
PROJEKT

UCHWALA NR 12013
RADY POWIATU w PRUDNIKU

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
~ .epełnosprawnych na lata 2006-2016"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

ł>owi towym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595,645) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
<:
~ 9 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
c

,tDz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz.
"';-'-';;;"'01-

~707, z 2012 r. poz. 986, 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791) Rada Powiatu w Prudniku

uchwala, co następuje:

§ 1. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata

2006-2016, stanowiący załącznik do uchwały Nr LIII/335/06 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na

Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016", zrruemony uchwałą

Nr XXVIII/189/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012r., otrzymuje

brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁ Y NR /2013
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 2013r.

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU

PRUDNIK PAŹDZIERNIK 2006 R.
(aktualizacja grudzień 2013r.)



I. Wstęp

l. Podstawą do opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
zwanego dalej Programem, jest art.35a, ust.l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011
nr 127 poz. 721 z późn.zm.) mówiący, że jednym z zadań powiatu jest" opracowanie i realizacja,
zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiazywania problemów społecznych, powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
- rehabilitacji społecznej,
- rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
- przestrzegania praw osób niepełnosprawnych",

2. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016 jest zgodny
z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, w której Obszar II poświęcony
wspieraniu osób niepełnosprawnych wyszczególnia szereg celów strategicznych obejmujących
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Niniejszy dokument określa zadania Powiatu Prudnickiego w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych zmierzających do pełnego indywidualnego rozwoju i zaspokojenia potrzeb osób
niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie życia, gwarantujących pełne
uczestnictwo tych osób w życiu społecznym. Założeniem tego dokumentu jest wyrównanie szans
osób niepełnosprawnych - Mieszkańców Powiatu Prudnickiego w życiu społecznym poprzez
tworzenie systemu zapewniającego możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych, tworzenie
systemu pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych, tworzenie równych szans edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zapewnianie właściwej pomocy medycznej osobom
niepełnosprawnym, tworzenie systemu pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób
niepełnosprawych, zapewnienie kontroli przestrzegania prawa wobec osób niepełnosprawnych,
stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do udziału w różnych formach życia
społecznego.

4. Ze względu na złożoność działań Powiatu Prudnickiego dotyczących osób niepełnosprawnych
przyjęto wieloletni horyzont czasowy przy konstruowaniu programu, żeby móc na bieżąco
dokonywać jego aktualizacji.

II. WPROWADZENIE

Niepełnosprawność to naruszenie lub uszkodzenie sprawności psychofizycznej, które prowadzi do
stanu określonego jako ograniczenie funkcjonalne lub ograniczenie aktywności życiowej człowieka.
Jej przyczyny mogą być trojakiego rodzaju: wady wrodzone, przewlekłe choroby oraz nagłe
wydarzenia - wypadki, urazy, zatrucia.
Za osobę niepełnosprawną uważamy osobę z naruszoną sprawnością organizmu trwałe (lub
okresowo), która utrudnia bądź ogranicza zdolność do pracy i wypełniania ról społecznych, jeżeli
uzyskała orzeczenie:

1. o zakwalifikowaniu przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności do jednego ze stopni
niepełnosprawności:
- znacznego,
- umiarkowanego,
-lekkiego;

2. o niezdolności do pracy orzeczonej przez Lekarza Orzecznika ZUS:
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
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- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
- orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy;

3. o zakwalifikowaniu do osób niepełnosprawnych przez zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia. Dzieci do 16 roku życia uznaje
się za niepełnosprawne, bądź nie, ale nie zalicza się ich do stopni niepełnosprawności.

Niepełnosprawność jest uznawana za jeden z głównych problemów społecznych, ze względu na
jego rozmiary, powszechność występowania oraz konsekwencje indywidualne i społeczne, jakie za
sobą niesie. Dotyczy ludzi w różnym wieku, ograniczając lub uniemożliwiając im korzystanie
w pełni z dobrodziejstw życia społecznego oraz przysługujących każdemu obywatelowi praw.
Pozostawienie osób dotkniętych tym problemem oraz ich rodzin samym sobie prowadzi do ich
społecznego wykluczenia. Oznacza to sytuację, która uniemożliwia lub w sposób znaczący utrudnia
jednostkom lub grupom pełnienie społecznie akceptowanych ról, korzystanie z istniejącej
infrastruktury i dóbr publicznych oraz zdobywanie dochodów w sposób godny.

a trudną sytuację życiową osób niepełnosprawnych składa się wiele czynników, w tym między
innymi (zgodnie z wynikami badań statystycznych):

• trudna sytuacja ekonomiczna większości gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych,
która dodatkowo w odczuciu tychże znacznie się pogorszyła w okresie ostatnich trzech lat;
problem ten uwidacznia się zwłaszcza w przypadku osób starszych,

• znaczna bierność na rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych, których stopień
niepełnosprawności ani wiek nie wykluczają podjęcia pracy; bierność ta najczęściej
tłumaczona jest brakiem pracy dla osób niepełnosprawnych, co może wskazywać na małą
otwartość pracodawców na zatrudnienie pracowników w tej grupie poszukujących pracy,

• ograniczona wiedza wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na temat instytucji,
których celem jest niesienie pomocy tej grupie, przysługujących im form wsparcia (w tym
finansowego),a także praw osób niepełnosprawnych,

• niski stopień zorganizowania i zintegrowania środowiska osób niepełnosprawnych i ich
rodzin.

Uznając wagę problemu i zagrożenia, jakie on za sobą niesie, na całym świecie podejmowane są
różnego rodzaju działania, których celem jest minimalizowanie skutków tego zjawiska oraz
zapobieganie jego powstawaniu. Tworzone są także różnego rodzaju akty prawne chroniące interesy
tej grupy ludzi oraz określające ich prawa i uprawnienia. W Polsce jednym z podstawowych
dokumentów z tego zakresu jest uchwała Sejmu RP z dnia l sierpnia 1997 roku, czyli Karta Praw
Osób Niepełnosprawnych, przygotowana w oparciu o Konstytucje RP, Powszechną Deklarację
Praw Człowieka, Konwencję Praw Dziecka, Standardowe Zasady Wyrównania Szans Osób
Niepełnosprawnych oraz inne akty prawa międzynarodowego i wewnętrznego. W dokumencie tym
określone zostały prawa osób niepełnosprawnych do:

• dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
• dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji

leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień
niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

• dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
• nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do

korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
• pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej

rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
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• zatrudniania na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem
i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy
niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

• zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych
kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów
w systemie podatkowym,

• życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
- dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
- swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
- dostępu do informacji,
- możliwości komunikacji międzyludzkiej,

• posiadania samorządowej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim
wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

• pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do zainteresowań i potrzeb.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych nakłada na władze samorządowe
obowiązek prowadzenia takich działań, które służą urzeczywistnianiu powyższych praw. Jest
jednak sprawą oczywistą, że jeden podmiot nie jest w stanie w pełni sprostać temu zadaniu.
Pozytywne efekty mogą przynieść jedynie kompleksowe przedsięwzięcia, które będą prowadzone
w oparciu o współpracę wielu instytucji i organizacji, w tym w szczególności pozarządowych.
Zostały one powołane do pracy na rzecz tej grupy osób. I takie właśnie założenie przyświeca -
Powiatowemu Programowi Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006 - 2016, który
został opracowany zgodnie z artJ 5 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacj i
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych (Dz. U. 2011 nr 127, poz.72l
z późno zm.). Zostały w nim ujęte zadania z zakresu szeroko ujętej rehabilitacji, rozumianej jako
"proces usprawniania funkcji fizycznych, psychicznych i społecznych osób, u których wystąpiło
ograniczenie sprawności tych funkcji". Program ma charakter operacyjny i ma na celu
wspomaganie osób niepełnosprawnych, umożliwienie im jak naj szerszego uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym oraz przestrzegania ich praw. Zakłada także podniesienie świadomości
społecznej w zakresie problemów tej grupy mieszkańców powiatu.

