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Powiatowy Program Integracji Społecznej i Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na
lata 2006-2008 został przyjęty uchwałą nr 266/XLI/2006r. Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30
marca 2006r.
Obowiązek stworzenia tego typu programu został nałożony na powiaty w wyniku nowelizacji
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.).
W Programie zdiagnozowano możliwie wszystkie aspekty życia osób niepełnosprawnych i
wyznaczono kierunki, w jakich winny być prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób
niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do
rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Program ten jest elementem
polityki społecznej zawartej w przyjętej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie
wrzesińskim na lata 2004 – 2015.
W programie określono cel strategiczny, realizowany na podstawie szczegółowych celów
operacyjnych, dla których przypisano do wykonania określone zadania.
Głównym celem strategicznym Programu jest „Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym”.
Cel ten jest realizowany poprzez szczegółowe cele operacyjne:
Cel operacyjny I: Podejmowanie
działań
niepełnosprawności.

zmierzających

do

zapobiegania

skutków

Cel operacyjny II: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji,
edukacji, sportu i kultury.
Cel operacyjny III: Aktywizacja zawodowa oraz wspieranie tworzenia rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych.
Cel operacyjny IV: Utworzenie systemu koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin.
Realizacja zadań dla celu operacyjnego I
W ramach celu operacyjnego I, głównym zadaniem było podejmowanie działań dotyczących
zapobiegania, eliminacji lub minimalizowania skutków upośledzeń i niepełnosprawności lub
pogorszenia stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej. Zadania w ramach celu realizowane były w
oparciu o środki będące w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa
Powiatowego we Wrześni a także środki PFRON uzyskane w ramach Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami.
Realizacja zadań z zakresu celu operacyjnego polegała na prowadzeniu działań zapobiegawczych
i profilaktycznych oraz promocji zdrowego trybu życia, głównie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Wśród zrealizowanych zadań zorganizowano min. olimpiady; „AIDS” dla gimnazjalistów, „Zdrowy
Styl życia” oraz konkurs powiatowy -List do przyjaciela: „Zrobiłem sobie test na HIV ….jestem (-)
..(+)”. Ogółem w olimpiadach wzięło udział 64 uczniów. W ramach tego zadania dofinansowano
również obóz szkoleniowy dla 200 osób z zakresu I pomocy przedmedycznej.
Ponadto ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami
w 2006r. dofinansowano w kwocie 13 460 zł. adaptację łazienki w przedszkolu „Słoneczko”.
W okresie sprawozdawczym w przedszkolu przebywało 12 dzieci niepełnosprawnych, ponadto
w placówce funkcjonuje Punkt Wczesnej Interwencji, gdzie w zajęciach rehabilitacyjnych
i rewalidacyjnych uczestniczyło 15 dzieci z niepełnosprawnością ruchową i upośledzeniem
umysłowym.
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Cel operacyjny I: Podejmowanie
niepełnosprawności.
Realizacja celu w latach 2006 – 2008.

działań

zmierzających

do

zapobiegania

skutków

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

KOSZT
7 953 zł.

UZYSKANE EFEKTY
Organizacja min. dla gimnazjalistów Olimpiady
„AIDS” oraz „Zdrowy Styl życia”
Organizacja konkursu powiatowego – List do
przyjaciela: „Zrobiłem sobie test na HIV
….jestem (-) ..(+)”.

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

5 790 zł.

Dofinansowanie kosztu obozu szkoleniowego z
zakresu I pomocy przedmedycznej.
Sfinansowanie
wydruku
kalendarzyków
listkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej
informujących
o
numerach
alarmowych
funkcjonujących w powiecie wrzesińskim.

Akcje w mediach lokalnych, co do
znaczenia profilaktyki zdrowotnej.

bezpłatnie

Cykliczne publikacje w mediach lokalnych.

