 
duży  udział  w  schorzeniach  ogółem osób  niepełnosprawnych  są  choroby  układu 
oddechowego i krążenia. U co 5 badanej osoby zaobserwowano choroby związane z 
narządami wzroku. Z badań wynika, że około 18% badanej populacji skarży się na 
choroby neurologiczne. Średnio jeden respondent wymienia prawie dwa schorzenia 
powodujące  uciążliwości  w  funkcjonowaniu.  W  świetle  uzyskanych  rezultatów 
stwierdzono, że badane osoby niepełnosprawne w niewielkim odsetku (poniżej 5%) 
chorują  na  choroby  psychiczne  i  epilepsję.  W  badanej  grupie  osób 
niepełnosprawnych  dominują  osoby  starszej  generacji,  które  posiadają  niższy 
poziom wykształcenia niż  osoby młodsze wiekiem.  Rezultaty  badania  ujawniły,  iż 
najwięcej osób ma wykształcenie podstawowe (35,6 %) bądź zawodowe 31,2 %). 
Osób ze średnim wykształceniem jest 19,3 %, a z wyższym zaledwie 2,7 % (tab. 3). 

Tabela 3. Osoby niepełnosprawne według wieku i wykształcenia
Wiek w latach

Wykształcenie Ogółe
m

do 15 
lat

15-
20

21-
30

31-
40

41-
50

51-
60

61-
70

71-
80

Powyże
j 80 lat

Wskaźniki struktury w %
- wyższe
- niepełne 

wyższe
- policealne
- średnie
- niepełne 

średnie
- zasadnicze 

zawodowe
- podstawowe
- niepełne 

podstawowe
- specjalne
- bez 

wykształcenia

2,7
1,0

0,8
19,3

1,8

31,2

35,6
2,7

2,9

2,2

0,0
0,0

0,0
0,7
0,7

2,7

18,0
30,7

14,7

32,7

0,0
0,0

0,0
10,3
11,4

11,4

43,2
3,2

16,2

4,3

3,9
3,3

1,9
25,0

1,4

35,3

17,2
0,8

10,0

1,1

2,5
0,4

1,1
19,6

1,4

42,7

21,4
0,7

7,1

3,2

1,6
0,6

1,4
22,2

1,0

45,0

25,9
0,3

1,3

0,7

2,9
1,0

0,7
20,9

1,0

37,1

35,3
0,6

0,1

0,4

3,9
0,3

0,5
18,3

1,9

23,3

50,3
1,1

0,0

0,5

3,5
1,2

0,2
19,4

2,2

12,4

51,9
7,4

0,0

1,7

1,1
3,2

0,0
8,5
2,1

11,7

66,0
7,4

0,0

0,0
Źródło: Jak w tabeli 1.

Przypatrując się strukturze wykształcenia badanej zbiorowości według wieku 
stwierdzono  pewne  zróżnicowanie.  W  starszych  grupach  wieku  (61  lat  i  więcej) 
ponad  połowa  badanej  populacji  posiada  tylko  wykształcenie  podstawowe.  W 
młodszych  grupach  wieku  (21  –  60  lat)  przeważają  osoby  niepełnosprawne  o 
wykształceniu  zasadniczym  zawodowym.  W  najmłodszych  grupach  wieku 



zanotowano  ponad  10%  odsetek  osób  niepełnosprawnych  posiadających 
wykształcenie specjalne.

Trudności  w   zaspokajaniu  potrzeb  związanych  z  niepełnosprawnością, 
prowadzą do konieczności ograniczania wydatków i wynikają głównie z niekorzystnej 
sytuacji  materialnej  rodziny.  Według opinii  samych  zainteresowanych na sytuację 
materialną wpływ ma przede wszystkim stan niepełnosprawności. Tylko co siódmy 
niepełnosprawny ocenia, że jego stan nie ma związku z tą sytuacją. (rysunek 1)

Rysunek 1 Wpływ niepełnosprawności na sytuacje materialną gospodarstwa 
domowego

Negatywny
69,1%

Pozytywny
4,0%Brak zdania

11,9%

Nie ma 
wpływu
15,0%

Źródło: Jak w tabeli 2

Ponad  połowa  osób  niepełnosprawnych  ocenia  swoją  sytuację  materialną  jako 
średnią.  Zbyt  małe  dochody  w  porównaniu  ze  zwiększonymi  potrzebami 
wynikającymi  ze  stanu  zdrowia  powodują,  że  co  4-ta  osoba  niepełnosprawna 
postrzega tę sytuację jako złą. 

2. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praca  zawodowa  to  niezwykle  ważny  element  rehabilitacji  zawodowej 
i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  oraz  integracji  ze  społeczeństwem.  Przez 
pracę  osoba  niepełnosprawna  nie  tylko  uzyskuje  większą  niezależność 
ekonomiczną, ale uczestniczy też w życiu społecznym, czuje się bardziej przydatna 
społecznie. 

Aktywność  zawodową  warunkuje  przede  wszystkim  rodzaj  i  stopień 
niepełnosprawności.  Znajduje to odzwierciedlenie w orzeczeniu o niezdolności  do 
wykonywania  jakiejkolwiek  pracy,  czyli  uniemożliwiającym  zatrudnienie.  Istotnymi 
czynnikami aktywności zawodowej są rodzaj schorzenia oraz sytuacja na lokalnym 
rynku pracy,  a przede wszystkim liczba i  rodzaj  ofert  pracy możliwej  do podjęcia 
przez niepełnosprawnych z określonymi schorzeniami.
W badanej grupie niepełnosprawnych tylko 15 % miało pracę (dokładnie 623 osoby), 
natomiast 85 % to bezrobotni. Pracował więc co 7 niepełnosprawny. Poszukujących 
pracy było 711 (17,1 % czyli co 6 niepełnosprawny), pozostałe osoby (82,9 %) pracy 
nie poszukiwała. Tylko 121 osób mimo, że miało pracę, starało się znaleźć nowe, 
lepsze  zajęcie.  Natomiast  590  osób  to  niepełnosprawni,  którzy  nie  pracują,  ale 
chcieliby podjąć zatrudnienie i starają się o to. 

