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Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013  

w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. 

 

W związku z funkcjonowaniem w powiecie opolskim Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 przyjętego Uchwałą Nr XXIII/165/09         

z dnia 24 marca 2009r Rady Powiatu w Opolu Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu Lubelskim jako jednostka odpowiedzialna za dokonywanie okresowego 

monitoringu przedkłada sprawozdanie z jego realizacji na podstawie pozyskanych informacji 

od jednostek organizacyjnych zaangażowanych przy realizacji w/w programu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim 

 

 W ramach realizacji celów operacyjnych zawartych w Powiatowym Programie 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu Lubelskim skupiło się na zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny: Wspieranie działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno                                

– rekreacyjno-sportowej sferze życia. 

 

1. Promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie imprez 

integracyjnych i sportowych. 

 

 Szczególną rolę w realizacji tego zadania odgrywała współpraca z organizacjami 

pozarządowymi na terenie powiatu w zakresie sportu, kultury, rekreacji                                                

i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

W ramach realizacji tego zadania zawarto 7 umów z 6 organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 5.738,00 zł,                                    

z przeznaczeniem na organizację festynu na rzecz osób niepełnosprawnych, spotkań 

integracyjnych oraz integracyjno – rehabilitacyjnych, wycieczek dla osób niepełnosprawnych. 

Na ten cel wydatkowano środki PFRON w wysokości: 5.635,00 zł. 

Ze środków PFRON dofinansowano organizację czerwcowego „Festynu o Godność 

Osoby Niepełnosprawnej” w Poniatowej którego organizatorem było Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało ze stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, prowadzącymi różnego rodzaju 

formy wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych tj. ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych i Starszych z siedzibą w Opolu Lubelskim, prowadzącym Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Poniatowej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób                                                 

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, w ramach którego działa Środowiskowy 

Ośrodek Wsparcia „Pinokio”. 

 W powiecie opolskim funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony  

przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z siedzibą                       

w Opolu Lubelskim, którego celem jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Warsztat skupia 35 uczestników, którzy 

objęci zostali terapią zajęciową w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej, 

plastyczno – ceramicznej, stolarskiej, komputerowej, rękodzieła artystycznego oraz pracowni 

muzyczno – teatralnej. Ponadto, uczestnicy korzystają z indywidualnej terapii 

psychologicznej oraz rehabilitacji ogólnousprawniającej i ruchowej. 

 W 2011r. na bieżącą działalność Warsztatów zaangażowano środki w łącznej 

wysokości 575.400,00 zł, w tym ze środków PFRON 517.860,00 zł, ze środków powiatu 

57.540,00 zł. 

Prowadzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” jest zadaniem zleconym 

z zakresu administracji rządowej – w 2011r. zleconym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej. W 2011r. kwota dotacji wyniosła 

578.000,00 zł. 

Oferta Ośrodka Wsparcia skierowana była do osób niepełnosprawnych, zarówno 

dzieci, jak i dorosłych, z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawnych intelektualnie 

i chorych psychicznie). 

Ośrodek Wsparcia prowadził zajęcia w formie grupowej oraz indywidualnej. 

Proponowane formy rehabilitacyjno – edukacyjno – terapeutyczne to m. in.: 

- terapia logopedyczna, 

- terapia psychologiczna, 

- terapia pedagogiczna, 

- rehabilitacja, 

- masaż, 

- rehabilitacja społeczna, 

- zajęcia plastyczne. 



 3 

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” obejmował wsparciem także rodziców 

i opiekunów swych niepełnosprawnych podopiecznych poprzez prowadzenie dla nich 

działalności edukacyjnej i szkoleniowej, usług konsultacyjnych i poradnictwa. 

 Ośrodek Wsparcia „Pinokio” dysponował 50 miejscami dziennego pobytu. 

 

Wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. 

 

Osoby niepełnosprawne korzystały z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych         

w ośrodkach na terenie całego kraju, które posiadały odpowiedni wpis do rejestru ośrodków 

turnusów prowadzonego przez wojewodę. Zadanie to w części finansowane było ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Do końca 2011r. o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

ubiegało się 250 osób, w tym 190 osób niepełnosprawnych oraz 60 opiekunów. 

Z uwagi na niewielki limit środków na powyższym zadaniu pozytywnie zaopiniowano 

jedynie 27 wniosków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dla ich 22 opiekunów.                              

Z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 5 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami              

i ostatecznie wypłacono dofinansowanie dla 22 osób niepełnosprawnych oraz 17 opiekunów.  

Łącznie na turnusy rehabilitacyjne wypłacono ze środków PFRON 24.784,00 zł. 

 

Cel operacyjny: Podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych,                     

w tym architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 

 

1. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, mające na celu 

umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania 

podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem                                              

w szczególności poprzez: 

a) likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych 

mających trudności w poruszaniu się, 

b) likwidację barier w komunikowaniu się, 

c) likwidację barier technicznych. 

W ramach zadań z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych (technicznych, 

architektonicznych i w komunikowaniu się), realizowanych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych w 2011 roku podpisano 15 umów na kwotę 

30.000,00 zł. 1 umowa dotyczyła likwidacji barier architektonicznych dla 

niepełnosprawnego dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim na kwotę                      
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6.000,00 zł, natomiast 10 umów dotyczyło likwidacji barier architektonicznych dla 

dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 22.602,00 zł. 

Z zakresu likwidacji barier technicznych podpisano 2 umowy i wydatkowano środki                         

w wysokości 1.000,00 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, a w ramach likwidacji 

barier w komunikowaniu się 2 umowy na kwotę: 398 zł dla 2 dzieci niepełnosprawnych. 

Łącznie na zadania z zakresu barier funkcjonalnych wydatkowano środki PFRON                   

w wysokości: 30.000,00 zł. 

d) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

W 2011r. na realizację tego zadania wpłynęło 413 wniosków na ogólną kwotę 

271.586,00 zł. Posiadane środki pozwoliły jedynie na realizację 330 wniosków dla 

indywidualnych osób niepełnosprawnych dotyczących zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, na które wydatkowano łącznie 185.844,00 zł. 

Wszystkie złożone wnioski na zaopatrzenie w sprzęt w rehabilitacyjny zostały 

zaopiniowane negatywnie z uwagi na ograniczony limit środków PFRON przyznanych do 

realizacji w roku 2011 w stosunku do zgłaszanych potrzeb ze strony osób niepełnosprawnych. 

 

Projekt systemowy 

 

Projekt systemowy jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                        

w Opolu Lubelskim w ramach: Priorytetu VII POKL: „Promocja integracji społecznej”, 

Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2: „Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. 

W 2011 wartość projektu opiewała na kwotę 885 727,81 zł w tym ze środków EFS                 

792.726,39 zł.  

 Działania projektu systemowego były skierowane do osób, które nie pozostawały                     

w zatrudnieniu lub były zatrudnione, znajdowały się w wieku aktywności zawodowej, 

ponadto korzystały ze świadczeń pomocy społecznej i należały do poniższych grup: 

-osób niepełnosprawnych , 

-osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

 Wsparciem objęto 133 osoby w tym: 23 pełnoletnich wychowanków oraz 110 osób 

niepełnosprawnych. 

 Celem ogólnym projektu było zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie ich 
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aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem, jak również upowszechnienie pracy 

socjalnej.  

 W ramach realizowanego przez PCPR w Opolu Lubelskim projektu systemowego 110 

osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów skorzystało z 15 – dniowego pobytu 

rehabilitacyjno – szkoleniowego. Zorganizowany pobyt rehabilitacyjno – szkoleniowy odbył 

się w ośrodku rehabilitacyjno wczasowym „Słowiniec” w Poddąbiu w dwóch terminach                    

z podziałem na dwie grupy:  

od 15.09.2011r do 29.09.2011r. – 55 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów oraz  

od 01.10.2011r do 15.10.2011r. - 55 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów. 