W celu wykonania poszczególnych celów Programu przewiduje się opracowanie i wdrażanie
szczegółowych programów, modeli i procedur stanowiących rozwinięcie zagadnień wynikających
z Programu.

Główne podmioty realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych

Główni realizatorzy działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
• Starostwo Powiatowe w Prudniku,
• Ośrodki Pomocy Społecznej,
• Urzędy Miejskie i Gminne w powiecie,
• Powiatowy Urząd Pracy,
• Organizacje Pozarządowe.

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych nie byłaby możliwa bez współpracy
wymienionych wyżej instytucji i organizacji ze szczególną rolą organizacji pozarządowych.
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Ciałem opiniująco - doradczym jest Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
opiniuje projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków
dla osób niepełnosprawnych. Inspiruje przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Poza tym sprawami osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Prudnickiego zajmuje się wiele
innych instytucji i organizacji. Część z nich to instytucje publiczne, które działania kierują do
wszystkich mieszkańców miasta, a więc także do osób niepełnosprawnych. Są to między innymi
placówki:

• służby zdrowia - szpitale, poradnie specjalistyczne, przychodnie rejonowe, itp.,
• edukacyjne, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie, szkoły

specjalne, poradnia psychologiczno - pedagogiczna,
• kulturalne - domy kultury, świetlice środowiskowe itp.,
• sportowe.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie pozwala osobom niepełnosprawnym na polepszenie sytuacji
materialnej, a co za tym idzie umożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb we własnym
zakresie. Ponadto jest szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, samorealizację,
zapobieganie zjawisku izolacji. Celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie osobie
niepełnosprawnej uzyskania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, poprzez
umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa
pracy. Realizacja tych zadań odbywa się głównie poprzez:

• refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej przez osoby niepełnosprawne

lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
• zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi nie-

pełnosprawnemu w pracy,
• zwrot kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnospraw-

nych,
• aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - staże, praktyki zawodowe,
• utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
• dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym,
• korzystanie z wszystkich usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez urząd pracy.

Zadania powiatu dotyczące pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, ich
szkolenie oraz przekwalifikowanie są realizowane przede wszystkim przez Powiatowy Urząd Pracy
oraz Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Rehabilitacja społeczna osób niepelnosprawnych

Ustawowe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach zadań
własnych powiatu są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Działalność ta
polega na realizowaniu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, które są dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oprócz tego liczne zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wykraczającej poza zadania własne
powiatu są realizowane przez organizacje pozarządowe z ich własnej inicjatywy, często przy
wykorzystaniu pozyskanych przez nie środków zewnętrznych. Rehabilitacja społeczna, której
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celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym, poprzez
prowadzenie działań, w szczególności o charakterze organizacyjnym, technicznym, leczniczym,
psychologicznym, edukacyjnym, integracyjnym jest realizowana między innymi poprzez:

• kształtowanie zaradności osobistej pobudzenie aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych,

• kształtowanie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
• likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,

technicznych, w komunikowaniu się i dostępnie do informacji,
• kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji

z osobami niepełnosprawnymi.

Zadania te są realizowane między innymi poprzez dofinansowanie:
• działalności warsztatów terapii zajęciowej,
• uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
• do likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych,
• likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się/przemieszczaniu się, barier

transportowych,
• sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
• usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Działania te zmierzają w szczególności do zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych osób
niepełnosprawnych, wspomagania ich w procesie rehabilitacji i włączania w życie społeczne. Część
z nich ma wyłącznie charakter ratunkowy, inne przynoszą efekty długofalowe i w sposób znaczący
wpływają na minimalizację skutków niepełnosprawności, zapobiegając tym samym społecznemu
wykluczeniu tej grupy osób. Do tej drugiej kategorii należy zaliczyć wszelkie przedsięwzięcia
mające na celu likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych. Nadal zbyt
mała jest liczba placówek i miejsc umożliwiających osobom niepełnosprawnym wyjście z domu
oraz nabycie lub rozwinięcie różnych umiejętności. Na terenie Powiatu brak jest także instytucji
świadczącej kompleksową pomoc w zakresie rehabilitacji oraz aktywizacji społeczno - zawodowej.
Zbyt mało jest przedsięwzięć, które miałyby na celu integrację osób niepełnosprawnych z różnymi
dysfunkcjami między sobą oraz z pozostałymi mieszkańcami miasta.

Podstawowe założenie i cele programu

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016 zakłada
poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Prudnickiego, w szczególności
poprzez:

• poprawę ich sytuacji w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwiązywania codziennych
problemów,

• sukcesywną likwidację barier architektonicznych i technicznych, barier w komunikowaniu
się oraz barier społecznych,

• umożliwienie korzystania z wszelkich dóbr publicznych oraz przysługujących praw
i uprawnień,

• likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
• wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób

niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji,
• wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu
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społecznemu w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zapewnienie dostępu do
podstawowych usług publicznych,

• likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się/przemieszczaniu się, barier
transportowych i w komunikowaniu się, przygotowanie osób do aktywnego życia
w społeczeństwie,

• zmniejszenie barier transportowych na które napotykają osoby niepełnosprawne,
• dostęp do szerokiego zakresu usług wsparcia świadczonych w ramach społeczności lokalnej,
• zintegrowanie wszystkich podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
• koordynowanie tych działań z działami podmiotów zewnętrznych: NFZ, Urzędu

Marszałkowskiego, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, PFRON i innych,
• formułowanie i kierowanie do tych podmiotów wniosków wynikających z lokalnych

doświadczeń powiatu oraz formułowanie propozycji zmian aktów prawnych.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2006-2016

OBSZAR I

REHABILITACJA SPOŁECZNA

CelI. Stworzenie systemu pomocy rodzinom osób niepelnosprawnych.

W tym przypadku kładzie się nacisk na to, że niepełnosprawność może być czynnikiem
wykluczenia społecznego i zagrożeniu takiemu trzeba przeciwdziałać, obejmując odpowiednimi
działaniami nie tylko samą osobę niepełnosprawną, ale całą jej rodzinę. Choroba
i niepełnosprawność nawet tylko jednego z członków rodziny, to czynniki, które prowadzą do
pogorszenia kondycji całej rodziny. Na taką sytuację mają wpływ dodatkowe wydatki (na leczenie,
rehabilitację i różnego typu świadczenia), ograniczenie dochodów z powodu barier obniżających
aktywność zawodową i możliwości zarobkowe samego niepełnosprawnego i innych członków
rodziny zaangażowanych w świadczenia opiekuńcze. Wreszcie istotnym czynnikiem jest
podwyższony poziom stresów, dodatkowe problemy życiowo - organizacyjne, społeczne, prawne.
Rodzina osoby niepełnosprawnej potrzebuje stałego wsparcia. Wsparcie dla rodzin osób
niepełnosprawnych przewiduje się w szczególności w wymienionych poniżej formach:
l. Upowszechnianie i stałe aktualizowanie informacji o wszelkich formach pomocy dla osób
niepełnosprawnych: przewiduje się przygotowanie i wydawanie publikacji zawierającej oferty
podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Planuje się uruchomienie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych oraz uruchomienie
infolinii.
3. Planuje się wspieranie rodzin usługą "czas wolny dla rodziny" - możliwością skorzystania
z krótkoterminowej opieki nad osobą niepełnosprawną w domu i poza domem dla umożliwienia
pozostałym członkom rodziny spędzenia czasu wolnego.
4. Przewiduje się działania na rzecz utworzenia grup wsparcia dla rodzin osób
z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności. Z działającymi grupami wsparcia będą
utrzymywali kontakt pracownicy socjalni w celu uzyskania głębszego rozeznania potrzeb osób
niepełnosprawnych. Rolą pracowników socjalnych będzie także aktywizowanie poszczególnych
grup ianimowanie różnorodnych form ich aktywności.
5. W ramach przełamywania wykluczenia społecznego przewiduje się, że w każdym roku zostanie
zorganizowanych około 5 imprez w powiecie służących wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich
rodzin.
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6. Przewiduje się także wystąpienie do NFZ o uwzględnienie przy tworzeniu projektu kolejnej
nowelizacji Ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia włączenia poradnictwa i terapii rodzin do
katalogu świadczeń medycznych.
7. Zdrowie psychiczne jest jednym z najważniejszych zasobów współczesnego społeczeństwa,
coraz więcej osób cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Ważnym więc jest wsparcie
środowiskowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi funkcjonowanie w środowisku. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
chcących założyć rodzinę, porad będą udzielały poradnie rodzinne oraz specjalny punkt
konsultacyjny, który planuje się utworzyć. Dla zdiagnozowania problemu zakładania rodzin przez
osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz chore psychicznie planuje się przeprowadzenie
specjalnej ankiety skierowanej do wybranych organizacji pozarządowych.