Poziom  aktywności  zawodowej  jest  zróżnicowany  w  zależności  od  cech 
demograficznych i społecznych. Przede wszystkim zależy od kategorii i od stopnia 
niepełnosprawności.  Pracę  zawodową  wykonywał  co  40  niepełnosprawny  ze 



znacznym  stopniem  niepełnosprawności.  Zawodowo  pracuje  co  10  osoba  z 
umiarkowanym i co 3 z lekkim stopniem niepełnosprawności. (tabela 4).

Tabela  4.  Aktywność  ekonomiczna  osób  niepełnosprawnych  według  stopnia 
niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności

Wyszczególnienie Ogółem Znaczny Umiarko
wany Lekki

Wskaźniki struktury w %

pracujący ogółem
poszukujący pracy

nie poszukujący pracy

niepracujący ogółem
poszukujący pracy

nie poszukujący pracy

poszukujący pracy ogółem
nie poszukujący pracy ogółem

15,0
2,9

12,1

85,0
14,2

70,8

17,1
82,9

2,6
0,7

1,8

97,4
4,4

93,1

5,1
94,9

10,5
1,8

8,8

89,5
12,5

76,9

14,3
85,7

29,6
6,0

23,6

70,4
21,8

48,6

27,8
72,2

Źródło: Jak w tabeli 1

Największy odsetek osób pracujących wśród niepełnosprawnych jest o lekkim 
stopniu  niepełnosprawności.  Z  kolei  najwyższy  odsetek  osób  niepracujących  jest 
wśród  badanych  osób  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności.  Zdaniem  wielu 
niepełnosprawnych, najlepszą formą integracji społecznej i kontaktów towarzyskich z 
innymi  niepełnosprawnymi  byłaby  przynależność  do  organizacji  pozarządowych. 
Osoby niepełnosprawne w takich grupach czują się pewniej,  spotykają tu bowiem 
osoby o podobnych problemach, które doskonale rozumieją te trudności. W świetle 
uzyskanych  rezultatów  stwierdzono,  że  społeczeństwo  wciąż  wykazuje  za  małe 
zainteresowanie życiem i problemami osób niepełnosprawnych. Co 6-ta osoba ma 
kłopot w poruszaniu się poza domem czy to ze względu na niedogodności w dotarciu 
do jakiejś placówki (np. brak podjazdu, schody) czy też wynikające z odległości, którą 
trzeba pokonać  (szczególnie  ludność  wiejska).  Duża  liczba  osób  narzeka  na  złe 
funkcjonowanie całego systemu pomocy niepełnosprawnym. Brakuje odpowiednich 
ośrodków, a jeżeli już są to poziom ich wyposażenia czy uzyskania szybkiej pomocy 
nie jest zadowalający. Problemem jest też oczywiście sama niepełnosprawność, cały 
proces leczenia, rehabilitacji. Co 12-ta osoba narzeka na problem uzyskania pracy, 
mniej  kłopotów  sprawia  im  zdobycie  wykształcenia.  Nieznaczny  odsetek 
respondentów stwierdza brak tolerancji dla osób niepełnosprawnych. 

3. INSTYTUCJE  I  ORGANIZACJE  DZIAŁAJĄCE  NA  RZECZ  OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Istotnym ogniwem w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych są posiadane przez 
powiat  zasoby  instytucjonalne  wspomagające  zabezpieczenie  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych  w  sferze  życia  codziennego,  nauki,  pracy  oraz  możliwości 
korzystania z dóbr kultury, sportu i rekreacji.

1) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej



Na  terenie  powiatu  wrzesińskiego  działają  trzy  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej 
obejmujące terapią łącznie 110 niepełnosprawnych. 
WTZ we Wrześni, ul. Gen. Sikorskiego 36, organem prowadzącym jest Urząd Miasta 
i  Gminy  we  Wrześni,  ul.  Ratuszowa  1.  Warsztat  obejmuje  terapią  zajęciową  50 
uczestników. Obsada etatowa warsztatu składa się z 17,5  etatu. Terapia Zajęciowa 
odbywa się w następujących rodzajach grup:

- pracownia introligatorska
- pracownia stolarska
- pracownia tkacka
- pracownia krawiecka
- pracownia metoplastyki i ceramiki
- pracownia plastyczna
- pracownia komputerowa
- pracownia gospodarstwa domowego 
- pracownia muzyczna
- pracownia ogrodnicza

WTZ Września w roku 2005 otrzymały na swoją działalność kwotę:    707 700  zł.

a) WTZ  w  Rudzie  Komorskiej,  Ruda  Komorska  1,  organem  prowadzącym  jest 
Stowarzyszenie  Oświaty  Społecznej  w  Pyzdrach.  Warsztat  obejmuje  terapią 
zajęciową 30 uczestników. Obsada etatowa warsztatu składa się z  9,5 etatu. 
Terapia Zajęciowa odbywa się w następujących rodzajach grup:
- pracownia stolarsko – ślusarska
- pracownia krawiecko – tkacka
- pracownia gospodarstwa domowego
- pracownia artystyczna
- pracownia ogrodnicza
- pracownia multimedialna 

WTZ Ruda Komorska w 2005 otrzymały na swoją działalność kwotę:  447 134 zł.

b) WTZ „Radość” w Czeszewie, Czeszewo, ul. Szkolna 24, organem prowadzącym 
jest  Towarzystwo  Wykorzystania  Wód  Naturalnych  Ziemi  Czeszewskiej, 
Czeszewo  ul.  Słoneczna  25.  Warsztat  obejmuje  terapią  zajęciową  30 
uczestników.  Obsada  etatowa  warsztatu  składa  się  z   101/4  etatu.  Terapia 
Zajęciowa odbywa się w następujących rodzajach grup:
- pracownia gospodarstwa domowego
- pracownia ślusarsko – stolarska
- pracownia sztuki użytkowej i ekspresji twórczej
- pracownia muzyczna
- pracownia komputerowa
- pracownia ogrodnicza i kontaktu z przyrodą.