Osoby niepełnosprawne w takcie pobytu rehabilitacyjno-szkoleniowego zostały objęte 

następującymi instrumentami aktywnej integracji: 

 instrument aktywizacji zdrowotnej – wstępne badania lekarskie zakończone zleceniem 

osobie niepełnosprawnej zabiegów leczniczych i ćwiczeń fizycznych usprawniających 

psychoruchowo w ramach rehabilitacji ogólno usprawniającej dla 110 osób 

niepełnosprawnych,  

 usługi wspierające aktywizację zawodową- warsztaty grupowe z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy oraz poradnictwo indywidualne z zakresu określenia 

predyspozycji i możliwości zawodowych dla 68 osób niepełnosprawnych,  

 instrument aktywizacji społecznej – grupowy trening skuteczności osobistej 

prowadzony przez psychologa dla 110 osób niepełnosprawnych  

 instrument aktywizacji edukacyjnej – kurs obsługi komputera i urządzeń biurowych 

dla 42 osób niepełnosprawnych  

Ponadto, osoby niepełnosprawne skorzystały z zorganizowanego 4 dniowego szkolenia 

pn. „Kreowanie własnego wizerunku”. Szkolenie odbyło się w Puławach w hotelu IUNG                            

w terminach: 01.12.2011 do 04.12.2011r. grupa I, oraz  05.12.2011 do 08.12.2011r. grupa II. 

 Program szkolenia obejmował warsztaty psychologiczne z zakresu komunikacji 

interpersonalnej i autoprezentacji oraz warsztaty z wizażystą z zakresu wykonywania 

makijażu i stylizacji. 

 

Budżet: 1.587.012,14 zł, źródła finansowania: PFRON – 983.991,47 zł, EFS – 603.020,67 zł. 

Kontakt: PCPR w Opolu Lubelskim, tel. 81 827 52 05 
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Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim 

 

W PUP w Opolu Lubelskim wg stanu na koniec 2011r. zarejestrowanych było 187 

osób niepełnosprawnych, w tym 68 kobiet.  

Wszystkie zarejestrowane osoby niepełnosprawne zostały objęte bezpłatnymi 

usługami pośrednictwa pracy. 

Pośrednicy pracy informowali pracodawców o korzyściach wynikających                             

z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz o ich kwalifikacjach zawodowych. W 2011 roku 

urząd dysponował 5 ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych. Jest to znikoma liczba  

w porównaniu do liczby zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Główną przyczyną tego 

jest brak  na  terenie powiatu opolskiego zakładów pracy chronionej.  

 W omawianym okresie sprawozdawczym oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 

zgłosili następujący pracodawcy: P.P.H. „ANNA” w Biłgoraju, Zakład Pracy Chronionej 

„ROKA” w Lublinie, Inwemer System Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, STOKROTKA 

Sp. z o.o. w Lublinie, P.P.H.U. SZYFER w Świdniku. Wymienieni pracodawcy zgłosili 5 

ofert pracy w formie otwartej na następujące stanowiska: sprzątaczka, kasjer - sprzedawca. 

Oferty te zawierały dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. W związku z czym   

z pracodawcami mogły kontaktować się również osoby nie zarejestrowane w tutejszym 

urzędzie. Pośrednicy pracy poinformowali o tych ofertach 15 osób niepełnosprawnych. 

Jednak skierowania do pracy wydano tylko 6 osobom niepełnosprawnym. Zatrudnienie                     

w ramach tych ofert podjęło 5 osób posiadających stopień niepełnosprawności.  

Bariery wynikające z realizacji ofert skierowanych do osób posiadających stopień 

niepełnosprawności wynikają głównie z trudności komunikacyjnych, małej liczby godzin 

pracy, jak również stanu zdrowia, który nie pozwalał  osobom niepełnosprawnym na podjęcie 

pracy oraz braku osób niepełnosprawnych posiadających odpowiednie kwalifikacje. Należy 

podkreślić, że wśród zarejestrowanych osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia tj. 84 osoby (44,9% ogółu). Stan zdrowia nie 

zawsze pozwalał tym osobom na podjęcie pracy. Jest to również bariera, która utrudnia 

podjęcie zatrudnienia. 

Osoby niepełnosprawne korzystały przede wszystkim z porad indywidualnych. 

Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego, w omawianym okresie, było rozpoznawanie 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów 

zawodowych. W bezpośrednim kontakcie z doradcą osoby niepełnosprawne poznawały swoje 

możliwości i preferencje zawodowe oraz określały dalsze działania zmierzające                              
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do zatrudnienia. Ponadto otrzymywały pomoc przy wyborze odpowiedniej pracy                                   

z uwzględnieniem własnych umiejętności jak również wskazań  

i przeciwwskazań zdrowotnych.  

Dodatkowo do działań podejmowanych przez doradcę należało udzielanie osobom 

niepełnosprawnym informacji o zawodach, o sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy, 

o Zakładach Pracy Chronionej, a także o instytucjach i organizacjach zajmujących się 

świadczeniem pomocy i wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych. Przekazywano również ulotki, broszury oraz formularze zgłoszeniowe 

dotyczące projektów realizowanych przez inne instytucje na rzecz osób niepełnosprawnych.  

W okresie objętym powyższym projektem z pomocy doradców zawodowych w formie 

porady indywidualnej skorzystało 25 osób niepełnosprawnych bezrobotnych (łączna liczba 

wizyt wyniosła 57) oraz 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.  

Natomiast z informacji zawodowej w formie indywidualnej i grupowej skorzystało                   

8 osób niepełnosprawnych.  

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowana była przede wszystkim poprzez 

zajęcia aktywizacyjne. W omawianym okresie w ramach zajęć aktywizacyjnych 

zorganizowano 3 grupy warsztatowe pt. „Chcę i mogę pracować – zajęcia aktywizacyjne dla 

osób niepełnosprawnych”, w których uczestniczyło łącznie 20 osób. Zajęcia były skierowane 

do osób niepełnosprawnych bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP. Celem zajęć 

aktywizacyjnych było przedstawienie działań podejmowanych przez PUP i inne instytucje                    

z terenu powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie uczestników do 

korzystania z działań proponowanych przez te instytucje.  

Osoby niepełnosprawne uczestniczyły również w zajęciach aktywizacyjnych z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, m.in. przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

przygotowania się do rozmowy z pracodawcą, metod poszukiwania pracy. W okresie objętym 

powyższym projektem w tych zajęciach uczestniczyło łącznie 24 osoby.  

W omawianym okresie skierowano na staże łącznie 11 osób niepełnosprawnych                       

w tym 8 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy jako 

bezrobotne oraz 3 osoby niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 

niepozostające w zatrudnieniu. 