Promowanie i działanie na rzecz zdrowia psychicznego jest odrębnie ujęte w " Powiatowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015". Program szczegółowo określa
działania mające na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę
jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej. Realizatorzy działań prowadzą bieżący monitoring w trakcie
realizacji zadań, a zespół koordynujący przy Wydziale Oświaty i Zdrowia koordynuje realizację
Programu.
8. Opracowanie i wdrożenie specjalnych programów edukacyjno - rozwojowych dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Przewiduje się opracowanie programów i proponowanie ich
wojewodzie oraz kampanie na rzecz świadomego wyboru przez rodziców dzieci niepełnosprawnych
tych form edukacji (turnusy, klasy i szkoły integracyjne) które oferują wysokiej jakości
zintegrowane programy edukacyjno - rozwojowe. Propozycją oferty programów edukacyjno -
rozwojowych dla osób niepełnosprawnych jest ich uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
które niejednokrotnie taką rolę edukacyjno - rozwojową spełniają. Edukacyjno - rozwojowy
charakter mają również kampanie informacyjne przygotowane dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin. Planuje się przeprowadzenie rocznie dwóch różnych kampanii. Opracowaniem
i wdrażaniem programów edukacyjno - rozwojowych zajmują się między innymi organizacje
pozarządowe. Dla zdiagnozowania ich oferty przeprowadzona zostaje specjalnie w tym celu
przygotowana ankieta, która zostanie przesłana do różnych organizacji pozarządowych.
Po otrzymaniu odpowiedzi ankieta zostanie przeanalizowana, a jej wyniki podane do wiadomości
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Będą podjęte działania na rzecz dofinansowania
kosztów uzyskania wykształcenia wyższego przez zainteresowane osoby niepełnosprawne
(ewentualnie z wykorzystaniem środków PFRON).

DZIAŁANIA

1. Upowszechnianie aktualizowanej informacji o możliwościach pomocy psychologicznej
i prawnej dostępnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

- Przygotowanie publikacji diagnozującej ofertę podmiotów działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
- Przeprowadzenie ankiety wśród podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Aktualizacja i publikacja broszur z dotychczasowej oferty.
- Ciągła analiza stanu prawnego dot. osób niepełnosprawnych.
- Aktualizacja informacji zawartych w broszurach.
- Organizacja spotkań i konferencji dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Utworzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
- Analiza mocnych i słabych stron działalności punktu.
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- Opracowanie standardu pracy punktu informacyjnego oraz opracowame standardu strony
internetowej poświęconej sprawom osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie do opracowania standardu infolinii traktującej o problemach osób
niepełnosprawnych.

2. Wprowadzenie do systemu wspierania rodzin usługi "czas wolny dla rodziny"
(krótkoterminowa opieka nad osobą niepełnosprawną w domu i poza domem).

- Diagnoza zasobów- jakie organizacje mogą świadczyć taką usługę,
- Jaka jest liczba rodzin będących potencjalnymi odbiorcami tej formy pomocy.
- Ewentualne rozszerzenie usługi o prowadzenie jej poza miejscem zamieszkania klienta (z różnych
względów rodziny mogą nie chcieć korzystać z usługi w domu).

3. Stworzenie oferty wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi w środowiskach
lokalnych.

- Diagnoza zasobów, zebranie informacji dotyczących miejsc udzielania wsparcia rodzinom osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych,
w których pomoc ta nie jest udzielona.
- Utworzenie ośrodka wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych.
- Tworzenie grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych.
- Organizacja imprez skierowanych do osób i rodzin niepełnosprawnych.
- Organizacja festynów miejskich.

4. Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi
chcących założyć rodzinę.

- Udzielanie porad w poradni rodzinnej dla zgłaszających się osób.
- Diagnoza potrzeb i stanu ich zaspokajania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
intelektualnie i psychicznie w założeniu rodziny.

5. Opracowanie programów edukacyjno - rozwojowych dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin.

- Udzielanie wsparcia w formie turnusów rehabilitacyjnych.
- Organizacja kampanii informacyjnych.
- Zdefiniowanie pojęcia "program edukacyjno - rozwojowy".
- Zebranie informacji o realizowanych programach edukacyjno - rozwojowych od organizacji
i instytucji.
- Skonstruowanie ankiety skierowanej do organizacji pozarządowych oraz instytucji działających
w powiecie prudnickim (czy mają programy, komu proponują, procedury realizacji).
- Wybranie instytucji i organizacji, do których zostanie skierowana ankieta, wysłanie ankiety.
Koordynatorzy: Ośrodki Pomocy Społecznej, PCPR organizacje pozarządowe.

Cel 2. Stworzenie równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Głównym założeniem tego celu szczegółowego jest stworzenie odpowiednich warunków
edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży rozwój fizyczny
i umysłowy oraz udział w życiu kulturalnym i sportowym. Podstawowym założeniem jest dążenie
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do coraz wyższej jakości i powszechności kształcenia integracyjnego zarówno w odniesieniu do
dzieci niepełnosprawnych w klasach masowych, szkolnictwa integracyjnego oraz szkolnictwa
specjalnego. Planowane są szerokie działania obejmujące swym zasięgiem nie tylko dziecko, ale
również jego najbliższe środowisko z rodziną włącznie. Istnieje potrzeba opracowania
powiatowego sytemu działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w celu pokazania
i upowszechniania działań wzorcowych oraz rozbudzenia środowisk mało zaangażowanych.
Zauważa się konieczność doposażania wszystkich dzieci niepełnosprawnych i wszystkich
pracujących na ich rzecz placówek edukacyjnych w nowoczesne pomoce i sprzęt specjalistyczny
umożliwiający pełny rozwój i edukację dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W szczególności dotyczy to wszystkich szkół i ośrodków specjalnych oraz klas integracyjnych, ale
także szkół masowych. Należy zadbać o ciągłość edukacyjną umożliwiającą edukację
niepełnosprawnych na każdym poziomie edukacyjnym. Należy zapewnić wystarczające środki na
sfinansowanie bezpłatnego transportu w drodze na zajęcia do szkoły lub ośrodka, a także powrót do
domu. Należy kontynuować prace zmierzające do zlikwidowania wszelkich barier
architektonicznych w placówkach oświatowych oraz przeszkolić nauczycieli w zakresie
umożliwiającym udzielenie sprawnej i fachowej pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.
Ponieważ największe efekty w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym osiąga się w pierwszych
latach jego życia, należy zaangażować wszystkie niezbędne służby celem opracowania i wdrożenia
powiatowego programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Intensyfikacja i dofinansowanie
podejmowanych przez środowiska szkolne działań, zmierzających do właściwej i prowadzonej
w bardzo dobrych warunkach szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych
potrzebach edukacyjnych jest jedynym z głównych priorytetów tego programu. W ramach realizacji
tego celu planuje się opracowanie projektu sieci szkół z klasami integracyjnymi oraz sieci szkół
specjalnych i placówek specjalistycznych. Na tej podstawie planuje się opracować
i rozpowszechnić informator dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców zawierający
informacje o sieci szkół. Informator będzie zawierał także informację o możliwości umieszczenie
dzieci niepełnosprawnych w szkołach z internatem poza terenem powiatu. Zamierza się również
promować działalność i osiągnięcia szkół, o których mowa, przy okazji: wystaw, targów,
koncertów, spektakli teatrów ulicznych, zawodów sportowych. Po przeprowadzeniu diagnozy
potrzeb zamierza się również przygotowanie oferty kształcenia zawodowego dla klas specjalnych
w masowych szkołach zawodowych. Planuje się w ramach programu dostosowanie ofert
kształcenia zawodowego młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do potrzeb rynku
pracy. W tym celu zakłada się przeprowadzenie badań w zakresie potrzeb rynku pracy oraz
współpracę z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Dla wprowadzenia nowych
kierunków kształcenia niezbędne będzie również doposażanie bazy warsztatowej i laboratoryjnej
szkół w sprzęt niezbędny do realizacji programów. Ważnym zadaniem jest również
zagwarantowanie ciągłości kształcenia integracyjnego poprzez przygotowanie oferty edukacyjnej
szkół ponadgimnazjalnych i wyższych dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przygotowana oferta zostanie rozpowszechniona wśród uczniów i studentów niepełnosprawnych
i ich rodziców. Bardzo ważnym zadaniem wydaje się być likwidacja barier architektonicznych
w placówkach oświatowych. W latach 2006 - 2016 w celu zapewnienia bezpłatnego dowozu do
placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej planuje się zdiagnozowanie
potrzeb w tym zakresie oraz zakup dodatkowych mikrobusów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych. Po zdiagnozowaniu potrzeb zostaną opracowane przez powołany w tym celu
zespół zasady wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W budżecie na każdy rok będą planowane
środki finansowe na wynagrodzenia specjalistów w szkołach i przedszkolach (logopeda, psycholog,
rehabilitant). Przygotowane zostaną cykliczne szkolenia dla nauczycieli szkół masowych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
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DZIAŁANIA