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

bezpłatnie

Corocznie
przesyłano
informację
dot.
możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze
środków
PFRON
na
usuwanie
barier
komunikacyjnych
w
ramach
programu
Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Wspomaganie rozwoju Punktu
W powiecie wrzesińskim funkcjonuje jeden
Wczesnej Interwencji.
Ze środków Punktu Wczesnej Interwencji utworzony w
strukturze Przedszkola „Słoneczko” we Wrześni.
PFRON
13 460 zł. Zadania z tego zakresu realizuje zespół
profesjonalistów specjalizujących się we
wczesnym wspomaganiu dzieci
niepełnosprawnych. Ze środków PFRON
dofinansowano adaptację łazienki dla dzieci
niepełnosprawnych w przedszkolu „Słoneczko”.
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Realizacja zadań dla celu operacyjnego II
Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli
–zwłaszcza, jeśli to dotyczy dostępu do rehabilitacji, edukacji, sportu i kultury.
Bardzo ważnym działaniem realizowanym w ramach celu operacyjnego II był udział powiatu
w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami, finansowanym ze środków PFRON.
Udział własny w realizowanych zadaniach wynosił 35%.
2006
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami,
- Projekt pn” Jeden krok”, obejmował dofinansowanie budowy szybu windowego oraz zakup i
montaż windy dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Kwota dofinansowania ze
środków PFRON – 134 635,56 zł.
- Projekt pn” Likwidacja barier architektonicznych w SP ZOZ we Wrześni”, obejmował zakup i
montaż windy, montaż drzwi przesuwanych w poczekalni pracowni rehabilitacyjnej, montaż
wykładziny antypoślizgowej w dojściu do pracowni rehabilitacyjnej. Kwota dofinansowania ze
środków PFRON - 135 750 zł.
- Projekt pn” Niepełnosprawni w podróży”, zrealizowany przez Urząd Miasta i Gminy Pyzdry,
obejmował zakup mikrobusu 9 osobowego dostosowanego do przewozu 1 osoby na wózku
inwalidzkim, dofinansowanie w kwocie – 86 235 zł.
- Projekt pn” Autobus naszą szansą na aktywne życie”, zrealizowany przez Urząd Gminy w
Kołaczkowie, obejmował zakup autobusu 37 osobowego przystosowanego do przewozu 1 osoby
na wózku inwalidzkim, dofinansowanie w kwocie – 248 000 zł.
2008
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami,
- Projekt pn” Integracja w szkole, bezpieczeństwo i samodzielność”, obejmował modernizację
podłóg i drzwi w pomieszczeniach szkoły, realizowany na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 we
Wrześni. Kwota dofinansowania ze środków PFRON – 19 000 zł.
- Projekt pn” Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych”, obejmował modernizację łazienek na parterze do potrzeb osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Kwota dofinansowania ze
środków PFRON – 18 000 zł.
- Projekt pn” Sprawny dojazd” realizowany na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
obejmuje zakup autobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim, planowane dofinansowanie ze środków PFRON – 171 925 zł.
- Projekt pn” Z busem łatwiej” realizowany na rzecz Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
obejmuje zakup busa przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim, planowane dofinansowanie ze środków PFRON – 90 773 zł.
Ze środków PFRON na organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych jako zadań
powiatowych dofinansowano:
2006r. - 15 wniosków na kwotę - 77 850 zł.
2007r. - 16 wniosków na kwotę - 96 564 zł.
2008r. - 15 wniosków na kwotę - 89 709 zł.
W latach 2006 – 2008 powiat wrzesiński aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu środków PFRON
przekazanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Do najważniejszych w tym okresie należała realizacja zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń
po byłej kotłowni i siłowni z przeznaczeniem na salę rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych
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wraz z dobudową pomieszczenia rehabilitacyjnego we Wrześni”.
Ogółem wartość zadania wyniosła: 338 089,75 zł.
ROPS na realizacja tego zadania przeznaczył kwotę164 897,00 zł.
Pomimo wstępnych planów i przygotowań nie doszło do uruchomienia wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego. Realizatorem tego projektu miało być Caritas Diecezji Gnieźnieńskiej, jednakże
na skutek braku dofinansowania, o które wnioskowało Caritas, nie zrealizowano tego zadania i tym
samym nie doszło do powstania wypożyczalni.
W odpowiedzi na prośbę skierowaną do poszczególnych urzędów gmin powiatu, otrzymaliśmy
dane dotyczące ilości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej systemem edukacji
i pozostającej poza systemem oświaty, realizujących obowiązek szkolny w zakresie szkoły
podstawowej i gimnazjalnej. Dane te posłużą do opracowania diagnozy ilości dzieci pozostającej
poza systemem oświaty, a także określenia proporcji, co do faktycznego kształcenia dzieci
niepełnosprawnych w powiecie.
Rok szkolny 2007 - 2008r.
Gmina Miłosław ogółem: 1 151 uczniów
w tym:
- 4 osoby realizują nauczanie indywidualne
- 3 osoby posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- 44 osoby realizują obowiązek szkolny poza szkołą
Gmina Pyzdry ogółem: 797 uczniów
w tym :
- 2 osoby realizują nauczanie indywidualne
- 3 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- 20 osób poza szkołą realizująca obowiązek szkolny
Gmina Kołaczkowo ogółem: 868 uczniów
w tym:
- 11 osób realizuje nauczanie indywidualne
- 8 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- 10 realizuje obowiązek poza szkołą
Gmina Września ogółem: 4 697 uczniów
w tym:
- 15 osób realizuje nauczanie indywidualne
- 9 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- 30 osób realizuje obowiązek szkolny poza szkołą
Gmina Nekla ogółem: 870 uczniów
w tym:
- 4 osoby realizuje nauczanie indywidualne
- 1 osoba posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- 43 osoby realizują obowiązek szkolny poza szkołą.
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Cel operacyjny II: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji,
edukacji, sportu i kultury.
Realizacja celu w latach 2006 – 2008.
ZADANIA
Wystąpienie
do
placówek
oświatowych celem dokonania
diagnozy
ilości
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej
objętej systemem edukacji i
pozostającej poza systemem
oświaty.
Prowadzenie akcji medialnych i
spotkań z organizacjami
pozarządowymi dot. możliwości
wykorzystania środków PFRON.

Organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych
Wspieranie powstania
wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.
Aktywne uczestnictwo w
programach celowych
ogłaszanych przez PFRON.

KOSZT
Bezpłatnie

UZYSKANE EFEKTY
Wystąpiono do placówek oświatowych z
prośbą o przedstawienie niezbędnych danych,
które posłużą do opracowania diagnozy

Bezpłatnie

Cyklicznie
na
łamach
„Przeglądu
Powiatowego” ukazują się ogłoszenia o
możliwości uzyskania dofinansowania ze
środków PFRON, ponadto systematycznie
odbywają się spotkania w ramach spotkań
Forum Organizacji Pozarządowych
Zadanie to realizowano w celu operacyjnym IV
- Wspieranie działań integrujących środowisko
osób niepełnosprawnych.
W okresie sprawozdawczym nie doszło do
powstania wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.

-

-

dofinansowano
zadania na
kwotę:
904 318 zł.
ROPS
dofinansował
zadania na
kwotę
164 897 zł
Dofinansowanie organizacji
Ogółem
wystaw, aukcji, olimpiad, imprez dofinansowano
sportowych, przeglądów
na kwotę:
artystycznych z udziałem osób
264 123 zł.
niepełnosprawnych

Udział w Programie Wyrównywania Różnic
Między Regionami.
Realizatorem programu był powiat wrzesiński.
Udział własny w realizowanych zadaniach
wynosił 35%.
Aktywne korzystanie z dofinansowania
środków PFRON przekazanych przez ROPS.
Udział własny powiatu wynosił 50%.
Na
organizację
imprez
kulturalnych
sportowych i rekreacyjnych ze środków
PFRON, w latach 2006 – 2008 przeznaczono
kwotę 264 123 zł.
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Realizacja zadań dla celu operacyjnego III
Zadania zaplanowane do wykonania dla celu operacyjnego III, w dużej mierze poświęcone
były wspieraniu powstawania różnych form zatrudniania osób niepełnosprawnych w tym spółdzielni
socjalnej, refundacji przygotowania i staży zawodowych. W ramach realizacji tego programu
powstał model spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych. Ponadto zaadaptowano i
wyposażono siedzibę spółdzielni, dofinansowano majątek obrotowy oraz koszty zatrudnienia.
Opracowano min. diagnozę społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych, przeprowadzono III
modułowe szkolenia, a także wykonano plan marketingowy i biznesplany dla spółdzielni.
Wspieranie powstawania różnych form zatrudnienia w okresie funkcjonowania programu
odbywało się poprzez dofinansowanie kosztów wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Dzięki udziałowi powiatu w
Programie Wyrównywania różnic Między Regionami finansowanie tychże działań odbywało się ze
środków przekazanych przez Oddział PFRON w Poznaniu ,a także ze środków PFRON będących
w dyspozycji powiatu.
2006r.
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami,
- utworzono 10 stanowisk pracy przy dofinansowaniu na kwotę: 174 641zł.
- udzielono 2 pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie: 40 000 zł.
2007r.
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami,
- utworzono 5 stanowisk pracy przy dofinansowaniu na kwotę: 114 456 zł.
Zadania własne finansowane ze środków otrzymanych przez PFRON
utworzono 1 stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej dofinansowując na kwotę 29 000 zł.
Jedna osoba niepełnosprawna otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie
20.000 zł.
2008r.
Zadania własne finansowane ze środków otrzymanych przez PFRON
utworzono 25 stanowisk pracy na kwotę 624 213 zł.
Dofinansowano 3 osoby jako dotacje na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 70 000 zł.
Ze zrealizowanych zadań na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie po raz pierwszy na
terenie powiatu dwóch Giełd Pracy. Organizatorami giełd były: Starostwo Powiatowe, Powiatowy
Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Giełdy zorganizowano we Wrzesińskim
Ośrodku Kultury we Wrześni w dniach 25 października 2006r. i 25 kwietnia 2007r. W czasie Giełdy
oferty pracy prezentowało 24 przedsiębiorców z terenu powiatu wrzesińskiego, poznańskiego,
średzkiego oraz Poznania.
Nieoczekiwanie giełdy spotkały się z dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych lub
poszukujących pracy. Szacuje się, że giełdy odwiedziło ok. 900 osób.
Podczas giełdy zorganizowanej w 2006r. Starosta Wrzesiński w uznaniu za działania wspierające
osoby niepełnosprawne w pracy, przyznał firmie „Techpak” z Wrześni laur -„Przyjazny pracodawca
2006”.
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Cel operacyjny III: Aktywizacja zawodowa oraz wspieranie tworzenia rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych.
Realizacja celu w latach 2006 – 2008.