 

 

 



 8 

Ilość 

osób 
Pracodawca realizujący staż Stanowisko 

Okres 

odbywania 

stażu 

Europejski Fundusz Społeczny 

1 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Józefowie nad Wisłą 

Technik prac biurowych – 

pracownik obsługi biurowej 

01.07.2011-

30.11.2011 

1 

Zarząd Dróg Powiatowych w 

Opolu Lubelskim z/s w 

Poniatowej  

Sekretarka  
01.07.2011-

30.11.2011 

1 Szkoła Podstawowa w Skokowie Robotnik gospodarczy 
08.08.2011-

30.11.2011 

1 Zespół Szkół w Chodlu  Robotnik gospodarczy  
08.08.2011-

30.11.2011 

1 

Powiatowa Stacja Sanitarno -

Epidemiologiczna w Opolu 

Lubelskim  

Technik prac biurowych 
08.08.2011-

30.11.2011 

1 
BePIT Bartłomiej Pitura w 

Lublinie  

Serwisant sprzętu 

komputerowego  

08.08.2011-

30.11.2011 

1 

Wspólnota Mieszkaniowa przy  

ul. Kraczewickiej 5 w 

Poniatowej 

Gospodarz domu – gospodarz 

budynków 

08.08.2011-

30.11.2011 

1 Norbert Dubil w Chodlu  

Mechanik samochodów  

osobowych  - mechanik 

samochodowy 

01.09.2011-

30.11.2011 

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (PFRON) 

1 Szkoła Podstawowa w Rogowie Bibliotekarz  
23.05.2011- 

22.11.2011 

1 
Zakład Karny w Opolu 

Lubelskim  

Technik prac biurowych  - 

pozostali pracownicy obsługi 

biurowej  

01.08.2011-

30.11.2011 

1 
Szkoła Podstawowa im. Stefana 

Żeromskiego w Poniatowej  

Nauczyciel bibliotekarz - 

pomoc 

01.09.2011-

30.11.2011 
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W trakcie stażu osoby nabyły umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy na danym 

stanowisku. 

W ramach prac interwencyjnych do pracy skierowano 2 osoby bezrobotne 

niepełnosprawne w tym jedna kobieta ze środków Funduszu Pracy. Skierowane osoby podjęły 

zatrudnienie na stanowisku – robotnik gospodarczy oraz sprzątaczka. Osoby te posiadały 

lekki stopień niepełnosprawności.  

Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – W 2011r. przyznano ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 2 osobom bezrobotnym w tym 1 kobiecie środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w wysokości po 19 000,00 zł. Skierowane osoby posiadały lekki                    

i umiarkowany stopień niepełnosprawności. W ramach przyznanych środków uruchomiono 

działalności w zakresie: 

- usług kuśnierskich,  

- wynajmu, dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek. 

Ze środków pozyskanych z PFRON przyznano 2 osobom niepełnosprawnym 

poszukujących pracy, w tym 1 kobiecie środki na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby 

objęte pomocą posiadały umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności.  

Rodzaj działalności, które zostały uruchomione w ramach dotacji: 

- usługi reklamowe 

- mechanika samochodowa 

W 2011r. trzy osoby niepełnosprawne podjęły zatrudnienie w ramach wyposażenia 

stanowiska pracy, finansowanego ze środków PFRON. Utworzone stanowiska: 

- pracownik ds. wulkanizacji i ogumienia,  

- operator maszyny pakującej,  

- kierowca.  

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. usługami i instrumentami rynku pracy objęto 

łącznie 111 osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających 

w zatrudnieniu, zarejestrowanych w PUP w Opolu Lubelskim.  

W grupie tej wszyscy zostali objęci usługami pośrednictwa pracy, 30 osób skorzystało 

z poradnictwa zawodowego, 8 osób uczestniczyło w informacji zawodowej, 44 osoby 

uczestniczyło w zajęciach aktywizacyjnych, 11 osób odbywało staż u pracodawców, 4 osoby 

otrzymały jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 3 osoby podjęły 

zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 
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Rezultaty działań PUP:  

- 15 osób w wyniku poradnictwa skorzystało z form aktywizacji proponowanych przez urząd 

(staż, dotacja), 

- 44 osoby uczestniczyło w zajęciach aktywizacyjnych i zdobyło wiedzę nt. rynku pracy                     

i form pomocy instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- 11 osób zakończyło staże u pracodawców trwające od 3 do 6 miesięcy i nabyło praktyczne 

umiejętności do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 

- 1 osoba po zakończonym stażu podjęła zatrudnienie, 

- 4 osoby uruchomiły działalność gospodarczą, powstały więc cztery nowe podmioty 

gospodarcze, 

- 3 osoby podjęły zatrudnienie na nowotworzonym stanowisku pracy. 

 

Budżet: 302 163,59 zł (w tym: PFRON – 219 869,47 zł ; Fundusz Pracy – 7 348,52 zł oraz 

Europejski Fundusz Społeczny – 74 945,60 zł) 

Źródła finansowania: PFRON, Fundusz Pracy, EFS. 
 

Kontakt: Pani Dorota Knyś – Zastępca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 

Lubelskim, tel. 081 827 53 73 
 

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Powiat Opolski realizował następujące 

zadania z zakresu Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych: 

1. Promocja i wspieranie działań prozdrowotnych, zwiększenie dostępności do usług 

medycznych, stałe podnoszenie poziomu wiedzy dotyczące zdrowego trybu życia. 

2. Promowanie i wspieranie imprez integracyjnych i sportowych, m.in. przez: 

a. współorganizację corocznego festynu „O godność osoby Niepełnosprawnej” 

b. współorganizację Przeglądu Małych Form Teatralnych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób                                     

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, 

3. Wspieranie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Poniatowej, 

4. Wspieranie działalności Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej dla 

dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej. 

W ramach zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia Powiat realizował: 

a) konkurs wiedzy pod hasłem: „ Odporność na antybiotyki i jej globalne rozprzestrzenianie” 

zorganizowany w dniu 7 kwietnia 2011 roku przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim- ufundowanie 3 nagród dla wyróżnionych osób, 
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b) konkursy plastyczne „Nie pal przy mnie” oraz „Unikam nałogów” zorganizowane z okazji 

apelu pod hasłem „Kwiecień miesiącem kultury zdrowotnej” w dniu 19 kwietnia 2011 roku 

przez uczniów Szkoły Podstawowej w Słotwinach – ufundowanie 25 nagród dla uczestników 

konkursu, 

c) Powiatowy Konkurs Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem „Jestem Bezpieczny” 

zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Opolu Lubelskim w dniu 13 maja 

2011r.- ufundowanie nagrody głównej dla zwycięzców konkursu, 

d) konkurs Przyrodniczy – Ekologiczno – Matematyczny zorganizowany w dniu                                 

3 czerwca 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Kępie Piotrawińskiej, 

Zakrzowie, Zagłobie oraz w Wilkowie – ufundowanie 15 nagród, 

e) ufundowanie 6 nagród przez Starostę Opolskiego za najlepsze stoisko promocyjne 

przygotowane przez Stowarzyszenia działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 

podczas festynu „Kulturalna Niedziela” w Karczmiskach w dniu 11 września 2011 roku, 

f) ufundowanie nagród przez Starostę Opolskiego dla honorowych dawców krwi Koła 

Rejonowego PCK w Opolu Lubelskim. 

g) konkurs na projekt ulotki edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS- Program 

zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV skierowany do uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu opolskiego w dniu 11 grudnia 2011 roku – 

ufundowanie nagród. 

……W ramach promocji i wspierania imprez integracyjnych i sportowych Powiat Opolski był 

współorganizatorem corocznego festynu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób                                        

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej w dniu 12 czerwca 2011 roku, pod hasłem                 

„O godność osoby Niepełnosprawnej” – „Jesteśmy wśród Was” oraz Przeglądu Małych Form 

Teatralnych w dniu 23 listopada 2011 r. pod hasłem „ Mała scena duża radość”. 

Do Rezultatów w/w działań  należało :  

1. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych. 

2. Uświadomienie młodzieży zagrożeń płynących z palenia tytoniu. 

3. Uświadomienie ryzyka związanego z niebezpiecznymi zachowaniami, których 

efektem może być HIV i AIDS. 

 

Źródła finansowania: budżet Powiatu Opolskiego – 7.441,34 zł. 

Kontakt: Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego                           

w Opolu Lubelskim. 

