SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Integracji Społecznej i Rehabilitacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2008.

Września, maj 2007r.

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.
Sprawozdanie z realizacji programu dotyczy 2006r.
Obowiązek stworzenia tego typu programu został nałoŜony 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 moŜliwie wszystkie aspekty Ŝycia 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 Ŝycie, a takŜe 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
Głównym
celem
strategicznym
Programu
jest
„UmoŜliwienie
osobom
niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i zawodowym”.
Cel ten jest realizowany poprzez szczegółowe cele operacyjne:
Cel operacyjny I: Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania skutków
niepełnosprawności.
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.
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 takŜe środki PFRON uzyskane w ramach Programu
Wyrównywania RóŜnic Między Regionami.
Realizacja zadań z zakresu celu operacyjnego polegała na prowadzeniu
działań zapobiegawczych i profilaktycznych oraz promocji zdrowego trybu Ŝycia,
głównie wśród dzieci młodzieŜy szkolnej. Wśród zrealizowanych zadań
zorganizowano Olimpiady; „AIDS” dla gimnazjalistów, „Zdrowy Styl śycia” oraz
konkurs powiatowy - List do przyjaciela: „Zrobiłem sobie test na HIV ….jestem (-)
..(+)”. Ogółem w olimpiadach wzięło udział 64 uczniów. W ramach tego zadania
dofinansowano równieŜ obóz szkoleniowy dla 200 osób z zakresu I pomocy
przedmedycznej.
Ponadto ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic
Między Regionami 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.

Cel operacyjny I: Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania skutków niepełnosprawności.
Realizacja celu w 2006r.
ZADANIA
Organizowanie konkursów wśród dzieci i młodzieŜy
szkolnej nt. zdrowego stylu Ŝycia.

KOSZT
400 zł.
994 zł.
250 zł.

UZYSKANE EFEKTY
Organizacja Olimpiady „AIDS” dla gimnazjalistów.22 osoby
Organizacja olimpiady dla gimnazjalistów „Zdrowy Styl Ŝycia”. 22 osoby
Organizacja konkursu powiatowego – List do przyjaciela: „Zrobiłem
sobie test na HIV ….jestem (-) ..(+)”. 20 uczniów

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

600 zł.

Dofinansowanie kosztu obozu szkoleniowego z zakresu I pomocy
przedmedycznej. 200 osób
Sfinansowanie wydruku kalendarzyków listkowych dla dzieci i młodzieŜy
szkolnej informujących o numerach alarmowych funkcjonujących
w powiecie wrzesińskim.
6830 ilość
Cykliczne publikacje w mediach lokalnych.

Akcje w mediach lokalnych,
profilaktyki zdrowotnej.

1 000 zł.

co do znaczenia

bezpłatnie

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

bezpłatnie

Rozesłano informację dot. moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie
ze środków PFRON na usuwanie barier komunikacyjnych w ramach
programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami.

Wspomaganie rozwoju Punktu Wczesnej Interwencji.

Ze środków
PFRON
13 460 zł.

W powiecie wrzesińskim funkcjonuje jeden Punktu Wczesnej Interwencji
utworzony w strukturze Przedszkola „Słoneczko” we Wrześni. Zadania
z tego zakresu realizuje zespół profesjonalistów specjalizujących się we
wczesnym wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. W okresie
sprawozdawczym ze środków PFRON dofinansowano adaptację
łazienki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu „Słoneczko”.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezaleŜnego, samodzielnego
i aktywnego Ŝycia 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 waŜnym działaniem realizowanym w ramach celu operacyjnego II
w ubiegłym roku był po raz pierwszy udział powiatu w Programie Wyrównywania
RóŜnic Między Regionami, finansowanym ze środków PFRON. W wyniku realizacji
programu dofinansowano budowę dwóch wind osobowych w budynku szpitala
powiatowego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, samochodu osobowego
tzw. Bus dla Urzędu Gminy w Pyzdrach oraz autobusu dla Urzędu Gminy
w Kołaczkowie. Ponadto w firmach Krispol, GTC Pyzdry, PIK, utworzono 13
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Ogółem na realizację w/w inwestycji
powiat wrzesiński ze środków PFRON otrzymał kwotę 792 900 zł. co stanowi 75%
kosztów. Pozostałe 25% kosztów jest wkładem własnym wnioskodawcy.
Ze środków PFRON na organizację imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych w 2006r. jako zadań powiatowych dofinansowano 15 wniosków na
ogólną kwotę 77 850 tys. zł.
Pomimo wstępnych planów i przygotowań nie doszło do uruchomienia
wypoŜyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Realizatorem tego projektu miało być Caritas
Diecezji Gnieźnieńskiej, jednakŜe na skutek braku dofinansowania o które
wnioskowało Caritas, nie zrealizowano tego zadania i tym samym nie doszło do
powstania wypoŜyczalni.
Wystąpiono równieŜ do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu
wrzesińskiego z prośbą o przedstawienie danych dot. ustalenia ilości dzieci i
młodzieŜy niepełnosprawnej objętej systemem edukacji i pozostającej poza
systemem oświaty. Dane te posłuŜą do opracowania diagnozy ilości dzieci
pozostającej poza systemem oświaty a takŜe określenia proporcji co do faktycznego
kształcenia dzieci niepełnosprawnych w powiecie.