WTZ Czeszewo w 2005r. otrzymały na swoją działalność kwotę: 447 134 zł.

2) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży
a) Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka we Wrześni

Tabela 5. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
upośl.umysł.w st. upośl.umysł.w st. upośl.umysł.w st.. 



lekkim umiarkowanym i 
znacznym

głębokim

Szkoła Podstawowa 50 30
Gimnazjum 74 15
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa

73 1

Zaj. rew.-
wychowawcze

12

Ogółem 197 46 12
255 uczniów

Orzeczenia o niepełnosprawności w poszczególnych klasach:
Oddział-klasa Liczba orzeczeń Ogółem orzeczenia w 

poszczególnych szkołach
1-2-3 SP 1
4-5 SP 4
6a SP 2
6b SP 1
1-2-3 ż SP 5
4 ż SP 8
5-6 ż SP 11

32

1 a Gim 1
1 b Gim 1
2 b Gim 3
3 a Gim 2
3 b Gim 3
1-2-3 ż Gim 13

23

1 a ZSZ 1
1 b ZSZ 3
2 a ZSZ 3
2 b ZSZ 1
3 a ZSZ 1
3 bZSZ 1

10

OGÓŁEM 65
W powiecie wrzesińskim funkcjonuje jedno przedszkole „Słoneczko” z III oddziałami 
integracyjnymi  obejmującymi  15  niepełnosprawnych  dzieci.  Ponadto  przy 
przedszkolu „Słoneczko” funkcjonuje punkt wczesnej interwencji, w którym 7 dzieci 
jest objętych opieką psychologa, pedagoga specjalnego, rehabilitanta.     

3) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni
Na terenie Powiatu funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej we Wrześni dla osób 
przewlekle  somatycznie  chorych.  W Domu Pomocy Społecznej  we Wrześni  w 
dniu 31 grudnia 2005 roku przebywało 42 mieszkańców z tego:
- na starych zasadach 36 mieszkańców
• z powiatu poznańskiego – grodzkiego – 2 osoby;
• z powiatu poznańskiego – ziemskiego – 5 osób;
• z powiatu szamotulskiego – 1 osoby;
• z powiatu gnieźnieńskiego – 1 osoby;
• z powiatu wrzesińskiego – 24 osób;
• z powiatu obornickiego – 1 osoba,
• z powiatu konińskiego – 1 osoby;



• z powiatu złotowskiego – 1 osoba,
- na nowych zasadach 6 mieszkańców

• z powiatu poznańskiego – grodzkiego – 4 osoby
• z powiatu mysłowickiego – 1 osoba
• z powiatu wrzesińskiego – 1 osoba

Średni koszt utrzymania mieszkańca w 2005r. wynosił; 2010,71 zł.
Plan budżetu DPS w 2005r. wynosił; 1102 377 zł.

4) Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Tabela 6. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ( osoby przed 16 rokiem 
życia)I  -  IV  kwartał 2005 r.  

L.P. Kody
Uzyskana 
niepełnosprawność

Wiek Płeć

0-3 4-7 8-16 K M
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 01-U 19 - 2 17 10 9
2. 02-P 4 - - 4 3 1
3. 03-L 17 2 1 14 6 11
4. 04-O 9 3 - 6 7 2
5. 05-R 19 7 1 11 11 8
6. 06-E 15 2 3 10 9 6
7. 07-S 66 16 15 35 41 25
8. 08-T 17 4 3 10 7 10
9. 09-M 4 2 - 2 1 3
10. 10-N 27 10 7 10 12 15
11. 11-I 29 9 5 15 15 14
Razem 226 55 37 134 122 104
Objaśnienia:

01-U upośledzenia umysłowe
02-P choroby psychiczne
03-l zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-0 choroby narządu wzroku
05- R upośledzenia narządu ruchu
06-E epilepsja
07-S choroby układu oddechowego i krążenia
08-T choroby układu pokarmowego 

09-M choroby układu moczowo- płciowego
10-N choroby neurologiczne
11- I inne, w tym schorzenia 

endokrynologiczne, metaboliczne, 
zaburzenia enzymatyczne, choroby 
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 
choroby układu krwiotwórczego 



Tabela  7.  Liczba  wydanych  orzeczeń  wg  przyczyn  niepełnosprawności  (...)I  - IV 
kwartał 2005 r. PZON Września
Osoby powyżej 16 roku życia 
Liczba wydanych orzeczeń według kodów i stopni niepełnosprawności I -  IV kwartał 2005  r.
L.P. Przyczyny 

niepełnos
prawności

Stopień niepełnosprawności Wiek Płeć Wykształcenie
Znacz
ny

Umiarko
wany

Lekki Razem 16 
-25

26 
-40

41-
60

60 i 
więcej

K M Mniej 
niż 
podsta
wowe

Pod
stawo
we

Zasad
nicze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 01-U 6 20 23 49 25 16 7 1 22 27 1 37 10
2 02-P 12 42 24 78 9 17 47 5 53 25 3 23 32
3 03-L 5 13 26 44 9 4 12 19 15 29 - 24 14
4 04-O 13 14 24 51 5 12 17 17 29 22 - 22 13
5 05-R 30 101 403 534 34 106 301 93 296 238 3 152 190
6 06-E - 5 4 9 4 4 1 - 1 8 - 3 4
7 07-S 27 70 163 260 37 44 123 56 101 159 - 93 81
8 08-T 10 7 8 25 4 2 15 4 11 14 - 11 5
9 09-M 9 6 11 26 6 4 12 4 13 13 - 7 11
10 10-N 40 35 24 99 22 14 31 32 49 50 - 44 28
11 11-I 28 32 42 102 24 13 42 23 59 43 - 46 23
Razem 180 345 752 1277 179 236 608 254 649 628 7 462 411

OBJAŚNIENIA:
01- U - upośledzenie umysłowe

02- P – choroby psychiczne

03- L – zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu
04- O – choroby narządu wzroku
05- R – upośledzenia narządu ruchu   