 

 



 12 

Urząd Gminy w Łaziskach 

Zapobieganie powstawaniu zjawiska niepełnosprawności. 

W realizację tego celu wpisują się głównie działania podejmowane w ramach 

realizowanego corocznie w Gminie Łaziska Gminnego Programu Profilaktyki                      

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

organizacja, wspieranie, finansowanie i współfinansowanie zajęć sportowych 

pozalekcyjnych na terenie gminy, imprez rekreacyjno – sportowych oraz wspieranie 

finansowe i organizacyjne działalności pożytku publicznego, szczególnie w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w tym, m. in.: 

1. Organizacja we współpracy z KPP Opole Lubelskie konkursu wiedzy prewencyjnej 

"Jestem bezpieczny" dla uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu gminy                     

(ok. 120 osób);  

2. Przeprowadzenie w Gimnazjum w Łaziskach imprezy profilaktycznej "Mam wybór"  

(ok. 300 osób); 

3. Przeprowadzanie cyklicznych imprez integracyjnych w Gimnazjum w Łaziskach                     

w zakresie tenisa stołowego, piłki nożnej – rozgrywki halowe i piłki ręcznej oraz 

koszykówki – turnieje np. „O Puchar Wójta Gminy Łaziska”. „O Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy Łaziska”, itp. 

 

Podnoszenie poziomu wiedzy poprzez edukację prozdrowotną. 

 

1. Przeprowadzono szkolenia sprzedawców alkoholu w zakresie możliwości 

sprzedawania napojów alkoholowych i zakazów wynikających z przepisów prawa;  

2. Przeprowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 

gminy Łaziska w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach - 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

W ramach podejmowania działań na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych i w komunikowaniu się kontynuowano działania w zakresie ograniczania 

barier w obiektach użyteczności publicznej najczęściej odwiedzanych przez osoby 

niepełnosprawne: 
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a) likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Łaziskach – nie 

wykonano tego zadania, budynek w zasadzie nie jest przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

b) wykonanie podjazdu z budynku Gimnazjum w Łaziskach do hali sportowej – 

wykonano, 

c) oznaczenie przejść dla pieszych i sygnalizacja dźwiękowa – na razie nie wykonano 

tego zadania, planowane jest ono częściowo do realizacji w najbardziej ruchliwym 

punkcie gminy Łazisk – centrum Łazisk - na rok 2012, przy okazji modernizacji drogi 

wojewódzkiej i drogi powiatowej, biegnących i krzyżujących się w centrum wsi 

Łaziska. 

Ponadto wspierano działalność osób niepełnosprawnych w kulturalno – rekreacyjno 

sportowej sferze życia poprzez: 

1) promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych – zakupiono kartki 

świąteczne z „AMUN” Wydawnictwa Artystów Malujących Ustami i Nogami                        

sp. z o. o., 47 – 400 Racibórz, ul. Waryńskiego 21; 

2) promowanie i wspieranie imprez integracyjnych i sportowych – realizowane 

(promocja i wspieranie organizacyjne, lokalowe i finansowe) cyklicznych sportowych 

imprez integracyjnych w Gimnazjum w Łaziskach w zakresie tenisa stołowego, piłki 

nożnej – rozgrywki halowe i piłki ręcznej oraz koszykówki – turnieje np. „O Puchar 

Wójta Gminy Łaziska”. „O Puchar przewodniczącego Rady Gminy Łaziska”, itp;  

3) wspieranie rozwoju bazy rekreacyjno – sportowej – promowanie i wspieranie 

działalności działających na terenie gminy Łaziska stowarzyszeń kultury fizycznej: 

GKS „Wodniak” Piotrawin – Łaziska i UKS Kępa Piotrawińska, zakup sprzętu 

sportowego i wyposażenia koniecznego do prowadzenia działalności sportowej, 

udostępnianie bazy lokalowej koniecznej do prowadzenia tego typu działań, 

organizacja i finansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych we własnym zakresie 

oraz w ramach powierzania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                            

i sportu. 

Poprzez prowadzone na terenie Gminy Łaziska ww. działania w zakresie profilaktyki  

antyalkoholowej i antynikotynowej oraz promocji sportu i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu, szczególnie wśród młodzieży szkolnej, ale i wśród osób starszych, udało się osiągnąć 

zwiększone zainteresowanie alternatywnym spędzaniem wolnego czasu (zajęcia sportowe),                              

co odciąga od szkodliwych używek i niezdrowego trybu życia (nadużywanie alkoholu, 

palenie, narkotyki, siedzący tryb życia), a także zwiększyło świadomość dużej części 
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społeczeństwa Gminy w zakresie konieczności i pożytków z unikania takich zagrożeń                     

oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, to w ogólnym rezultacie przekłada się na lepszy stan 

zdrowia mieszkańców Gminy Łaziska. 

Budżet: 100.000,00 zł, źródła finansowania: Budżet Gminy Łaziska 

Kontakt: Joanna Kramek, z-ca Kierownika USC Łaziska, tel. 81 827 69 32. 

 

Organizacje Pozarządowe 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim 

 W ramach wspierania działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno                              

– rekreacyjno - sportowej sferze życia podjęto następujące działania: 

1. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (01.01.2011r. – 31.12.2011r.), 

2. organizacja wycieczki dla osób  niepełnosprawnych (15 -16.06.2011r.), 

3. organizacja kolonii dla dzieci rolników (lipiec – sierpień 2011r.), 

4. realizacja projektu „Kulturalna niedziela – wydarzenie kulturalno – rekreacyjne                      

dla osób niepełnosprawnych” (29.08.2011r. – 12.09.2011r.), 

5.  realizacja projektu „ Umiem pływać, nie boję się wody” (kwiecień – grudzień 2011r.), 

6.  realizacja projektu „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 

(kwiecień – grudzień 2011r.). 

1a) Prowadzono rehabilitację zawodową i społeczną poprzez terapię zajęciową. Dążenie 

do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych objętych rehabilitacją. Stosowano treningi 

podnoszenia umiejętności społecznych (wyjścia do restauracji, pizzerii), udział                                 

w różnorodnego rodzaju przeglądach, festynach, zawodach, wystawach. Coroczny udział                    

w festynie o Godność Osób Niepełnosprawnych w Poniatowej, w obchodach Dnia Dziecka                  

w Gościeradowie, w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Poniatowej. Organizowanie 

zajęć rekreacyjno-sportowych w plenerze.  

2b) Wyjazd na wycieczkę dwudniową do Zamościa, Krasnobrodu, Zwierzyńca.  

3c) Zorganizowanie wypoczynku letniego dla 509 dzieci w miesiącach lipiec, sierpień                         

w miejscowości Darłówek. 

4d). Zorganizowanie imprezy kulturalno rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych                              

w miejscowości Karczmiska, w czasie festynu udostępnione było Muzeum Regionalne do 

zwiedzania, na stoiskach informacyjnych można było uzyskać informacje o formach pomocy 

dla osób niepełnosprawnych, obejrzeć występy zespołów młodzieżowych                                             



 15 

i niepełnosprawnych, koła gospodyń wiejskich z Karczmisk, chóru z Węgier i Karczmisk, 

teatru z Ukrainy. Zorganizowany był także poczęstunek w postaci potraw regionalnych, 

chętni mogli wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych.  

5e). Zorganizowanie wyjazdów na basen dla 20 dzieci zapisanych do Świetlicy                                               

„ Promyk Dnia” w Kamieniu.  

6f). Zorganizowanie zajęć plastycznych, sportowych, terapeutycznych, kulinarnych.                            

Z zakupionych artykułów spożywczych dzieci wspólnie z wychowawcą uczyły się 

przygotowywać posiłki. 