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

ZADANIA
KOSZT
Wystąpienie do placówek oświatowych celem Bezpłatnie
dokonania diagnozy ilości dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej objętej systemem edukacji
i pozostającej poza systemem oświaty.
Prowadzenie
akcji
medialnych
i
spotkań Bezpłatnie
z organizacjami pozarządowymi dot. moŜliwości
wykorzystania środków PFRON.
Wspieranie
powstania
rehabilitacyjnego.

wypoŜyczalni

sprzętu Bezpłatnie

Aktywne uczestnictwo w programach celowych 792 900 zł.
ogłaszanych przez PFRON.

Dofinansowanie
organizacji
wystaw,
aukcji, 80 000 zł.
olimpiad,
imprez
sportowych,
przeglądów
artystycznych z udziałem osób niepełnosprawnych

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

Cyklicznie na łamach „Przeglądu Powiatowego” ukazują się
ogłoszenia o moŜliwości uzyskania dofinansowania ze środków
PFRON, ponadto w ramach spotkań Forum Organizacji
Pozarządowych.
W okresie sprawozdawczym nie doszło do powstania wypoŜyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego.
Udział w Programie Wyrównywania RóŜnic Między Regionami.
Dzięki udziałowi w programie ze środków PFRON dofinansowano w
75% koszty budowy windy do SP ZOZ i Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, zakup samochodu osobowego i autobusu dla gmin
Pyzdry i Kołaczkowo a takŜe utworzenie 13 stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych. Realizatorem programu był powiat
wrzesiński.
W ubiegłym roku z dofinansowania do organizacji imprez
kulturalnych sportowych i rekreacyjnych ze środków PFRON
przeznaczono kwotę 80 000 zł.

Działania zaplanowane do wykonania w 2006r. dla celu operacyjnego III,
w duŜej mierze związane były z realizacją programu IW EQUAL – Spółdzielnia
Socjalna UL. W ramach realizacji tego programu powstanie model spółdzielni
socjalnej dla 25 osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku przeprowadzono
rekrutację przyszłych spółdzielców a takŜe przeprowadzono kursy szkoleniowe;
wykonano biznesplany, dzięki współpracy ponadnarodowej odbyły się trzy wyjazdy
delegacji polskiej do Partnerstw we Włoszech i Francji.
Planowane wcześniej do realizacji w 2006r. wydanie informatora dotyczącego
problematyki zatrudnienia oraz samozatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie
ze zmienionym harmonogramem projektu, zostało przesunięte do wykonania na
następny rok.
Ze zrealizowanych zadań w 2006r. na szczególną uwagę zasługuje
zorganizowana po raz pierwszy na terenie powiatu Giełda Pracy. Organizatorami
giełdy było Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. W czasie Giełdy oferty pracy prezentowało 14 przedsiębiorców
z terenu powiatu wrzesińskiego, poznańskiego, średzkiego oraz Poznania.
Nieoczekiwanie giełda spotkała się duŜym zainteresowaniem osób bezrobotnych lub
poszukujących pracy. Szacuje się Ŝe giełdę odwiedziło ok. 500 osób. W czasie
giełdy zorganizowano panel dyskusyjny nt. „Ekonomia społeczna w praktyce”.
Podczas giełdy Starosta Wrzesiński w uznaniu za działania wspierające osoby
niepełnosprawne w pracy, przyznał firmie „Techpak” z Wrześni laur - „Przyjazny
pracodawca 2006”.

Cel operacyjny III: Aktywizacja zawodowa oraz wspieranie tworzenia rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
ZADANIA
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot.
moŜliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych
oraz stosowanych zachęt ekonomicznych.