06- E – epilepsja 

07- S – choroby układu oddechowego i 
krążenia08- T – choroby układu 
pokarmowego
09- M – choroby układu moczowo-
płciowego 
10- N – choroby neurologiczne
11- I – inne: w tym schorzenia 
endokrynologiczne, metaboliczne, 
zaburzenia enzymatyczne, choroby 
zakaźne i   odzwierzęce, zeszpecenia, 
choroby układu krwiotwórczego

5) Środowiskowe Domy Samopomocy

Podstawowym  celem  działania  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  jest 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych psychicznie, a przede wszystkim poprawa ich 
funkcjonowania w społeczeństwie i powrót do wcześniej pełnionych ról społecznych. 
Uczestnikami placówki będą osoby z rozpoznaną chorobą psychiczną i ukończonym 
18-tym  rokiem  życia.  Na  terenie  powiatu  wrzesińskiego  w  ramach  struktury 
organizacyjnej  PCPR funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy z  siedzibą w 
Pietrzykowie  i  Wrześni  dla  ogółem  40  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i 
upośledzeniem umysłowym.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie w zajęciach terapeutycznych 
uczestniczy 20 osób. Odbywają się one w następujących pracowniach:
- kulinarna 
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- informatyczna 
- ogrodnicza
- stolarska
- plastyczno - rękodzielnicza
- sala do zajęć rehabilitacyjnych 
Liczba osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie 
wg form zatrudnienia ( stan na 1.01.2006r. )
Ogółem zatrudnionych jest :  8 osób
Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty na podstawie umowy o pracę wynosi  - 
3,75 etatu.
Budżet ŚDS w Pietrzykowie na 2006r. wynosi 160.800 zł.

W roku 2006 uruchomiony został następny ośrodek wsparcia, Środowiskowy Dom 
Samopomocy we Wrześni dla 20 uczestników.
Uczestnicy zajęć terapeutycznych korzystać będą z następujących pracowni:
- pracownia gospodarstwa domowego
- plastyczna
- rękodzieła artystycznego
- zajęcia rehabilitacyjne
Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wrześni Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki w Poznaniu przyznał dodatkowe środki finansowe w wysokości 
160.800,- zł. 
Docelowo ogółem zatrudnionych 6 osób                    

6) Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodki Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Wrzesińskiego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
4 Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Celem działania Centrum jest realizacja zadań powiatu w zakresie wsparcia osób 
niepełnosprawnych jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W zakresie zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Centrum w okresie 2002 – 2005 realizował następujące zadania:

Lp Rodzaj zadania ROK
2002 2003 2004 2005

Liczba 
osób

kwota 
złotych

Liczba 
osób

kwota 
złotych

Liczba 
osób

kwota 
złotych

Liczba 
osób

kwota 
złotych

Dofinansowanie 
uczestnictwa osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów w
turnusach rehab.

211 96625 162 97965 338 223031 215 151544

Dofinansowanie
zakupu 
przedmiotów
ortopedycznych,
środków
pomocniczych i
sprzętu

109 80287 170 173107 259 340636 232 327728

 12
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rehabilitacyjnego
Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu
się i technicznych

-----   ------ 62 166220 111 272321 156 329971

w tym: bariery
architektoniczne

---- ----- 19 140407 30 199867 32 215023

Dofinansowanie
sportu, kultury,
rekreacji i turystyki

9 12000 8 9730 17 36170 940 53492

Dofinansowanie
kosztów
działalności
warsztatów terapii
zajęciowej

1 703800 3 1126314 3 1695951 3 1601968

Razem rehabilitacja
społeczna

330 892712 424 1947509 758 2767976 1578 2679726

Utworzenie nowych 
miejsc pracy – koszt
wyposażenia

29 227599 ----- ------ ------- ------ ------ -------

Refundacja 
wynagrodzeń i 
składek ZUS

134 814810 104 496397 64 332961 35 128978

Pożyczki na 
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej

3 39000 4 54000 4 69000 3 71000

Pożyczki na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej

Razem rehabilitacja
Zawodowa

166 1081409 108 550397 68 401961 38 199978

Razem rehabilitacja
społeczna i
zawodowa

496 1974121 532 2497906 826 3169937 1616 2879704

 Realizując  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej  Ośrodki  udzielają  osobom 
niepełnosprawnym pomocy w zakresie:
- pomocy finansowej (zasiłki),
- usługi i opiekę pielęgnacyjną,
- pomoc specjalistyczną (poradnictwo, terapia, praca socjalna),
- przyznawanie pomocy rzeczowej.

7) Samodzielny Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrześni

W  zakresie  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  Samodzielny  Powiatowy  Zakład 
Opieki Zdrowotnej realizuje poprzez:
- leczenie ogólne i specjalistyczne, 
- udzielanie informacji o placówkach wsparcia i rehabilitacyjnych,
- kierujowanie na leczenie szpitalne i w ośrodkach rehabilitacyjnych.

 13
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Na  podstawie  danych  otrzymanych  od  SP  ZOZ  w  2005r.  szpital  na  potrzeby 
dysponuje świadczył opiekę:  
- oddział rehabilitacyjny : 15 łóżek, gdzie rocznie skorzystało 255 pacjentów
- oddział paliatywny: 8 łóżek dla 241 osób gdzie zmarło 2003r. 149 osób
- paliatywne hospicjum domowe obejmujące opieką 106 osób 

8) Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni

Celem  poradni  jest  wspomaganie  rozwoju  i  efektywności  uczenia  się  dzieci  i 
młodzieży,  pomocy  uczniom  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i  zawodu  oraz 
udzielanie  dzieciom  i  młodzieży,  ich  rodzicom  lub  opiekunom,  nauczycielom  i 
wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
Poradnia realizuje  swoje  zadania przez prowadzenie działalności:  diagnostycznej, 
terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej.

9) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

PUP we  Wrześni działa  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.  o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Dz. U. 2001 r. Nr 6 poz.56) oraz ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych  (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) realizuje zadania w 
zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ramach 
tych zadań Urząd Pracy prowadzi:
- rejestrację osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz poszukujących pracy,
- pośrednictwo pracy i  poradnictwo zawodowe dla  osób niepełnosprawnych,  ich 

szkolenie oraz przekwalifikowanie,
- kieruje  osoby  niepełnosprawne,  które  wymagają  specjalistycznego  programu 

szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka 
szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,

- doradztwo  organizacyjno  –  prawne   i  ekonomiczne  w  zakresie  działalności 
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,

- współpracę  z  organami  rentowymi  w  zakresie  wynikającym  z  odrębnych 
przepisów oraz  z  właściwym terenowo inspektorem pracy  w zakresie  oceny  i 
kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Aktywizacja  zawodowa  jest  jednym  z  elementów  złożonego  procesu  rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. Rehabilitację zawodową powinno  się realizować poprzez: 
- prowadzenie poradnictwa zawodowego opartego na ocenie zawodowej zdolności 

do pracy osoby niepełnosprawnej oraz pomocy w podjęciu decyzji zawodowej.  
- doskonalenie i przekwalifikowanie zawodowe, których celem jest przygotowanie 

osoby  niepełnosprawnej  do  pracy  poprzez  nabycie  odpowiednich  kwalifikacji 
zawodowych. 

- zatrudnienie  lub  podjęcie  samodzielnej  działalności  gospodarczej Zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych należy traktować jako jeden z najistotniejszych etapów 
rehabilitacji zawodowej. 

- wspieranie pozostawania w zatrudnieniu, dotyczy to szczególnie początkowego 
okresu  zatrudnienia  mającego  na  celu  ułatwienie  osobie  niepełnosprawnej 
procesu adaptacji  zawodowej oraz przystosowanie się do wykonywania zadań 
zawodowych i funkcjonowania w nowym środowisku pracy.
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Osoby  niepełnosprawne zarejestrowane  jako  bezrobotne i  poszukujące  pracy  wg 
stanu na dzień 31.12.2005r.( (dane z PUP)

1. Wg płci 

Gmina 
zamieszkania

Bezrobotni Poszukujący pracy
Ogółem W tym kobiet Ogółem W tym kobiet

Września 175 89 32 14
Kołaczkowo 17 12 2 1
Miłosław 16 8 3 1
Nekla 11 7 1 1
Pyzdry 6 3 1 1
Razem 225 119 39 18

2. Wg stopnia niepełnosprawności

Gmina 
zamieszkania

Bezrobotni Poszukujący pracy
Znaczny Umiarkowany Lekki Znaczny Umiarkowany Lekki

Września - 8 167 3 11 18
Kołaczkowo - 1 16 - 1 1
Miłosław - 1 15 - 2 1
Nekla - 1 10 - 1 -
Pyzdry - 1 5 1 - -
Razem - 12 213 4 15 20

3. Wg wykształcenia

Gmina 
zamieszkania

Bezrobotni
Wyższe i 
licencjat

Średnie
(zawodowe i 
policealne)

Ogólne Zasadnicze 
zawodowe

Gimnazjum i 
poniżej

Września 1 36 10 56 72
Kołaczkowo 1 4 - 6 6
Miłosław - 2 1 3 10
Nekla - 1 - 2 9
Pyzdry - - - 1 4
Razem 2 43 11 68 101
4. Wg wykształcenia

Gmina 
zamieszkania

Poszukujący pracy
Wyższe i 
licencjat

Średnie
(zawodowe i 
policealne)

Ogólne Zasadnicze 
zawodowe

Gimnazjum i 
poniżej

Września 1 7 3 14 7
Kołaczkowo - 1 - 1 -
Miłosław - 2 - - 1
Nekla - - - 1 -
Pyzdry - - - - 1
Razem 1 10 3 16 9

6) Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
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Organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej na terenie powiatu 
wrzesińskiego  współpracują  ze  sobą  na  podstawie  porozumienia  w  ramach 
Wrzesińskiego Forum  Organizacji  Pozarządowych.

Wykaz organizacji Wrzesińskiego Forum  Organizacji  Pozarządowych
1. Fundacja „ Odrodzeni” Września

ul.. Słowackiego
2. Fundacja Dzieci Wrzesińskich Września ul. 

Szkolna 12
3. Stowarzyszenie „ Dar Serca” w Kołaczkowie Kołaczkowo

Ul. Reymonta 3
4. Wrzesiński Klub „ Amazonki” Września ul. 

Chopina 9
5. Miłosławskie  Stowarzyszenie Niesienia  Pomocy 

Chorym i Niepełnosprawnym
Miłosław
ul. Dworcowa 21

6. Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób 
Niedosłyszących i Niesłyszących „ Jedność”

Września
ul. Szkolna 12

7. Polski Związek Niewidomych Września
Ul. Kosynierów 1

8. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Września
ul. Ogrodowa 6

9. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
oddział Września

Września
ul.Wiśniowa 69

10. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i 
Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „ Radość”

Września 
Ul. Chopina9

11.
Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i 
Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej

62-322 Czeszewo
ul.Szkolna 18

12. Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach Siedziba WTZ
Ruda Komorska

13. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 
oddział  Września

Września
ul. Chopina 9

14. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów 
„ Jantar”

Września
ul. Chopina 9

15. Caritas Archidiecezji Gnieżnieńskiej przy par. 
pw.Św.Kazimierza Król.

Września
ul. Słupska

16. Stowarzyszenie „ KRĄG” Września
ul.Świętokrzyska20

17. Uczniowski Klub Sportowy „ Diabły” Gorzyce
gm. Miłosław

18.
Stowarzyszenie Hospicjum Wrzesińskie im. 
Św.Wincentego Pallotiego

Września
Szkolna 12

19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział we 
Wrześni

Września
ul. Żwirki i Wigury 

20 Koło Emerytów i Rencistów „Solidarność” Tonsil 
S.A.

Września
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III. CEL STRATEGICZNY, CELE OPERACYJNE 

1. CEL STRATEGICZNY

2. CELE OPERACYJNE

Do osiągnięcia celu strategicznego zaplanowano do realizacji na terenie powiatu 
wrzesińskiego w latach 2006-2008 cele operacyjne, które osiągane będą poprzez 
wykonywanie poszczególnych zadań. 