 Działania te pozwoliły na poznanie zakątków Lubelszczyzny, poznanie dorobku 

artystycznego osób niepełnosprawnych, nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania się 

w miejscach publicznych, nowych umiejętności interpersonalnych, poprawę kondycji 

psychofizycznej, wzrost zakresu samoświadomości i akceptacji siebie, pozyskanie 

umiejętności odreagowania negatywnych emocji. Natomiast wypoczynek w miejscowości 

nadmorskiej wpłynął na poprawę stanu zdrowia, korygowanie wad postawy, rozwój 

umiejętności manualnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, promowanie zdrowego 

stylu życia, nawiązanie nowych znajomości. 

Budżet: środki PFRON: 518.860,00 zł, Powiat: 57.540,00 zł, ROPS: 5370,00 zł, Fundusz 

Składkowy Krus: 356.300,00 zł, wpłaty własne rodziców: 183.240,00 zł, środki własne: 

8.213,53 zł, środki z Województwa Lubelskiego: 4.820,00 zł. 

Źródła finansowania: PFRON, Starostwo Powiatowe, środki własne Stowarzyszenia, Fundusz 

Składkowy KRUS, Województwo Lubelskie, ROPS. 

Kontakt: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych ul. Fabryczna 27, 

24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 20 51, WTZ ul. Fabryczna 16c, 24-320 Poniatowa,                    

Tel. 81 820 50 15 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Opolu Lubelskim 

 W ramach celu operacyjnego „Zapobieganie powstawaniu zjawiska 

niepełnosprawności” w Kole Diabetyków w Opolu Lubelskim realizowano program 

statutowy Stowarzyszenia „Profilaktyka w chorobie cukrzycowej”. Podjęto wiele 

przedsięwzięć mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, nabycie wiedzy                   

o jednostce chorobowej „cukrzycy”, sposobów jej zapobiegania, a także jak unikać powikłań 

cukrzycowych. Przeprowadzono okresowe badanie krwi i wzroku. Organizowano prelekcje 

na temat cukrzycy prowadzone przez lekarza rodzinnego, diabetologa, dietetyczkę. Ponadto 
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Członkowie Koła Diabetyków uczestniczyli w sympozjach naukowych organizowanych przez 

stowarzyszenie. 

Wspierano także kulturalno – rekreacyjną sferę życia poprzez spotkania różnego rodzaju np. 

imprezy integracyjne, rekreacyjne, spotkania towarzyskie, wycieczkę krajoznawczą                           

do Warszawy. 

Źródła finansowania: składki członkowskie, PFRON – 1.000,00 zł. 

Kontakt: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Opolu Lubelskim ul. Puławska 18/27 

Opole Lubelskie 24-300. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Poniatowej 

 W ramach celu operacyjnego „Zapobieganie powstawaniu zjawiska 

niepełnosprawności” w Kole Diabetyków w Opolu Lubelskim realizowano program 

statutowy Stowarzyszenia „Cukrzyca bez powikłań i obaw” poprzez organizację prelekcji 

prowadzonych przez lekarzy specjalistów. 

Wspierano także kulturalno – rekreacyjną sferę życia poprzez organizację czasu 

wolnego ludzi chorych na cukrzycę w formie różnego rodzaju spotkań np. spotkania 

towarzyskie „przy herbatce”.  

Źródła finansowania: składki członkowskie. 

Kontakt: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Poniatowej, Prezes Teresa Grelewska 

ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, telefon: 663 249 637, 81 820 45 54. 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Poniatowej 

W ramach wspierania działalności osób niepełnosprawnych członkowie 

stowarzyszenia skupili się na aktywizacji i wspieraniu osób starszych i niepełnosprawnych 

oraz organizowaniu czasu wolnego. Podjęto następujące działania: 

 - zorganizowano 61 spotkań okolicznościowych dla 1419 osób, 2 wyjazdy do teatru – 93 

osoby, 61 wieczorków tanecznych dla 133 uczestników, 2 wycieczki – 52 uczestników.  

Ponadto zorganizowano 1 dwutygodniowe zajęcia ruchowe dla 6 osób, 3 odczyty                       

i prelekcje dla 85 osób, a także 28 odwiedzin u chorych. Wydano 37 zaświadczeń na ulgowe 

przejazdy kolejowe, w tym 24 dla osób nie będących członkami związku. 

 

Źródła finansowania: składki członkowskie, dotacja BS – 400,00 zł, wsparcie Urzędu Miasta 

poprzez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. 
 

Kontakt: Pan Jan Wójcik – Przewodniczący, tel. 609-611-477. 
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Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Opolu Lubelskim 

 W ramach wspierania działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno- rekreacyjno 

– sportowej sferze życia zorganizowano 8 spotkań integracyjnych dla członków koła P.Z.N                           

w Opolu Lubelskim np. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski, z okazji 

świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, a także 2 grupowe wyjazdy do przyjaciół                      

z Koła P.Z.N w Kozienicach.  

Źródła finansowania: składki członkowskie, PFRON – 738,00 zł, sponsorzy. 

 
Kontakt: Pan  Marian Zdyb – Prezes Zarządu Koła PZN w Opolu Lubelskim. 

 

Stowarzyszenie „Amazonki” w Poniatowej 

Stowarzyszenie „Amazonki” zaangażowało się w różnego rodzaju działania na rzecz 

wsparcia kobiet chorych i po mastektomii. Zorganizowano szkolenia dla kobiet po 

mastektomii, spotkania ze specjalistami między innymi z psychologiem, lekarzami 

onkologami. W ramach działań profilaktycznych zorganizowano również spotkania                                

z lekarzami onkologami dla osób zdrowych oraz wykłady z ziołolecznictwa. 

Ponadto Stowarzyszenie wspierało organizacyjnie i finansowo rehabilitację kobiet po 

mastektomii w celu przełamywania barier fizycznych i minimalizowania niepełnosprawności 

ruchowej. Regularna rehabilitacja grupowa i indywidualna amazonek (gimnastyka, masaże, 

hydroterapia) wpłynęła na poprawę sprawności fizycznej kobiet, które aktywnie uczestniczą 

w działaniach Stowarzyszenia.  

Wspierano także kulturalno – rekreacyjną sferę życia poprzez spotkania                                 

z Amazonkami z innych Klubów (Hrubieszów, Zamość, Lublin, Łęczna), aktywny udział w 

imprezach i spotkaniach towarzyskich z różnych okazji np.: „Dzień Kobiet”, ”Andrzejki”, 

„Wigilia”, „Poniatowianki”, obchodów 5 – lecia Stowarzyszenia Amazonek z Poniatowej,                       

a także wycieczka na trasie: Zamość – Krasnobród, coroczna pielgrzymka Amazonek na 

Jasną Górę. 

Źródła finansowania: Sponsorzy, PFRON – 1.000,00 zł. 

Kontakt: Prezes - Pani Krystyna Czuryszkiewicz, tel. 820-32-52, 721-583-791,                            

Stowarzyszenie „Amazonki Poniatowa”, ul. Fabryczna 1, 24 -320 Poniatowa. 

 

 

 



 18 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej 

W ramach wspierania działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno – 

rekreacyjno - sportowej sferze życia Stowarzyszenie podjęło następujące działania: 

1). 30 czerwca 2011r zorganizowano cykliczną imprezę plenerową – „Festyn o Godność 

Osoby Niepełnosprawnej” w którym brały udział osoby niepełnosprawne, grupy integracyjne, 

zespoły dziecięce i młodzieżowe z województwa lubelskiego oraz województw ościennych. 