ZADANIA
Przeprowadzenie
kampanii
informacyjnej dot. możliwości
zatrudniania osób
niepełnosprawnych oraz
stosowanych zachęt
ekonomicznych.
Wydanie informatora dot.
problematyki zatrudnienia oraz
samozatrudnienia osób
niepełnosprawnych.

KOSZT
UZYSKANE EFEKTY
Bezpłatnie Cyklicznie na łamach „Przeglądu Powiatowego”
ukazują się ogłoszenia o możliwości uzyskania
dofinansowania ze środków PFRON do
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

8 500 zł.

Wspieranie powstawania różnych 531 500 zł.
form zatrudniania
w
tym
niepełnosprawnych
spółdzielni socjalnej i zakładu 924 310 zł.
aktywności zawodowej.

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

7 000 zł.

Zadanie zrealizowano
EQUAL .

w ramach

programu

Wsparcie powstawania spółdzielni socjalnej UL
realizacji programu EQUAL .
Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udział w
programie Wyrównywania Różnic Między
Regionami a także poprzez realizację zadań
własnych.
25 października 2006r. oraz 25 kwietnia 2007r.
we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyły się
Giełdy Pracy udział w niej wzięło 24
przedsiębiorców.

Promowanie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
poprzez
wyróżnianie
przedsiębiorców
zatrudniających osoby
niepełnosprawne.

Bezpłatnie W uznaniu za otwartość na zatrudnianie osób
niepełnosprawnych Starosta Wrzesiński przyznał
firmie „Techpak” z Wrześni tytuł i puchar
„Przyjazny pracodawca 2006”.

Aktywne udzielanie osobom
niepełnosprawnym ze środków
PFRON pożyczek na
rozpoczęcie działalności.

130 000 zł. W 2006r. udzielono dwie pożyczki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W 2007r. jedna dotacja na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
W 2008r. trzy dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Bezpłatnie Cyklicznie na łamach „Przeglądu Powiatowego”
ukazują się informacje promujące osiągnięcia
zawodowe osób niepełnosprawnych.