CEL OPERACYJNY I: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH 
DO ZAPOBIEGANIA SKUTKÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

UZASADNIENIE: 
Zapobieganie  niepełnosprawności  i  zmniejszenie  jej  skutków  jest  dla 

społeczeństwa  mniej  kosztowne  niż  późniejsza  opieka  nad  osobami 
niepełnosprawnymi  i  działania  zmierzające  do  ich  integracji  ze  społeczeństwem. 
W profilaktyce niepełnosprawności i ograniczaniu jej skutków szczególne znaczenie 
ma styl życia i zachowania zdrowotne człowieka, które determinują w największym 
stopniu stan zdrowia społeczeństwa. Zapobieganie, eliminacja lub minimalizowanie 
skutków  upośledzeń  i  niepełnosprawności  powinno  być  realizowane  na  jak 
najwcześniejszym  etapie,  gdyż  tylko  wtedy  możliwe  jest  uniknięcie  pogorszenia 
stanu  zdrowia  osoby  niepełnosprawnej.  Im  wcześniej  rozpoczęta  rehabilitacje 
lecznicza i terapeutyczna zarówno dzieci jak i osób dorosłych, tym większe osiąga 
się szanse na normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Bardzo  istotnym  działaniem  mającym  wpływ  na  ograniczenie 
niepełnosprawności  w  późniejszych  latach  życia  jest  objęcie  szczególną  opieką 
kobiet  w ciąży  z  grupy ryzyka oraz  wczesnym usprawnianiem niemowląt  i  dzieci 
obciążonych genetycznie.

ZADANIA:

1.1. Organizowanie  konkursów  wśród  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  nt.  zdrowego 
stylu życia.

1.2. Organizowanie seminariów i akcji uświadamiających na temat bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz wypadków w domu i przy pracy.

1.3. Akcje w mediach lokalnych, co do znaczenia profilaktyki zdrowotnej.

UMOŻLIWIENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PEŁNEGO 

UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM

 17



Program Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2006–2008
_________________________________________________________________________________

1.4. Nawiązanie  współpracy  ze  szkołami  w  zakresie  inicjowania  działań 
zapobiegających możliwość występowania niepełnosprawności.

1.5. Wspomaganie rozwoju Punktu Wczesnej Interwencji.

OCZEKIWANE EFEKTY:

1. Zwiększenie  świadomości  społecznej  i  wiedzy,  co  do  przyczyn 
niepełnosprawności oraz zasad jej zapobiegania.

2. Zmniejszenie skutków wynikających z niepełnosprawności.
3. Zintegrowanie działań różnych podmiotów w zakresie propagowania zdrowego 

trybu życia.
4. Zmniejszenie przyrostu liczby osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. 

CEL OPERACYJNY II: WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOSTĘPIE DO REHABILITACJI , EDUKACJI, 
SPORTU I KULTURY

UZASADNIENIE: 

Wyrównywanie  szans  odbywać  się  będzie  na  podstawie  prowadzonej 
rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  a  także  poprzez  pełnoprawny  udział  osób 
niepełnosprawnych w dostępie do edukacji, kultury, sportu, rekreacji i turystyki Osoby 
niepełnosprawne bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności mają prawo do 
nauki  zgodnie  ze  swoimi  oczekiwaniami  i  możliwościami.  Szczególnie  dzieciom 
i  młodzieży  należy  stworzyć  możliwość  uczęszczania  do  ogólnie  dostępnych 
placówek oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich 
i  wyższych.  Przeprowadzona  w  programie  diagnoza  wykazała,  że  w  życiu 
społecznym  powiatu  wrzesińskiego,  tylko  w  małym  procencie  uczestniczą  osoby 
niepełnosprawne.  Wynika  to  głównie  z  istniejących  barier  architektonicznych, 
transportowych,  w komunikowaniu  się  oraz  mentalnych  tkwiących  w  samych 
osobach  niepełnosprawnych  i  ich  najbliższym  otoczeniu  oraz  barier  mentalnych 
tkwiących w tzw. osobach sprawnych.

ZADANIA:

2.1. Wytypowanie odpowiednich placówek oświatowych i przedszkoli do tworzenia 
integracyjnych klas i oddziałów.

2.2. Wystąpienie do placówek oświatowych celem dokonania diagnozy ilości dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej objętej systemem edukacji i pozostającej poza 
systemem oświaty.

2.3. Prowadzenie akcji medialnych i spotkań z organizacjami pozarządowymi dot. 
możliwości wykorzystania środków PFRON.

2.4. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
2.5. Wspieranie powstania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
2.6. Aktywne uczestnictwo w programach celowych ogłaszanych przez PFRON.
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2.7. Dofinansowanie  organizacji  wystaw,  aukcji,  olimpiad,  imprez  sportowych. 
przeglądów artystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych.

OCZEKIWANE EFEKTY:

1. Wzrost liczby przedszkoli i szkół z klasami i oddziałami integracyjnymi.
2. Zwiększenie  świadomości  środowisk  lokalnych w  zakresie  problemów 

niepełnosprawności.
3. Wzrost dostępności usług medycznych, rehabilitacyjnych.
4. Poprawa  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
5. Poprawa  sprawności  psychofizycznej,  usprawnienie  i  zwiększenie  aktywności 

osób niepełnosprawnych.