Festyn ten miał za zadanie promocję dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, 

włączenie ich w proces tworzenia życia kulturalnego, integrację ze środowiskiem, 

upowszechnianie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych oraz prezentację talentów osób 

niepełnosprawnych. Uczestnicy festynu brali udział w warsztatach edukacyjnych w trakcie 

których poznali różne techniki malarstwa, grafiki, współtworzenia figur przestrzennych. 

Dzięki swoim prezentacjom osoby niepełnosprawne pokazały, że pokonując bariery mogą i 

potrafią dokonać rzeczy niemożliwych i osiągnąć sukces. 

Budżet: 12 752,61 zł. 

Źródła finansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – 4 200,00 zł, 

Starostwo Powiatowe – 1 000,00 zł, środki własne – 3 552,61 zł, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej: - 3.000,00 zł, PFRON – 1.000,00 zł. 

2). 24 listopada 2011 zorganizowano „Przegląd Małych Form Teatralnych” mający na celu  

integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez prezentację zdolności 

artystycznych osób niepełnosprawnych w kategorii: piosenka, poezja, taniec i teatr. Przegląd 

służył również podniesieniu poziomu świadomości społeczności lokalnej, wzrost akceptacji 

osób niepełnosprawnych, poprzez ukazanie ich potrzeb i możliwości. 

W imprezie wzięły udział dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralno- aktorskie, grupy 

zespołowe, osoby indywidualne oraz grupy integracyjne z województwa lubelskiego. Podjęte 

działania służyły przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zapobieganiu izolacji                                 

i marginalizacji osób niepełnosprawnych, a także promowanie dorobku artystycznego.  

Budżet: 2.760,50 zł. 

Źródła finansowania: Starostwo Powiatowe – 1 000,00 zł, Urząd Miejski w Poniatowej – 

700,00 zł, środki własne – 1.060,50 zł. 

3). 14 listopada zorganizowano wycieczkę krajoznawczą – „Sandomierz – Nowa Dęba”. 

Podczas wycieczki osoby niepełnosprawne zwiedzały rynek Sandomierski, Zbrojownię 

Rycerską w Sandomierzu oraz fabrykę ozdób choinkowych w Nowej Dębie, w której 

uczestnicy wycieczki poznawali kolejne etapy powstawania bombek choinkowych, a także 
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sztukę ich malowania metodą ręczną. Miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, rozwijanie zainteresowań geograficznych oraz 

poznawanie tradycji i regionów Polski, integrację członków stowarzyszenia.  

Budżet: 2 685,00 zł, źródła finansowania: środki własne 570,00 zł, Urząd Miejski                                   

w Poniatowej – 1.000,00 zł, Ośrodek „Pinokio” – 1.115,00 zł. 

Realizując cel operacyjny – „Budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” 

podjęto następujące zadania: 

1. Organizacja i rozwój systemu wsparcia dla rodzin z dziećmi” od 01.05.2011r. do 

30.11.2011r. 

Zadanie to miało na celu wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym dotkniętych 

powodzią, aktywizację społeczną dzieci niepełnosprawnych, integrację ze środowiskiem                        

i rówieśnikami, rozbudzenie ciekawości oraz wzbogacenie wiedzy                                                           

o otaczającym świecie, prowadzono: 

- zajęcia grupowe, w ramach których prowadzone były treningi umiejętności społecznych, 

samoobsługi i zaradności życiowej oraz terapię zajęciową (ruchową, plastyczną, 

muzykoterapię), 

- indywidualne zajęcia psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci, 

- uczestniczono w imprezach organizowanych w ramach działalności „Środowiskowego 

Ośrodka Wsparcia Pinokio”, tj. zabawy, wyjazdy do kina, teatru, spotkania integracyjne                    

( z dziećmi z przedszkola). 

Budżet: 20.900,00 zł. 

Źródła finansowania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; 12.400,00 zł, udział własny – 

8.500,00 zł. 

2. Program pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie kompensowania utraconej 

sprawności w związku z urazem, chorobą lub wiekiem mający na celu poprawę 

funkcjonowania tych osób i ich opiekunów realizowany poprzez prowadzenie poradnictwa, 

treningów samoobsługi, wyposażenia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego. 

Od 5 maja do 15 grudnia 2011r.  

        Podejmowane działania: prowadzenie treningu samoobsługi, treningu nauki jazdy 

wózkiem inwalidzkim, chodzenia o kulach i przy balkoniku w ramach zajęć usprawniających 

motorykę małą i dużą, koordynowanie przebiegu zadania, opracowanie karty oceny postępów, 

ewaluacja zadania.  

        Zadanie poprawiło funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w życiu 

codziennym. Narzędziem ewaluacji pozwalającym określić wymierne rezultaty realizacji 
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zadania była karta oceny postępów uczestnika. Karta zawierała ocenę wstępną uczestnika, 

plan treningów dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz ocenę 

końcową. 

Źródła finansowania: Ministerstwo Zdrowia: 14.962,50 zł, Zarząd Powiatu Opolskiego: 

7.642,50 zł. 

3. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W ramach funkcjonowania w/w ośrodka od 01.01.2011r. – 31.12.2011r. prowadzone                           

i organizowane były: 

- terapia indywidualna: psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, 

masaż,  

- zajęcia grupowe w ramach działalności pracowni: plastycznej, kulinarnej, 

ogólnorozwojowej, teatralnej, hafciarsko-krawieckiej, stolarskiej, komputerowej, 

- treningi przygotowujące do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,  

- imprezy integracyjne i uroczystości: zabawa karnawałowa, wyjazdy integracyjne, festyny                         

i przeglądy teatralne, 

- dowóz na zajęcia, 

- udział w uroczystościach organizowanych w środowisku lokalnym przez różne instytucje, 

- udzielanie wsparcia i poradnictwa dla rodzin podopiecznych, spotkania z rodzicami                              

o charakterze informacyjno – szkoleniowym, 

- poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne i prawne, pośrednictwa w kontaktach 

z instytucjami państwowymi,  

- organizacja szkoleń i dokształcanie pracowników. 

          Rezultaty działań to: poprawa w znacznym stopniu formy psycho – fizycznej                             

i społecznej uczestników, która będzie prowadziła w znacznym stopniu do trwałych                             

i pozytywnych zmian w zakresie sprawności ich funkcji ruchowych, umiejętności sprawnej 

komunikacji, usprawniania sfery poznawczej, wyrównywania dysharmonii i deficytów 

rozwojowych, samoobsługi i zaradności życiowej. 

Budżet: 678 000,00 zł, źródła finansowania: Starostwo powiatowe: 578 000,00 zł,                            

PFRON : 94 650,50 zł, Ministerstwo Zdrowia: 14. 962,50 zł. 

4. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Rewalidacyjna”. 

Od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r. poradnia czynna była 5 dni w tygodniu                          

od godz. 8 do 18 – tej. W ramach działalności poradni prowadzone było: 
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- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, terapia indywidualna, terapia w małych grupach, 

konsultacje i ukierunkowanie do pracy z dzieckiem w domu. Realizowano zalecenia z opinii 

innych Poradni, 

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

- udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka, 

- terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych poprzez rehabilitację ruchową                       

i masaż, 

- prowadzenie terapii pro - zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły, 

- prowadzenie wczesnego wspomagania dzieci, 

- poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej uczestników zajęć, 

- usprawnienie motoryki małej i dużej 

- wyrównanie deficytów rozwojowych 

- rozwinięcie samodzielności, poczucia pewności siebie i własnej wartości. 

Źródła finansowania: środki własne: 5.860,00 zł, wolontariat: 5.100,00 zł. 