1. Zbudowanie systemu edukacji włączającej dzieci i młodzież niepełnosprawną.

- Monitoring dostępności i potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.
- Zebranie informacji z placówek oświatowych o warunkach kształcenia dzieci młodzieży
niepełnosprawnej szczególnie dot. to szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.
- Opracowanie informatora z opracowaną siecią szkół i placówek oświatowych.
- Upowszechnianie informacji wśród uczniów i rodziców.
- Budowanie świadomości wśród kadry kierowniczej placówek oświatowych o potrzebach
akceptacji społeczności, prawa wyboru przez niepełnosprawnego szkoły - spotkania, konferencje.

2. Opracowanie oferty kształcenia zawodowego młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi/ także w klasach specjalnych w szkołach masowych dostosowanych do potrzeb
uczniów i potrzeb rynku pracy.

- Utworzenie szkół przysposabiaj ących do pracy dla uczmow z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- Diagnoza ilości uczniów niepełnosprawnych uczących się w gimnazjach.
- Analiza miejsc i potrzeb.
- Badanie rynku pracy.
- Inwentaryzacja istniejącej bazy warsztatowej i laboratoryjnej w szkołach.
- Przygotowanie oferty kształcenia zawodowego młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi/także w szkołach masowych.
- Promocja oferty kształcenia zawodowego.
- Aktywizacja niepełnosprawnych absolwentów poprzez organizację staży i praktyk.

3. Przygotowanie programu przekształcania szkół specjalnych lub
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze
niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

utworzenia ośrodków
znacznym stopniem

- Przygotowanie cyklu spotkań i dyskusji na temat edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z udziałem przedstawicieli instytucji, rodziców, organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Opracowanie zebranych informacji, wniosków i ew. propozycji do programu.
- Przygotowanie powiatowego programu edukacji dzieci i młodzieży ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- Konsultacje społeczne przygotowanego programu.
- Konsultacje z organem nadzoru pedagogicznego.

4. Przygotowanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i wyższych dla młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zagwarantowanie ciągłości kształcenia
integracyjnego.

- Diagnoza możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach ponadgimnazjalnych
ipolicealnych.
- Zebranie informacji o możliwości kontynuacji kształcenia po trzecim etapie edukacyjnym.
- Nawiązanie współpracy z przedstawicielami uczelni celem ustalenia możliwości zagwarantowania
ciągłości kształcenia osób niepełnosprawnych.
- Opracowanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych.
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- Upowszechnianie informacji o możliwościach dalszego kształcenia się osób niepełnosprawnych.
- Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

5. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych

- Przygotowanie planu likwidacji barier architektonicznych.
- Realizacja zatwierdzonych inwestycji.
- Pozyskiwanie środków z innych źródeł tj. PFRON.
- Wprowadzenie planu do realizacji.

6. Zapewnienie środków gwarantujących bezpłatny dowóz/dojazd do publicznych
i niepublicznych placówek edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

- Diagnoza potrzeb w zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych.
- Podjęcie działań zmierzających do zakupu dodatkowych mikrobusów przystosowanych do
przewozu osób na wózku likwidując tym samym barierę transportową.
- Realizacja przewozów.

7. Opracowanie i realizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, we
współpracy wydziałów edukacji i służby zdrowia.

- Zapoznanie się z Programem Rządowym Wczesnego Wspomagania Dzieci.
- Utworzenie Powiatowego Programu Wczesnego Wspomagania Dzieci.
- Zebranie informacji o możliwościach realizacji zadania przez publiczne i niepubliczne placówki
oświatowe.
- Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia i PFRON.
- Przygotowanie informacji na temat programu i jej upowszechnienie.
- Podjęcie realizacji zadania.

8. Zapewnienie środków na pomoc specjalistyczną (logopeda, psycholog, rehabilitant)
świadczoną na terenie szkół i przedszkoli.

- Zaplanowanie w budżecie wystarczających środków finansowych na zatrudnienie w szkołach
i placówkach oświatowych specjalistów.

9. Zaplanowanie działań zmierzających do wyposażenia każdego dziecka niepelnosprawnego
w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne ułatwiające naukę
na każdym poziomie edukacyjnym.

- Inwentaryzacja wyposażenia szkół i placówek oświatowych.
- Zebranie informacji o potrzebach w zakresie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.
- Zaplanowanie środków finansowych na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy - wystąpienie do
PFRON.
- Pozyskanie dodatkowych środków na zakup sprzętu, programów ipomocy.
- Stworzenie banku informacji o posiadanym specjalistycznym sprzęcie i pomocach celem ich
efektywnego wykorzystania.
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10. Przygotowanie cyklicznych szkoleń dla nauczycieli szkół masowych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

- Przygotowanie oferty szkoleń rad pedagogicznych.
- Nawiązywanie współpracy ze specjalistami (np. pomocy chorym psychicznie, pomocy w atakach
padaczkowych, cukrzykom itp.).
- Opracowanie programu i harmonogramu szkoleń.
- Realizacja szkoleń wg harmonogramu.

Koordynatorzy: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Urzędy Miejskie i Gminne, placówki
oświatowe, PFRON, PCPR, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe, Starostwo
Powiatowe w Prudniku.

Cel 3. Stworzenie i promowanie programów z zakresu zdrowego trybu życia dla osób
niepełnosprawnych.

Zasadniczą ideą tego celu szczegółowego jest rozwój integracji społecznej osób niepełnosprawnych
i ich rodzin poprzez wspieranie i promowanie zdrowego stylu życia. Upowszechnianie zdrowego
trybu życia można osiągnąć głównie za pomocą zwiększenia skuteczności edukacji zdrowotnej
społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. W ramach tego celu szczegółowego planuje się
stworzenie bazy danych o istniejących w powiecie ofertach aktywnego spędzania czasu wolnego
przez dzieci i młodzież (również niepełnosprawną). Baza zostanie umieszczona na stronie
internetowej. Oprócz bazy danych o istniejących ofertach w każdym roku zostanie opracowany
kalendarz imprez organizowanych przez ośrodki kultury, Ośrodek Sportu
i Rekreacji i inne. Przewiduje się stałą współpracę z mediami. Planuje się w każdym roku
zorganizowanie dwóch spotkań informacyjnych dla placówek oferujących formy aktywnego
spędzania czasu przez dzieci i młodzież. Zakłada się również przeprowadzenie w szkołach raz
w roku ankiet, dotyczących form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Ankieta będzie
służyła podejmowaniu decyzji odnośnie zmian lub wprowadzenia nowych ofert spędzania czasu
wolnego.