CEL OPERACYJNY III: AKTYWIZACJA ZAWODOWA ORAZ WSPIERANIE 
TWORZENIA RYNKU PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UZASADNIENIE: 

Celem  rehabilitacji  zawodowej  jest  ułatwienie  osobom  niepełnosprawnym 
uzyskanie  i  utrzymanie  odpowiedniego  zatrudnienia  oraz  awansu  zawodowego 
poprzez  umożliwienie  im  korzystania  z  poradnictwa  zawodowego,  szkolenia 
zawodowego i pośrednictwa pracy. Ważną rolę wśród działań na rzecz zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych pełni  pośrednictwo pracy. W ramach pośrednictwa pracy 
realizowanego na  rzecz  osób  bezrobotnych  działaniami  objęte  są  również  osoby 
niepełnosprawne.  Planuje  się  wprowadzenie  elementów  marketingowego  modelu 
działania w pośrednictwie pracy. Priorytetem będzie próba nawiązywania osobistych 
kontaktów  pośredników  pracy  z  istniejącymi  oraz  nowopowstającymi  podmiotami 
gospodarczymi  a  także  pozyskiwanie  miejsc  pracy  między  innymi  przez 
bezpośrednie  wizyty  u  pracodawców. Ponadto  planuje  się  podjęcie  działań 
oddziaływujących  na  pracodawców  w  zakresie  zatrudniania  osób 
niepełnosprawnych. Przeszkodą w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne 
jest nie tylko brak dostępnej informacji ale również uprzedzenia i stereotypy.

ZADANIA:

3.1.Przeprowadzenie  kampanii  informacyjnej  dot.  możliwości  zatrudniania  osób 
niepełnosprawnych oraz stosowanych zachęt ekonomicznych.

3.2.Wydanie  informatora  dotyczącego  problematyki  zatrudnienia  oraz 
samozatrudnienia osób niepełnosprawnych.

3.3.Wspieranie  powstawania różnych form zatrudniania  niepełnosprawnych w tym 
spółdzielni socjalnej i zakładu aktywności zawodowej.

3.4.Organizowanie  „Giełdy  pracy”  w  formie  targów  wymiany  doświadczeń, 
konferencji, prezentacji.
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3.5.Promowanie  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  poprzez  wyróżnianie 
przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

3.6.Aktywne udzielanie osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON pożyczek na 
rozpoczęcie działalności (min. 5 rocznie).

3.7.Nawiązanie  współpracy  z  mediami  lokalnymi  w  celu  promowania  osiągnięć 
zawodowych osób niepełnosprawnych.

OCZEKIWANE EFEKTY:

1. Wzrost wiedzy dot. możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.
2. Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie.
3. Wzrost liczby osób przeszkolonych.
4. Zwiększenie  zainteresowania  pracodawców  zatrudnieniem  osób 

niepełnosprawnych.
5. Szersze i  efektywniejsze  wykorzystanie  środków PFRON na rzecz  aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych.
6. Zwiększenie szans awansu zawodowego. 

CEL OPERACYJNY IV: STWORZENIE  SYSTEMU  KOORDYNACJI 
DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

UZASADNIENIE: 
Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym równych praw wymaga z jednej 

strony  przeciwdziałanie  ich  dyskryminacji,  a  z  drugiej  stwarzania  mechanizmów 
wyrównywania szans i  warunków korzystania z przysługujących im praw. Dlatego 
osobom  niepełnosprawnym  powinny  przysługiwać  pewne  szczególne  prawa,  aby 
w takim samym stopniu mogły korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom. 
Osobom  niepełnosprawnym  należy  zapewnić  dostęp  do  pełnej  informacji  dot. 
możliwości  i  zasobów  lokalnej  infrastruktury  społecznej,  funkcjonującej  na  rzecz 
rozwiązywania problemów wynikających z niepełnosprawności. 

Zintegrowane  działania  wszystkich  lokalnych  podmiotów  dają  szanse 
na efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału, co sprzyja sprawniejszemu 
przepływowi  informacji  oraz  jasnemu podziałowi  zadań,  umożliwiając  tym samym 
rozwój kompleksowych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

ZADANIA

4.1. Wsparcie  organizacyjne  działalności  Wrzesińskiego  Forum  Organizacji 
Pozarządowych i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

4.2. Wspieranie działań integrujących środowisko osób niepełnosprawnych.
4.3. Bieżące  informowanie  osób  niepełnosprawnych  o  działaniach  do  nich 

kierowanych.
4.4. Organizowanie szkoleń z zakresu form pomocy dla osób niepełnosprawnych.
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4.5. Zapewnienie  konsultacji  społecznej  działań  dotyczących  osób 
niepełnosprawnych  z  Wrzesińskim  Forum  Organizacji  Pozarządowych 
i Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

4.6. Promocja  pracy  społecznej  osób  działających  w  organizacjach 
pozarządowych. 

OCZEKIWANE REZULTATY:

1. Właściwy i pełny przepływ informacji  na temat potrzeb i usług świadczonych na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

2. Wykorzystanie potencjału tkwiącego w organizacjach pozarządowych.
3. Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności, ułatwienie dostępu 

do informacji na temat rodzajów i możliwości uzyskania pomocy.

5. POTENCJALNE  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  WRAZ  ZE  SPOSOBEM 
REALIZACJI I MONITOROWANIA

Program  Integracji  Społecznej  i  Rehabilitacji  Zawodowej  Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2006–2008  finansowany będzie ze środków Starostwa 
Powiatowego,  przy  wsparciu  środków  uzyskanych  z  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego w ramach realizowanego programu IW EQUAL „Spółdzielnia socjalna – 
UL”.  Ponadto  ze  środków  otrzymanych  z  budżetu  Ministra  Polityki  Społecznej, 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego.

1. Harmonogram 
Harmonogram działań wraz z finansowaniem realizacji  poszczególnych zadań, 

zawarty  został  w  załączniku  do  niniejszego  programu.  Warunkiem wprowadzania 
Programu jest  zapewnienie  w corocznym budżecie  Powiatu określonych środków 
finansowych  na  realizację  przyjętych  zadań.  Finansowanie  zaplanowanych  w 
Programie  zadań  w  części  będzie  realizowane  z  dodatkowych  środków 
zewnętrznych EFS. Realizacja części działań nie wymaga dodatkowych nakładów 
finansowych gdyż dotyczy zadań finansowanych ze środków PFRON oraz Funduszu 
Pracy.