Kontakt: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

ul. Młodzieżowa 6  24-320 Poniatowa 

Tel / fax 81 820 42 36  ;  email: soni-5@o2.pl 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim 

 Realizując cel operacyjny – „Budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” 

podjęto następujące zadanie: 

1. Realizowano projekt „Praca – perspektywa lepszego jutra”. 

Celem głównym projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, podwyższenie statutu zawodowego i społecznego 

poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek prac y i integracji z rynkiem pracy. 

W projekcie wzięło udział 18 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 

w tym 2 osoby niepełnosprawne którym zostały zakupione laptopy i zorganizowane szkolenie 

w zakresie obsługi komputera, a także kurs prawa jazdy kat. B i kucharza małej gastronomii.  

W rezultacie posiadanie własnego komputera ułatwi tym osobom aktywne 

poszukiwanie pracy jak również umożliwi znalezienie pracy na rozwijającym się rynku 

../Uzytkownik/Moje%20dokumenty/NOWY%20Firmowy%20SONI.doc
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telepracy. Ponadto aktywizacja społeczna zawodowa klientów pomocy społecznej zmniejsza 

bariery społeczne poprzez motywację do działania. 

Źródła finansowania: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 

 

Kontakt: OPS w Opolu Lubelskim, Pani Małgorzata Zielińska, (081) 827 26 94 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą 

 Zadania statutowe OPS skierowane do osób niepełnosprawnych polegały głównie na 

pomocy przyznawanej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przewidzianej w ustawie                  

o pomocy społecznej oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych.  

Wypłacono 36 zasiłków stałych, 6 zasiłki okresowe, 13 zasiłków celowych, 109 zasiłków 

pielęgnacyjnych, 69 świadczeń pielęgnacyjnych, 49 dodatków do zasiłków rodzinnych                             

z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, poniesiono koszty dla 4 osób 

przebywających w Domach Pomocy Społecznej, 6 dzieci skorzystało z dożywiania w ramach 

programu: „Pomoc państwa…”. Ponadto objęto usługami opiekuńczymi 4 osoby , pracą 

socjalną 15 osób oraz 1 osobę w ramach wolontariatu. 

 Wobec osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu aktywizacja 

zawodowa. Podniesiono kwalifikacje zawodowe pracowników OPS do pracy z osobą 

niepełnosprawną. Szkolenie „ABC niepełnosprawnego” – 1 pracownik. 

 Zatrudniono w OPS na ½ etatu osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, 

podniesiono kwalifikacje zawodowe zatrudnionego niepełnosprawnego, skierowano 

bezrobotnego do odbywania stażu w OPS na okres 6 miesięcy. 

Budżet: 210.000,00 zł, budżet gminy, budżet państwa. 

W ramach „Budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” realizowano 

następujące działania:  

1. pozyskano żywność z programu PEAD dla 15 osób niepełnosprawnych – 66 kg 

żywności, 

2. współpracowano z Chrześcijańską Służbą Charytatywną (filia w Opolu Lub) – 

wytypowano osoby i rodziny do udzielenia wsparcia w postaci żywności (produkty 

pochodzące z Banku Żywności) – 120 kg żywności dla 17 rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi , 



 23 

3. nieodpłatnie doposażono 5 osób niepełnosprawnych w artykuły codziennego użytku 

(komplet pościeli, ręczniki) w związku z współpracą z firmą TED – PIO                             

oraz darczyńców/osób prywatnych (wózek inwalidzki, sprzęt rehabilitacyjny). 

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 09.02.2011r. zabawę karnawałową                         

dla 120 dzieci, w tym 14 dzieci niepełnosprawnych, mającą za zadanie integrację dzieci 

niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podczas zabawy dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w zabawie tanecznej, były zorganizowane gry i zabawy z nagrodami 

rzeczowymi prowadzone przez pracowników socjalnych, a także słodki poczęstunek i wizyta 

Świętego Mikołaja. 

Budżet: 5.000,00 zł, środki w ramach zadań własnych OPS. 

           Ponadto, zorganizowano 23.01.2011r. spotkanie wigilijne mające na celu integrację 

osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, w którym wzięło udział 11 osób 

niepełnosprawnych, w tym 5 dzieci. Jego współorganizatorem była Rada Sołecka wsi 

Chruślina. W programie spotkania znalazły się: życzenia władz lokalnych i zaproszonych 

gości, część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej                       

z Chruśliny oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Józefowie n/W oraz poczęstunek. 

Budżet: 375,00 zł, środki w ramach zadań własnych OPS. 

            Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.01. – 31.12.2011r. w ramach podniesienia jakości 

pracy pracowników socjalnych nakierowanej na osoby niepełnosprawne realizował projekt:  

„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Józefowie n/W”. Został on podzielony na kilka 

zadań min. zatrudnienie pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych (1 etat) oraz 

wykonanie folderu - przewodnika dla osób niepełnosprawnych – 100 sztuk, a także 

podniesienie kwalifikacji zawodowych osoby niepełnosprawnej, likwidacji barier 

architektonicznych w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej (wysokiego progu                     

i wymiana drzwi). Pomocą objęto 65 osób i rodzin z niepełnosprawnością (w tym pracą 

socjalną 20 osób), podniesiono standard OPS poprzez likwidację barier architektonicznych. 

Budżet: .31.061,00 zł, środki POKL. 

 

Kontakt : Opolska 31/6 24-340 Józefów nad Wisłą, tel. 0-81 828 50 18 

Fax 0-81 828 50 18, email ops.jozefow@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

mailto:ops.jozefow@poczta.onet.pl
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie 

W ramach „Budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” OPS realizował 

program pn. „Aktywna integracja w gminie Wilków”. 

Celem projektu było udzielenie wsparcia oraz pomocy w zdobyciu kwalifikacji 

zawodowych osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom z problemem niepełnosprawności, 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialno –bytowej, psychologicznej i zawodowej. 

Podjęto następujące działania: przeszkolono 2 osoby niepełnosprawne, które po 

ukończeniu szkolenia zdobyły zawód ponadto uczestniczyły w treningu kompetencji 

społecznych, w ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacono 110 zasiłków stałych, 

odprowadzono 97 składek na ubezpieczenie zdrowotne, udzielono wsparcia finansowego                    

40 rodzinom z problemem niepełnosprawności. 

W ramach współpracy z Urzędem ds. kombatantów w Warszawie pozytywnie 

opiniowano wnioski o pomoc dla osób ubiegających się. 

 

Źródła finansowania: środki własne, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd ds. Kombatantów 

Kontakt: Pani Małgorzata Mazurkiewicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                            

w Wilkowie tel. 81-828-10-46. 

 

Oświata 

Zespół Szkół w Opolu Lubelskim 

 W ramach podejmowania działań na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla uczniów organizuje się zajęcia 

na najniższym piętrze, co eliminuje konieczność przemieszczania się na inne kondygnacje. 

 Natomiast budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych odbywało się 

głównie poprzez edukację i podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu 

zwiększenia szans na rynku pracy. Ponadto podejmowane były działania w celu zapewnieniu 

uczniom bezpiecznego i przyjaznego pobytu w szkole. Dostosowywane są wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego, motywuje 

się do pokonywania trudności i kontynuowania 

  

Źródła finansowania: środki państwowe. 

 

Kontakt: Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim, ul Lipowa 23. 
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Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Szkolna 5 

W/w poradnia w Opolu Lubelskim swoimi działaniami włączyła się w realizację celu 

operacyjnego „Budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” poprzez: 

- efektywną edukację uczniów niepełnosprawnych 

      - indywidualizację procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

- budowanie poczucia zrozumienia i akceptacji w rodzinach dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych, 

 - diagnozę dzieci i uczniów niepełnosprawnych w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia 

specjalnego i nauczania indywidualnego, 

- opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych, 

- terapię ogólnorozwojową i specjalistyczną na terenie poradni 

 - opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych 

 -grupy wsparcia dla nauczycieli prowadzących indywidualną rewalidację dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych, 

- indywidualne porady i konsultacje dla rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych, 

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 

- udostępnianie i polecanie literatury fachowej rodzicom i nauczycielom dzieci 

niepełnosprawnych, 

- prelekcje, pogadanki, formy warsztatowe i treningowe, dotyczące specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. 