DZIAŁANIA

1. Stworzenie bazy danych o istniejących w powiecie prudnickim ofertach aktywnego
spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

- Opracowanie zasad uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ofertach spędzania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży.
- Przygotowanie bazy danych o ofertach spędzania czasu wolnego i umieszczenie na stronie
internetowej.
- Aktualizacja strony internetowej.
- Koordynacja współpracy między podmiotami.
- Organizacja spotkań informacyjnych.
- Tworzenie nowych ofert spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
- Przygotowanie kalendarza imprez.
- Współpraca z mediami.
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2. Istnienie bezpłatnych ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

- Tworzenie bezpłatnych ofert spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem uczestnictwa w nich
osób niepełnosprawnych.
- Poszukiwanie bezpłatnych ofert spędzania wolnego czasu.
- Umieszczenie informacji na stronie internetowej.
- Organizacja spotkań informacyjnych dla podmiotów przygotowujących ofertę.
- Koordynacja współpracy między podmiotami.
- Bieżąca diagnoza potrzeb środowiska w tym zakresie - przeprowadzanie badań ankietowych.
- Współpraca z mediami.

Koordynatorzy: PCPR, Ośrodki Kultury, OSiR, Urzędy Miasta i Gmin,

Cel 4. Stworzenie stale aktualizowanej oferty dokształcania zawodowego dla osób
zajmujących się świadczeniem pomocy dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych.

Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym jest zadaniem odpowiedzialnym stawiającym
coraz to nowe wyzwania, dlatego należy dołożyć wielu starań w celu zwiększenia i stałego
podnoszenia kwalifikacji osób świadczących tę pomoc. Oprócz indywidualnego podejścia do osób
należy nawiązać ścisłą współpracę pomiędzy instytucjami świadczącymi pomoc w celu
umożliwienia uzyskania pełni informacji i porad bez konieczności odsyłania osoby
niepełnosprawnej do innych instytucji. Efektem realizacji celu będzie stworzenie oferty
szkoleniowej dla służb mundurowych, sądowych, socjalnych, pracowników szkół i placówek
oświatowych oraz pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w zakresie problemów
osób niepełnosprawnych i ich potrzeb mającej na celu zwiększenie ich kompetencji zawodowych.
Spodziewanym wynikiem również będzie nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami
publicznymi i niepublicznymi oraz stworzenie skoordynowanego systemu wspierania
metodycznego nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych.

DZIAŁANIA

1. Stworzenie oferty szkoleniowej zwiększającej kwalifikacje zawodowe służb mundurowych,
sądowych, socjalnych, urzędników, pracowników szkół i placówek oświatowych oraz
pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w zakresie problemów osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Sporządzenie analizy zapotrzebowania na szkolenia zwiększające kwalifikacje wymienionych
grup zawodowych w zakresie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznych.
- Sporządzenie zestawienia w postaci oferty szkoleniowej dla tychże grup zawodowych.
- Zorganizowanie szkoleń pilotażowych.
- Ewaluacja szkoleń, określenie ich dalszego kierunku rozwoju oraz efektywności.

2. Opracowanie i wdrożenie programu doskonalącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół
i przedszkoli w zakresie potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

- Sporządzenie analizy zapotrzebowania na szkolenia zwiększające kwalifikacje wymienionych
grup zawodowych w zakresie potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
- Sporządzenie programu doskonalącego dla tychże grup zawodowych.
- Zorganizowanie szkoleń pilotażowych.
- Ewaluacja szkoleń, określenie ich dalszego kierunku rozwoju oraz efektywności.
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3. Stworzenie skoordynowanego systemu wspierania metodycznego nauczycieli pracujących
w klasach integracyjnych.

- Powołanie zespołu specjalistów z zakresu pracy z uczniami niepełnosprawnymi.
- Opracowanie przez zespół form i zasad pomocy nauczycielom pracuj ącym w klasach
integracyj nych.
- Metodyczne wspieranie indywidualne nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych
w zależności od zgłoszonego problemu.
- Podsumowanie pracy i zaplanowanie działań na rok kolejny.

4. Przeszkolenie instruktorów ośrodków kultury i sportu z placówek ogólnodostępnych
w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Sporządzenie analizy zapotrzebowania na szkolenia zwiększające kwalifikacje wymienionych
grup zawodowych w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Sporządzenie zestawienia w postaci oferty szkoleniowej dla tychże grup zawodowych.
- Zorganizowanie szkoleń pilotażowych.
- Ewaluacja szkoleń, określenie ich dalszego kierunku rozwoju oraz efektywności.

5. Włączenie do obligatoryjnej działalności ogólnodostępnych ośrodków kultury i sportu ofert
programowych dla osób niepelnosprawnych.

- Sporządzenie analizy działań podejmowanych już przez ośrodki kultury i sportu skierowanych do
osób niepełnosprawnych.
- Opracowanie (przy współpracy z przedstawicielami ośrodków kultury i sportu) oferty
uzupełniającej, obejmującej dodatkowe działania tychże instytucji.
- Przeprowadzenie działań przez ośrodki kultury i sportu zgodnych z opracowaną ofertą.
- Analiza podjętych działań oraz ewentualna modyfikacja oferty, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Koordynatorzy: PCPR, Ośrodki Kultury, OSIR, placówki oświatowe

Cel 5. Stworzenie systemu opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi zapewniającego
wielospecjalistyczną diagnozę oraz kompleksowe leczenie.

Realizacja celu jest praktycznie realizacją ONZ-towskich Standardowych zasad Wyrównania Szans
Osób Niepełnosprawnych:
"Państwa powinny zapewnić skutecznq pomoc medycznq osobom niepełnosprawnym ". W wyniku
szeregu zmian w systemie ochrony zdrowia bezpłatne usługi medyczne na terenie Powiatu
Prudnickiego świadczą różne podmioty publiczne i prywatne:
- przychodnie rejonowe i specjalistyczne;
- indywidualne praktyki lekarskie;
- szpitale.
Zakres i charakter świadczonych usług przez poszczególne podmioty zależny jest od kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrakt określa między innymi rodzaj i liczbę świadczeń
medycznych oraz środki finansowe na ich realizację. Taki model funkcjonowania służby zdrowia
znacznie ogranicza możliwość działania powiatu w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych .
Powiat uznając stworzenie systemu opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi za wstępny
warunek równoprawnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym zabiegać będzie o wpływ na
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całościowe administrowanie systemem opieki zdrowotnej i uczestniczenie w procesie decyzyjnym
poprzez między innymi reprezentację swych przedstawicieli w ciałach opiniująco - doradczych
organów zarządzających i wykonawczych instytucji zapewniających opiekę medyczną.
Cele operacyjne, których realizacja przyczyni się do zbudowania systemu opieki medycznej nad
osobami niepełnosprawnymi to:

1. Realizacja programu wczesnego wspomagania dzieci w rozwoju:
Jest to pilotażowy program rządowy, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2005; po
dookreśleniu potrzeb ze strony realizatorów programu stosowne służby powiatu, w tym Wydział
Oświaty włączy się ze stosownymi działaniami.

2. Opracowanie programów zajmujących się profilaktyką niepełnosprawności:
Po dookreśleniu potrzeb w tym zakresie przez środowiska osób niepełnosprawnych powiat
w ramach ogłaszanych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz dla podmiotów
świadczących usługi medyczne zapewni współfinansowanie opracowania i realizacji programów.

3. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego:
Powiat po określeniu potrzeb przez podmioty prowadzące taką działalność (CARITAS), w miarę
możliwości prawnych wspierać będzie ich działalność, podejmie stosowne działania prowadzące do
uregulowań prawnych umożliwiających kontraktowanie tych usług przez NFZ.

4. Upowszechnianie informacji w ośrodkach zdrowia o działaniach medycznych
prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych:

Powiat czynić będzie starania by wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne zobowiązane
były do tworzenia jednolitego systemu informacji dostosowanej do sposobów w jaki osoby
o różnych niepełnosprawnościach (niesłyszące, niedowidzące czy niepełnosprawne intelektualnie)
komunikują się;
Powiat w ramach ogłaszanych konkursów dla organizacji pozarządowych i podmiotów
świadczących usługi medyczne wesprze różne inicjatywy w tym zakresie.

S. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach służby zdrowia:
Obowiązek likwidacji barier architektonicznych spoczywa na użytkownikach tych obiektów -
podmiotach świadczących usługi medyczne; Powiat w miarę możliwości wspomagać będzie
w pozyskaniu środków na likwidację barier architektonicznych w tych obiektach.

6. Stworzenie systemu uzupełnienia rehabilitacji medycznej wsparciem psychologiczno -
terapeutycznym w obszarach tego wymagających:

Powiat zabiegać będzie wspólnie z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządu
wojewódzkiego i podmiotami świadczącymi usługi medyczne o kontraktowanie przez NFZ tego
typu usług.

7. Powołanie sieci placówek rehabilitacyjnych:
Powiat wspierać będzie i współinicjować działania prowadzące do zapewnienia rehabilitacji
dzieciom, a po dookreśleniu potrzeb przez podmioty prowadzące taką działalność wspierać będzie
w pozyskaniu środków na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

DZIAŁANIA

1. Opracowanie programów zajmujących się profilaktyką niepełnosprawności.

- Przygotowanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów świadczących
usługi medyczne.
- Współfinansowanie realizacji programów wybranych w ramach konkurów.

2. Upowszechnianie informacji o działaniach medycznych (podmiotów publicznych
i niepublicznych) prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Umieszczenie stosownych informacji na stronach internetowych powiatu.
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- Opracowanie informatora o dostępnych usługach rehabilitacyjnych.

3. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach służby zdrowia oraz rozwój usług
rehabilitacyjnych.

- Pomoc w pozyskaniu środków z PFRON na likwidację barier architektonicznych w placówkach
służby zdrowia.
- Podejmowanie działań na rzecz tworzenia sieci placówek rehabilitacyjnych.
- Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
- Stworzenie systemu uzupełnienia rehabilitacji medycznej wsparciem psychologiczno
terapeutycznym w obszarach tego wymagających.
- Pozyskanie środków na doposażenie istniejących już punktów rehabilitacyjnych.
- Wprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci na pływalni.

Koordynatorzy: PCPR, OSiR, CARlTAS, placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe,
Starostwo Powiatowe w Prudniku, PFRON.

Cel 6. Stworzenie sieci mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne ze względu na swoje schorzenia i ograniczenia wymagają przystosowania
zamieszkiwanych przez nie lokali mieszkalnych. Osobom, które nie mają możliwości nabycia
lokalu mieszkalnego przystosowanego do ich potrzeb, miasto powinno zaoferować taki lokal
w ramach swoich zasobów lokalnych. Jednym ze sposobów pomocy w powyższym zakresie jest
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
likwidacji barier architektonicznych występujących w lokalu mieszkalnym, budynku osoby
niepełnosprawnej i w jego najbliższej okolicy. Likwidacji podlegają wszelkie utrudnienia, które ze
względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub
utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Lecz nie tylko bariery architektoniczne są
przeszkodą w samodzielnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w środowisku domowym.
Również jest to bariera braku samodzielności wynikająca z nadopiekuńczości opiekunów lub braku
właściwej nauki samodzielnego radzenia sobie z trudami codziennego życia. Dlatego konieczna jest
organizacja mieszkań treningowych i chronionych, w których osoby niepełnosprawne mogłyby pod
kierunkiem terapeutów nabrać tak ważnych dla nich umiejętności. Mieszkanie chronione jest formą
pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do
prowadzenia samodzielnego życia lub zastępuje pobyt w placówce zapewniającej całodobową
opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
w integracji ze społecznością lokalną. W ramach tego celu spodziewane są:
l. Poprawa warunków mieszkaniowych osób niepełnosprawnych i uregulowanie szczególnego
trybu przydzielania mieszkań dla osób niepełnosprawnych,
2. Stworzenie systemu mieszkań chronionych oraz mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, oraz chorych psychicznie mającego na celu naukę
i zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Efektem celu ma być również konsekwentne egzekwowanie aktualnych przepisów prawa
budowlanego w stosunku do inwestorów, oraz zwiększenie świadomości inwestorów budujących
lokale mieszkalne w mieście o obowiązku prawnym zapewnienia pełnej dostępności budynków dla
osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pożądane jest zorganizowanie w powiecie miejsc
krótkoterminowego pobytu dla osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki.
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DZIAŁANIA

1. Stworzenie mieszkań treningowych.
- Przeprowadzenie diagnozy preferencji, oczekiwań, stanu posiadania i potrzeb mieszkaniowych
osób niepełnosprawnych w formie badań ankietowych.
- Określenie regulaminu wyłaniającego osoby, które mają zamieszkać w mieszkaniu treningowym.
- Konsultacje specjalistyczne kandydatów do mieszkań oraz ich rodzin.
- Określenie regulaminu organizacyjnego określającego szczegółową organizację mieszkań
treningowych.
- Ustalenie zasad pozyskiwania mieszkań treningowych z zasobów miejskich.
- Rozpisanie przetargu na wykonawcę przystosowania mieszkań.
- Rozpisanie konkursu ofert na prowadzenie mieszkań treningowych.

2. Stworzenie systemu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi
- Przeprowadzenie diagnozy oczekiwań, stanu posiadania i potrzeb mieszkaniowych osób
niepełnosprawnych w formie badań ankietowych.
- Określenie regulaminu wyłaniającego osoby, które mają zamieszkać w mieszkaniu chronionym.
- Konsultacje specjalistyczne kandydatów do mieszkań oraz ich rodzin.
- Określenie regulaminu organizacyjnego określającego szczegółową organizację mieszkań
chronionych.
- Ustalenie zasad pozyskiwania mieszkań chronionych z zasobów miejskich.

3. Usamodzielnianie w domu rodzinnym.
- Przeprowadzenie diagnozy preferencji, oczekiwań, stanu posiadania i potrzeb mieszkaniowych
osób niepełnosprawnych w formie badań ankietowych.
- Stworzenie katalogu usług zmierzających do usamodzielnienia w domu rodzinnym.
- Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniu, budynku i najbliższym otoczeniu osoby
niepełnosprawnej, mających na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

4. Tworzenie i funkcjonowanie mieszkań bez barier w zasobach miejskich.

- Przeprowadzenie diagnozy preferencji, oczekiwań, stanu, posiadania i potrzeb mieszkaniowych
osób niepełnosprawnych w formie badań ankietowych.
- Ustalenie zasad pozyskiwania mieszkań bez barier z zasobów miejskich.
- Utworzenie punktu konsultacyjnego udzielającego poradnictwa techniczno - finansowego
w zakresie dostosowania mieszkań dla potrzeb niepełnosprawnych.

5. Zorganizowanie w powiecie prudnickim miejsc krótkoterminowego pobytu dla osób
niepełnosprawnych wymagających stałej opieki.

- Przeprowadzenie diagnozy preferencji, oczekiwań, stanu posiadania i potrzeb w tym zakresie
w formie badań ankietowych.
- Uruchomienie w domach pomocy społecznej miejsc dla osób niepełnosprawnych wymagających
całodobowej opieki, na wypadek gdy rodzina musiałaby pozostawić osobę niepełnosprawną na
krótki okres.