KOSZT
Bezpłatnie

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

Wydanie informatora dotyczącego problematyki
zatrudnienia
oraz
samozatrudnienia
osób
niepełnosprawnych.

4 000 zł.

Zadanie zgodnie z harmonogramem programu EQUAL zostało
przesunięte do realizacji w 2007r.

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

635 358 zł.

W ramach realizacji programu EQUAL w 2006r. Przeprowadzono
rekrutację przyszłych spółdzielców przeprowadzono kursy
szkoleniowe; Komputerowy, opiekuna ogrodniczy, techniczny,
biznesowy, wykonano biznesplany, odbyły się trzy wyjazdy delegacji
Partnerstwa do Włoch i Francji.

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

3 500 zł.

25 października w WOK odbyła się Giełda Pracy udział w niej wzięło
14 przedsiębiorców. Szacuje się Ŝe giełdę odwiedziło ok. 500 osób.
W ramach giełdy zorganizowano panel dyskusyjny nt. „Ekonomia
społeczna w praktyce”.

Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
poprzez
wyróŜnianie
przedsiębiorców
zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Bezpłatnie

W uznaniu za wspieranie osób niepełnosprawnych w pracy, Starosta
Wrzesiński przyznał firmie „Techpak” z Wrześni laur „Przyjazny
pracodawca 2006”.

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

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

W 2006r. udzielono trzy poŜyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Cyklicznie na łamach „Przeglądu Powiatowego”
ukazują się ogłoszenia o moŜliwości uzyskania ze środków PFRON
poŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Bezpłatnie

Cyklicznie na łamach „Przeglądu Powiatowego” ukazują się
informacje
promujące
osiągnięcia
zawodowe
osób
niepełnosprawnych.

Cel operacyjny IV
Powodzenie koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin
w powiecie wrzesińskim w duŜej mierze zaleŜy od efektywności i skuteczności
funkcjonowania Wrzesińskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Do najbardziej znaczących działań przeprowadzonych w 2006r. była
organizacja w Czeszewie pikniku integracyjnego środowisk i organizacji
pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorem
pikniku było Wrzesińskie Forum Organizacji Pozarządowych przy współpracy
z Powiatem Wrzesińskim i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
W pikniku wzięło udział ok. 500 osób z terenu powiatu wrzesińskiego, średzkiego,
pleszewskiego. Podczas pikniku organizacje pozarządowe prezentowały własny
dorobek twórczości, odbyło się teŜ wiele konkurencji zręcznościowych.
WaŜnym 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.

Cel operacyjny IV: Stworzenie systemu koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
ZADANIA
KOSZT
Wsparcie organizacyjne działalności Wrzesińskiego W ramach
Forum Organizacji Pozarządowych.
własnego
budŜetu

UZYSKANE EFEKTY
Wsparcie działalności Forum Organizacji Pozarządowych polega na
nieodpłatnym udostępnieniu sali konferencyjnej PCPR na
organizowane spotkania oraz poprzez pełnienie Obsługę
organizacyjno administracyjną równieŜ ponosi PCPR.

Wspieranie działań integrujących środowisko osób 4200 zł. ROPS
niepełnosprawnych.
2430 zł Powiat
2000 zł. wkład
organizacji
pozarządowych
BieŜące informowanie osób niepełnosprawnych
bezpłatnie
o działaniach do nich kierowanych.

Współpraca przy realizacji Pikniku Organizacji Pozarządowych,
który się odbył w Czeszecie czerwcu 2006r. W pikniku wzięło udział
ok. 500 osób, członków organizacji pozarządowych.

Organizowanie szkoleń z zakresu form pomocy dla
osób niepełnosprawnych.

103 800 zł.

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.

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

bezpłatnie

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
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 moŜliwość prezentowania swoich dokonań.

działających

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

Zakończenie

Propozycje zawarte w programie zdefiniowały cele uznane za priorytetowe dla
lokalnej polityki społecznej, oraz zdefiniowały działania, które mają słuŜyć ich
realizacji. Podejmowane w ramach programu działania zostały zaprojektowane
z myślą o osobach niepełnosprawnych zamieszkujących powiat wrzesiński i mają
przyczynić się do rozwiązania konkretnych problemów właśnie tych osób w oparciu o
zasoby infrastrukturalne, organizacyjne i ludzkie.
Program przewidziany jest na okres trzech lat, tj. od 2006 do 2008 roku.
Realizacja niektórych zadań nie zamyka się w jednym roku, gdyŜ są i będą one
realizowane corocznie.

Wojciech Mól