2. Monitorowanie 
Ocenę  realizacji  poszczególnych  działań  programu  w  roku  kalendarzowym 

dokonywać będzie Rada Powiatu we Wrześni po przedłożeniu stosownego rocznego 
sprawozdania przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WRAZ Z FINANSOWANIEM  PROGRAMU 

Cel operacyjny I: Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania skutków 
niepełnosprawności

Lp. Działania Od 
kiedy

Do 
kiedy

Szacunkowy koszt/
Źródło finansowania
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1.1. Organizowanie  konkursów  wśród  dzieci 
i młodzieży szkolnej nt. zdrowego stylu życia. 2006 2008 W ramach budżetu

bez nakładów

1.2.

Organizowanie  seminariów  i  akcji 
uświadamiających na temat  bezpieczeństwa 
ruchu  drogowego  oraz  wypadków  w  domu 
i przy pracy.

2006 2008

2000 zł/rok

1.3.
Akcje w mediach lokalnych, co do znaczenia 
profilaktyki zdrowotnej. 2006 2008

Bez nakładów

1.4.

Nawiązanie  współpracy  ze  szkołami 
w  zakresie  inicjowania  działań 
zapobiegających  możliwość  występowania 
niepełnosprawności

2006 2006

Bez nakładów

1.5.
Wspomaganie  rozwoju  Punktu  Wczesnej 
Interwencji. 2006 2008

Bez nakładów

Cel operacyjny II: Wyrównywanie  szans  osób  niepełnosprawnych  w 
dostępie do rehabilitacji , edukacji, sportu i kultury

Lp. Działania Od 
kiedy

Do 
kiedy

Szacunkowy koszt/
Źródło finansowania

2.1.

Wystąpienie do placówek oświatowych celem 
dokonania diagnozy ilości dzieci i  młodzieży 
niepełnosprawnej objętej systemem edukacji 
i pozostającej poza systemem oświaty.

2006 2006

Bez nakładów

2.2.

Wytypowanie  odpowiednich  placówek 
oświatowych  i  przedszkoli  do  tworzenia 
integracyjnych klas i oddziałów. 2006 2008

Bez nakładów

2.3.

Prowadzenie  akcji  medialnych  i  spotkań 
z  organizacjami  pozarządowymi  dot. 
możliwości wykorzystania środków PFRON. 2006 2008

Bez nakładów

2.4. Organizowanie  imprez  kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych. 2006 2008 Dofinansowanie ze 

środków PFRON

2.5.
Wspieranie  powstania  wypożyczalni  sprzętu 
rehabilitacyjnego. 2006 2008

Dofinansowanie ze 
środków PFRON

2.6.
Aktywne  uczestnictwo  w  programach 
celowych ogłaszanych przez PFRON. 2006 2008

Zgodnie z warunkami 
dofinansowania 

2.7.

Dofinansowanie  organizacji  wystaw,  aukcji, 
olimpiad,  imprez  sportowych,  przeglądów 
artystycznych  z  udziałem  osób 
niepełnosprawnych

2006 2008

W ramach budżetu 
Dofinansowanie ze 
środków PFRON

Cel operacyjny III: Aktywizacja zawodowa oraz wspieranie tworzenia rynku 
pracy dla osób niepełnosprawnych
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Lp. Działania Od 
kiedy

Do 
kiedy

Szacunkowy koszt/
Źródło finansowania

3.1.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. 
Możliwości  zatrudniania  osób 
niepełnosprawnych oraz stosowanych zachęt 
ekonomicznych.

2006 2007

25000 zł
w ramach budżetu 

EQUAL

3.2.

Wydanie informatora dotyczącego 
problematyki zatrudnienia oraz 
samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. 2006 2006

4000 zł
w ramach budżetu 

EQUAL

3.3.

Wspieranie  powstawania  różnych  form 
zatrudniania  niepełnosprawnych  w  tym 
spółdzielni  socjalnej  i  zakładu  aktywności 
zawodowej.

2006 2008

W ramach budżetu 
EQUAL

Dofinansowanie ze 
środków PFRON

3.4.

Organizowanie  „Giełdy  pracy”  w  formie 
targów  wymiany  doświadczeń,  konferencji, 
prezentacji. 2006 2008

3500 zł.
w ramach budżetu 

EQUAL

3.5.

Promowanie  zatrudnienia  osób 
niepełnosprawnych  poprzez  wyróżnianie 
przedsiębiorców  zatrudniających  osoby 
niepełnosprawne.

2006 2008

Bez nakładów

3.6.

Aktywne  udzielanie  osobom 
niepełnosprawnym  ze  środków  PFRON 
pożyczek na rozpoczęcie działalności.
(min. 5 rocznie)

2006 2008

W ramach budżetu
Dofinansowanie ze 
środków PFRON

3.7.

Nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi 
w  celu  promowania  osiągnięć  zawodowych 
osób niepełnosprawnych. 2006 2006

Bez nakładów

Cel operacyjny IV: Stworzenie systemu koordynacji działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin

Lp. Działania Od 
kiedy

Do 
kiedy

Szacunkowy koszt/
Źródło finansowania

4.1.

Wsparcie  organizacyjne  działalności 
Wrzesińskiego  Forum  Organizacji 
Pozarządowych. 2006 2008

Bez nakładów

4.2. Wspieranie działań integrujących środowisko 
osób niepełnosprawnych. 2006 2008 Bez nakładów

4.3.

Bieżące  informowanie  osób 
niepełnosprawnych  o  działaniach  do  nich 
kierowanych. 2006 2008

Bez nakładów

4.4.
Organizowanie szkoleń dla osób pracujących 
w tzw. otoczeniu dla osób 
niepełnosprawnych.

2006 2008
Bez nakładów

Ze środków EFS
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4.5.

Zapewnienie  konsultacji  społecznej  działań 
dotyczących  osób  niepełnosprawnych 
z Wrzesińskim  Forum  Organizacji 
Pozarządowych i Powiatową Społeczną Radą 
ds. Osób Niepełnosprawnych.

2006 2008 Bez nakładów

4.6.
Promocja pracy społecznej osób działających 
w organizacjach pozarządowych. 2006 2008 Bez nakładów
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