Wszystkie te działania pozwoliły dzieciom i uczniom niepełnosprawnym na 

pobieranie nauki zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi,  

dostosowanie treści metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych, a także korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej                   

- specjalnych form pracy dydaktycznej dla uczniów niepełnosprawnych. 

Efektem pracy jest integracja społeczna i wsparcie rodzin dzieci oraz uczniów 

niepełnosprawnych, poprawa w funkcjonowaniu społecznym oraz intelektualnym dzieci 

objętych terapią w poradni oraz wyposażenie nauczycieli i rodziców w umiejętności 

wychowawcze i terapeutyczne niezbędne do wspomagania dzieci niepełnosprawnych. 

 

Kontakt: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 24-300 Opole Lubelskie, ul. Szkolna 5, 

Tel/fax :  (081)8272367, e-mail: ppp.opole.lub@interia.pl 

mailto:ppp.opole.lub@interia.pl
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach 

 

Realizując zadania wynikające z celów operacyjnych Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zgodnie z harmonogramem podjęto działania: 

1. Wspieranie działalności osób niepełnosprawnych w kulturalnej, rekreacyjnej                         

i sportowej – sportowej sferze życia poprzez uczestnictwo wychowanków Ośrodka                           

w przeglądach i konkursach artystycznych, zorganizowanie „Pikniku Majowego” na terenie 

Ośrodka aby umożliwić prezentację dokonań artystycznych osób niepełnosprawnych, 

organizowanie wycieczek krajoznawczych. 

2. W sferze budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych współpracowano                    

z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne: 

PCPR, PPP, PUP, OPS w celu ułatwienia wszechstronnej pomocy wychowankom i ich 

rodzinom, ponadto prowadzono działalność informacyjną w zakresie oferty edukacyjnej 

SOSW oraz udzielania porad rodzicom uczniów niepełnosprawnych oraz pomocy związanej                        

z załatwianiem spraw urzędowych. Ponadto zorganizowano spotkania dla pedagogów, 

rodziców, przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się wspieraniem osób 

niepełnosprawnych na temat możliwości wykorzystania Sali Doświadczania Świata                             

w prowadzeniu terapii polisensorycznej. 

3. W zakresie podnoszenia efektywności edukacji i podnoszenia kwalifikacji osób 

niepełnosprawnych zorganizowano wycieczki do zakładu piekarniczo – cukierniczego oraz 

zakładu wulkanizacji opon. 

4. Podjęto działania na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym architektonicznych 

poprzez:  

a) wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku szkoły, 

b) modernizację łazienki na parterze budynku szkoły – dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ruchowo, 

c) wyłożenie kostką brukową placu przed budynkiem internatu. 

         Powyższe działania przyczyniły się do wzrostu samooceny wychowanków Ośrodka 

poprzez budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez odnoszone sukcesy w sferze 

artystycznej i sportowej, zdobycie nowych doświadczeń w sferze funkcjonowania osobistego 

i społecznego w związku z poznaniem nowych miejsc i sytuacji.  

W zakresie oferty edukacyjno – wychowawczo – rewalidacyjnej Ośrodka oraz Programu 

Stymulacji Polisensorycznej można zauważyć wzrost wiedzy osób zainteresowanych 

problematyką niepełnosprawności, kreatywności podczas spędzania czasu wolnego, wzrost 
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dostępności do korzystania z wyposażenia szkoły i internatu dla uczniów                                            

z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną i ruchową). 

Źródła finansowania: 96.000,00 zł – 50% środki organu prowadzącego, 50% środki 

pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ewy Szelburg – Zarembiny, 24-310 

Karczmiska, ul. Szkolna 11, Tel/fax :  (081)828 70 31, 828 78 93  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 

 

 Podejmowano działania na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych w tym 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w celu umożliwienia dostępu do 

obiektów służby zdrowia poprzez przystosowanie powierzchni pomieszczeń łazienek                    

i ubikacji oraz szerokości drzwi do osób niepełnosprawnych na wózkach, montaż poręczy                        

i uchwytów w łazienkach i ubikacjach Poradni Specjalistycznych w Opolu Lubelskim,                     

ul. Przemysłowa 4A. 

Źródła finansowania: 12.167,23 zł – SPZOZ Opole Lubelskie. 

 

Kontakt: SP ZOZ Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, Pan Janusz Adamczyk. 

 

PODSUMOWANIE 

 Poszczególne jednostki zaangażowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

realizują cele operacyjne wynikające z Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2009 -2013 w okresie: 01 stycznia 2011r. -31 grudnia 2012r. 

głównie poprzez wykonywanie zadań wynikających ze statutów i ustaw, jak również działań 

innowacyjnych.  

 Najczęściej wymieniane cele to wspieranie działalności osób niepełnosprawnych                                   

w kulturalno - rekreacyjno-sportowej sferze życia poprzez promowanie twórczości 

artystycznej osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez integracyjnych, wspieranie 

udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. 

Ponadto prowadzone są działania z zakresu budowania systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych poprzez zadania ciągłe, jak np. kształtowanie pozytywnych postaw 

społecznych wobec środowiska osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków wsparcia 

rodzinnego, społecznego i psychologicznego, w szczególności poprzez rozwój działań 
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samopomocowych oraz wspieranie wolontariatu. Nie bez znaczenia pozostaje działalność 

związana z edukacją osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

 Można zauważyć w roku 2011 również działania na rzecz likwidacji barier 

funkcjonalnych, w tym architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, które były 

realizowane w mniejszym lub większym stopniu w obiektach użyteczności publicznej 

najczęściej odwiedzanych przez osoby niepełnosprawne tj. przychodnia, szkoły. 

Poszczególne jednostki wskazują także wykonanie swojego zadania z tego zakresu jako prace 

do realizacji w roku 2012.  

 Poprzez promocję i wspieranie działań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki,                      

np. w ramach akcji promujących zdrowy styl życia, pojawia się szansa na zapobieganie 

powstawaniu zjawiska niepełnosprawności. Natomiast aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne                                

i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu odbywa się przede wszystkim poprzez 

realizację usług rynku pracy. 

 Głównymi źródłami finansowania wymienionych w sprawozdaniu zadań                             

są najczęściej środki z budżetów własnych, środki PFRON, oraz środki pochodzące ze 

składek członkowskich organizacji pozarządowych. 

Dużą rolę odgrywają również środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych w ramach różnych 

programów pomocowych: z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w konkursach ofert 

ogłaszanych przez różne instytucje i fundacje. 

 Jednak oprócz środków finansowych, do skutecznej realizacji zamierzonych celów 

niezbędna jest współpraca władz powiatowych i gminnych, organizacji pozarządowych oraz 

innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mogących wspierać 

przedsięwzięcie Programu merytorycznie i finansowo.  

 Nadal utrzymuje się tendencja realizacji działań zawartych w Powiatowym Programie 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013 przez pojedyncze jednostki, rzadziej 

we współpracy. 

 Ponadto, nie wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu przekazały 

informację zwrotną dotyczącą oceny realizacji pomimo istniejącego obowiązku dokonywania 

okresowego monitoringu programu, stąd też w/w sprawozdanie nie stanowi pełnych 

informacji w tym zakresie. 

 

 