Nawiązanie
współpracy
z
mediami lokalnymi w celu
promowania osiągnięć
zawodowych osób
niepełnosprawnych.
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Realizacja zadań dla celu operacyjnego IV
Powodzenie koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w powiecie
wrzesińskim w dużej mierze zależało od efektywności i skuteczności funkcjonowania
Wrzesińskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego powstałe w 2005r. zrzesza w swych
szeregach 20 stowarzyszeń i fundacji. Głównym jego celem działania jest aktywizacja tego
środowiska, pomoc w pozyskiwaniu funduszy poprzez udział w otwartych konkursach ofert
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz pomoc w pisaniu projektów w zakresie sportu ,
kultury i turystyki kierowanych do PCPR a finansowanych przez PFRON.
Od 2006r. w ramach Forum odbyło się 21 spotkań, zorganizowano 3 imprezy plenerowe o
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym z udziałem delegacji zaprzyjaźnionych organizacji
pozarządowych
z
powiatu
gnieźnieńskiego, słupeckiego, średzkiego, pleszewskiego i
poznańskiego
Podczas pikniku organizacje pozarządowe prezentowały własny dorobek twórczości, podczas
imprez odbyło się też wiele konkurencji zręcznościowych.
2006r.
- 26 czerwca zorganizowano przy współfinansowaniu przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu piknik na polu biwakowym Nadleśnictwa Jarocin w Czeszewie.
Uczestniczyło w nim ponad 300 osób. Koszt organizacji pikniku
Budżet wyniósł: 8 634 zł.
w tym dofinansowanie ROPS -4200 zł.
Powiat - 2434 zł.
wkład organizacji pozarządowych - 2000 zł.
2007r.
- 2 czerwca Piknik w Nekli w ramach Nekielskiego Jarmarku Różności bawiło się ponad 350
osób a współorganizatorem był podobnie jak w roku ubiegłym Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy Nekla i Nekielski Ośrodek Kultury.
Budżet 5 058zł.
w tym dofinansowanie ROPS – 3 658 zł.
wkład organizacji pozarządowych – 1 400 zł.
2008r.
- 30 sierpnia w gospodarstwie agroturystycznym „ Na Skraju Lasu” w Nowym Folwarku odbył się
Regionalny Festyn Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem
Wojewody Wielkopolskiego. Organizatorem imprezy, w której uczestniczyło 270 osób było
Stowarzyszenie „KRĄG”, Starosta Wrzesiński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
Wrześni oraz Wojewoda Wielkopolski współfinansujący to przedsięwzięcie.
Budżet wyniósł 8 495 zł.
w ty dofinansowanie Wojewody – 3650 zł.
środki własne 1504 zł.
pozyskane z zewnątrz – 3340 zł.
Ważnym zadaniem była realizacja programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego PN. „Metody Pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną”. W szkoleniu wzięło
udział 50 osób – pracowników jednostek pomocy społecznej i administracji samorządowej.
Program składał się z dwóch modułów. Pierwszy obejmował szkolenia z zakresu psychologiczno –
prawnych aspektów pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. II moduł to intensywne
szkolenia w przyswojeniu podstawowych komend języka migowego. Program nauki języka
migowego w ilości 60 godz. rekomendowany był przez Polski Związek Głuchych.
Rezultatem z realizacji tego programu jest podniesienie poziomu świadczonych przez instytucje
pomocy społecznej i administracji usług dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu.
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Cel operacyjny IV: Stworzenie systemu koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
rodzin.

Osobom niepełnosprawnym należy zapewnić dostęp do pełnej informacji dot.
możliwości i zasobów lokalnej infrastruktury społecznej, funkcjonującej na rzecz
rozwiązywania problemów wynikających z niepełnosprawności.
ZADANIA
Wsparcie organizacyjne
działalności Wrzesińskiego
Forum Organizacji
Pozarządowych.

KOSZT
W ramach
własnego
budżetu

UZYSKANE EFEKTY
Wsparcie
działalności
Forum
Organizacji
Pozarządowych
polega
na
nieodpłatnym
udostępnieniu sali konferencyjnej PCPR na
organizowaniu spotkań oraz poprzez pełnienie
obsługi organizacyjno – administracyjnej.

Wspieranie działań integrujących
środowisko osób
niepełnosprawnych.

Czeszewo
8 634 zł.
Nekla
5 658 zł
Września
8495 zł.

Współpraca przy realizacji Pikniku Organizacji
Pozarządowych w Czeszecie, Nekli i Wrześni. W
pikniku brało udział średnio ok. 300 osób,
członków organizacji pozarządowych.

Bieżące informowanie osób
niepełnosprawnych o działaniach
do nich kierowanych.

bezpłatnie

Bieżące informowanie osób niepełnosprawnych
odbywa się na cyklicznych spotkaniach
organizowanych w ramach Forum

Organizowanie szkoleń z
zakresu form pomocy dla osób
niepełnosprawnych.

103 800 zł.

Zapewnienie konsultacji
społecznej wszystkich działań
dotyczących osób
niepełnosprawnych w fazie ich
planowania, wdrażania oraz
ewaluacji z samorządną
reprezentacją środowiska.

bezpłatnie

Realizacja programu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Metody
Pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną.
W szkoleniu wzięło udział 50 osób –
pracowników jednostek pomocy społecznej i
administracji samorządowej.
Konsultacje społeczne dot. osób
niepełnosprawnych odbywają się na podstawie
cyklicznych spotkań Forum Organizacji
Pozarządowych i Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych.

Promocja pracy społecznej osób
działających w organizacjach
pozarządowych.

bezpłatnie

Promocja działalność organizacji pozarządowych
oraz osób działających w tych organizacjach
odbywa się podczas Pikniku Organizacji
Pozarządowych, w którym to organizacje
pozarządowe mają możliwość prezentowania
swoich dokonań.

Wojciech Mól
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