Koordynatorzy: PCPR, DPS, Urzędy Miejskie i Gminne, PFRON
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Cel 7. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w ŻYciuspołecznym

W ramach realizacji tego celu szczegółowego zakłada się działania w kierunku umożliwienia
osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w życiu społecznym.
1. Planuje się, w oparciu o sporządzoną diagnozę, opracowanie sieci ośrodków dziennej aktywności
dla osób niepełnosprawnych pozostających poza zatrudnieniem. Przewiduje się utworzenie
ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
2. W celu aktywizacji osób niepełnosprawnych wskazane jest utworzenie warsztatów terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty będą wielofunkcyjną placówką dziennej
aktywności łączącą ze sobą elementy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Z biegiem czasu zapewniona zostanie również usługa dowozu.
3. W ramach programu podjęte zostaną także działania, które umożliwią istnienie powiatowego
zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. System
określi zasady współpracy w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi podmiotów
zajmujących się tym zagadnieniem od strony medycznej, społecznej i zawodowej. Przewiduje się
ponadto, korzystanie ze szkoleń i konferencji na temat psychiatrii środowiskowej.
4. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny potrzebują nieustannego wsparcia i dlatego przewidziane
jest tworzenie grup wsparcia dla rodzin, w szczególności - rodzin osób o głębokiej i wielorakiej
niepełnosprawności.
5. Bardzo ważnym elementem wsparcia jest asystent osoby niepełnosprawnej. Rosnąca liczba osób
będzie korzystać z pomocy asystenta osobistego.
6. Przy opiece i wsparciu dla osób niepełnosprawnych niezmiernie pomocnym jest wolontariat.
W ramach programu opracowane zostaną zasady organizacji i działania wolontariatu na rzecz osób
niepełnosprawnych. Zakłada się, że pomoc wolontarystyczną dla osób niepełnosprawnych będzie
świadczyła stale rosnąca liczba wolontariuszy.
7. Koniecznym jest również w ramach programu opracowanie zasad likwidacji barier
architektonicznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych w miejscach i budynkach użyteczności
publicznej.
8. Oprócz barier architektonicznych równie ważne są bariery w komunikowaniu się. W ramach ich
likwidacji realizuje się obowiązek wynikający z ustawy o języku migowym.
9. Likwidacja barier transportowych poprzez pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
samochodu oraz uzyskaniu prawa jazdy kat. B.
10. Likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie wózków inwalidzkich o napędzie
elektrycznym, protezy z zastosowaniem nowoczesnych technologii).
11. Inspirowanie działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym niczym nie skrępowaną
możliwość w samodzielnym poruszaniu się i komunikowaniu a tym samym funkcjonowaniu
w społeczeństwie pozwalając na uniezależnienie się od otoczenia. Likwidacja barier utrudniających
aktywizacj ę społeczną.
12.Wsparcie samorządów w podejmowanych działaniach na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych w społeczności lokalnej w jak naj szerszym zakresie. Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych programów.
13. Zakłada się również wspieranie i popularyzację osiągnięć kulturalnych, sportowych, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych.
14. Planuje się upowszechnianie informacji o różnych formach wypoczynku i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych przez udział w turnusach rehabilitacyjnych.
15. Stworzenie możliwości pełnego i aktywnego udziału w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji
i turystyce osób niepełnosprawnych - popularyzacja aktywności wśród tej grupy osób.
16. Inicjowanie działań na rzecz budowy tras i ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów.
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DZIAŁANIA

1. Zaplanowanie w oparciu o sporządzoną diagnozę sieci ośrodków dziennej aktywności dla
osób niepełnosprawnych pozostających poza zatrudnieniem.

- Sporządzenie analizy zapotrzebowania na istnienie sieci ośrodków dziennej aktywności dla osób
niepełnosprawnych pozostających poza zatrudnieniem.
- Sporządzenie analizy zasobów ośrodków dziennej aktywności dla osób niepełnosprawnych
pozostających poza zatrudnieniem.
- Rozszerzenie propozycji ośrodków dziennej aktywności o zajęcia skierowane do społeczności
lokalnej.
- Tworzenie projektów pomocy w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnoprawnych.
- Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
- Podjęcie działań w kierunku utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
- Podjęcie działań w celu utworzenia Spółdzielni socjalnych.

2. Tworzenie grup wsparcia dla rodzin osób o głębokiej i wielorakiej niepełnosprawności

- Wybór podmiotów do realizacji zadania.
- Nawiązanie współpracy z partnerami.
- Rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy w formie grup wsparcia.
- Rozpoznanie zasobów powiatu w zakresie aktualnej oferty grup wsparcia.
- Tworzenie i utrzymanie grup wsparcia w placówkach dziennych.
- Tworzenie i utrzymanie grup wsparcia w środowisku.

3. Włączenie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu
systemu wsparcia

- Pozyskanie kandydatów na asystentów osobistych i ich przeszkolenie.
- Wytypowanie osób niepełnosprawnych, którym pomoc asystenta jest niezbędna.
- Organizacja i monitorowanie współpracy asystenta z osobami niepełnosprawnymi.

4. Opracowanie zasad organizacji i działania wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

- Analiza zapotrzebowania na wolontariat.
- Analiza kosztów wolontariatu.
- Opracowanie zasad organizacji i działania wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Propagowanie wśród osób niepełnosprawnych możliwości pomocy wolontarystycznej .
- Propagowanie idei wolontariatu dla osób niepełnosprawnych wśród osób zainteresowanych pracą
welontarystyczną.
- Zlecenie zadania mającego na celu organizację wolontariatu dla osób niepełnosprawnych.

5. Likwidacja barier architektonicznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych w miejscach
i budynkach użyteczności publicznej

- Analiza stanu budynków i miejsc użyteczności publicznej w zakresie ich dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
- Zaplanowanie realizacji prac związanych z likwidacją barier.
- Realizacja planów dostosowania obiektów i miejsc użyteczności publicznej.
- Dbałość o dobre projektowanie i wykonawstwo nowych obiektów w celu zapewnienia pełnej
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dostępności dla osób niepełnosprawnych.
- Organizacja konkursu dla administratorów budynków użyteczności publicznej "Miejsce przyjazne
niepełnosprawnym ".

6. Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Poprzez likwidację
lub ograniczenie barier w poruszaniu się/przemieszczaniu się, barier transportowych
i w komunikowaniu się, przygotowanie osób do aktywnego życia w społeczeństwie.

- Prowadzenie działań w celu umożliwienia zakupu nowych środków transportu w miejsce
wyeksploatowanych samochodów dla jednostek powiatu, gmin i organizacji pozarządowych.
- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych programów
likwidujących bariery przy wsparciu ze środków PFRON.
- Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości przedmiotów i urządzeń
(protezy, wózki, oprzyrządowania) wspierających poruszanie się/przemieszczanie się przy użyciu
nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologii.
- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostosowania samochodu do ich potrzeb poprzez
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu.
-Szkolenia z zakresu mobilności/ kurs prawa jazdy kat. B.
- Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej nabytego sprzętu służącego aktywizacji społecznej.
- Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.
- Pomoc w uzyskaniu dofinansowania szkolenia z zakresu obsługi nabytego sprzętu.

7. Zapewnienie w urzędach tłumaczy języka migowego oraz zlikwidowanie barier
komunikacyjnych dla innych rodzajów niepełnosprawności

- Przeszkolenie pracownika, bądź zatrudnienie tłumacza języka migowego.
- Dotarcie z informacją do potencjalnych osób mogących korzystać z usług tłumacza.
- Ustalenie zapotrzebowania na dyżury tłumacza.
- Stworzenie witryny internetowej dla osób niepełnosprawnych likwidującej istniejące bariery.
- Propagowanie informacji o ofercie.
- Dostosowanie stron internetowych oraz BlP do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Stworzenie możliwości pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym, sporcie i rekreacji.

- Popularyzacja aktywności wśród osób niepełnosprawnych.
-Upowszechnianie informacji o różnych formach wypoczynku rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
- Wspieranie i popularyzacja osiągnięć kulturalnych, sportowych, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
- Opracowanie informatora dla osób niepełnosprawnych zawierającego ofertę udziału w różnego
rodzaju imprezach zarówno kulturalnych, sportowych i turystycznych.
- Zamieszczenie na stronie internetowej aktualnych propozycji dla osób niepełnosprawnych
w dziedzinie kultury i rozrywki.

Koordynatorz: PCPR, OSiR, ośrodki kultury, wolontariusze, PFRON, organizacje pozarządowe,
Starostwo Powiatowe w Prudniku.
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OBSZAR II

REHABILITACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIENIE

Cel l. Stworzenie efektywnego systemu zapewniającego zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.

Działania w ramach tego celu są adresowane zarówno do samych osób niepełnosprawnych
poszukujących zatrudnienia jak i do pracodawców zatrudniających (lub mogących zatrudnić) takie
osoby. Przewidziano sześć grup takich działań. Warunkiem powodzenia tych działań jest
zapewnienie tzw. "pierwszego bodźca": przekonanie osób niepełnosprawnych o ich przydatności na
rynku pracy, zdementowanie stereotypowych przekonań o przeszkodach prawnych i umotywowanie
ich do aktywności w poszukiwaniu pracy. Świadczenie i wspieranie usług dla osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, dzięki właściwej rehabilitacji osoby
niepełnosprawne powinny umieć realizować się w pracy i w życiu osobistym, a poprzez
samorealizację osiągać pożądany status społeczny. Likwidując bariery ograniczające zawodowe
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych podnosi się jakość życia tych osób. Efektem byłoby
nawiązanie przez te osoby kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, co obecnie stanowi często
pierwszą barierę powodującą nieskuteczność dalszych działań. Popieranie możliwości zatrudnienia
i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu,
uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrocie do zatrudnienia, poprzez umożliwienie
skutecznego dostępu do ogólnych programów. Kampania informacyjno - motywacyjna adresowana
do osób niepełnosprawnych w tym zakresie będzie prowadzona równolegle z innymi kampaniami
w ramach programu.

1. Ponieważ jednym z czynników mających wpływ na szanse zatrudnienia są pożądane
kwalifikacje, istniejąca oferta szkoleń umożliwiających zdobycie kwalifikacji poszukiwanych przez
pracodawców będzie rozbudowana, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb osób, które stały się
niepełnosprawne już jako dorosłe. Oprócz szkoleń nieco mniejsza grupa osób niepełnosprawnych
zostanie objęta przygotowaniem zawodowym oraz pracami interwencyjnymi. Organizowane będą
staże i praktyki dla absolwentów niepełnosprawnych. Na podstawie doświadczeń można
spodziewać się, że ok 40% osób objętych szkoleniem i pracami interwencyjnymi, oraz ponad 60%
osób objętych przygotowaniem zawodowym znajdzie następnie pracę.
2. Ułatwienie zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz podniesienia poziomu kwalifikacji
zawodowych osób niepełnosprawnych. Stosowanie instrumentów, które zmotywują i pomogą
osobie niepełnosprawnej być aktywną na rynku pracy. Wyrównanie szans tej grupy osób w dostępie
do zdobycia i utrzymania zatrudnienia, które stanowi element niezależności ekonomicznej.
3. Planowane są działania mające zmienić postawę pracodawców wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych: przełamać negatywne stereotypy i stworzyć zachęty. Planuje się, że w wyniku
tych działań co najmniej 10 stanowisk pracy rocznie będzie dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
4. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi przewiduje się
stopniowo tworzony system wsparcia w miejscu pracy przez asystentów osobistych.
5. Zachęcenie firm do tworzenia miejsc pracy przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
6. Zostanie przygotowany i wdrożony projekt polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi powiatu prudnickiego lub przez niego
nadzorowanych. Będzie stale rozbudowany system wspierania na rynku pracy osób
niepełnosprawnych ( w tym - zaburzonych psychicznie), poprzez wsparcie dla tworzenia
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Firm Społecznych, Zakładów
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Pracy Chronionej oraz miejsc pracy chronionej na otwartym rynku pracy.
7. W stosunku do osób niepełnosprawnych fizycznie, ofertą będzie popularyzacja "telepracy" -
pracy polegającej na świadczeniu usług poprzez Internet lub telefon, np. w miejscu swojego
zamieszkania.

DZIAŁANIA

1. Przygotowanie ofert szkoleniowych umożliwiających zdobywanie kwalifikacji
i przekwalifikowanie się osobom, które stały się niepełnosprawne jako dorosłe.

- Opracowanie i wdrożenie zasad organizacji szkoleń.
- Diagnoza społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych.
- Określenie potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych.
- Przeprowadzenie rekrutacji uczestników na szkolenia.
- Wybór firm szkoleniowych, których oferta jest dostosowana do ograniczeń psychofizycznych
uczestników szkolenia.
- Stworzenie katalogu ofert szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.
- Szkolenie osób niepełnosprawnych.
- Organizacja staży i praktyk dla absolwentów niepełnosprawnych.
- Koordynacja i kontrola przeprowadzonych działań, która zapewni prawidłowy zgodny
z założeniami przebieg programu.

2. Ułatwienie zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz podniesienia poziomu kwalifikacji
zawodowych osób niepełnosprawnych.

- Wspieranie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu edukacji na poziomach wyższych.
- Wzrost liczby osób niepełnosprawnych podnoszących swoje wykształcenie.
- Informowanie o programach realizowanych przy wsparciu ze środków PFRON.
- Organizowanie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom we włączeniu się w efektywne uczestnictwo w aktywności zawodowej
-Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości przedmiotów wspierających
poruszanie się, przy użyciu nowoczesnych technologii i urządzeń rokujących poprawę lub
utrzymanie funkcji umożliwiających aktywność zawodową.

3. Zaplanowanie działań mających na celu zmianę postaw pracodawców wobec zatrudniania
osób niepełnosprawnych.

- Opracowanie ulotek informacyjnych, folderów, plakatów.
- Upowszechnianie ulotek informacyjnych, plakatów, folderów.
- Wspieranie pracodawców poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
- Udział pracodawców w praktykach i stażach dla osób niepełnosprawnych.
- Koordynacja i kontrola przeprowadzanych działań, która zapewni prawidłowy
z założeniami przebieg programu.

zgodny

4. Zbudowanie systemu zapewniającego wsparcie w miejscu pracy osobom
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi przez asystentów
osobistych.

- Opracowanie wdrożenie zasad wsparcia w mIeJSCUpracy osobom z niepełnosprawnością
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intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.
- Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnoprawnych
z upośledzeniem intelektualnym i kryzysami psychicznymi.

Wybór organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
z upośledzeniem intelektualnym i kryzysami psychicznymi.
- Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy wspomagające utrzymanie miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
- Nawiązanie współpracy z pracodawcami zainteresowanymi formą pomocy pracownikom
niepełnosprawnym poprzez trenera pracy.
- Koordynacja i kontrola przeprowadzonych działań, która zapewni prawidłowy i zgodny
z założeniami przebieg programu.

5. Zachęcanie pracodawców do tworzenia miejsc pracy przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych i wspieranie tych osób na otwartym rynku pracy. Prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa mającego na celu zaistnienie osoby niepełnosprawnej na rynku
pracy.

- Dofinansowanie do przystosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
- Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
- Wspieranie warsztatów terapii zajęciowej poprzez dofinansowanie kosztów ich działania.
- Refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej przez osoby niepełnosprawne lub
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
- Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełno
sprawnemu w pracy.

- Zwrot kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - staże, praktyki zawodowe.
- Utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
- Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.
- Korzystanie z wszystkich usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez urząd pracy.
- Koordynacja i kontrola przeprowadzonych działań, które zapewni prawidłowy i zgodny
z założeniami przebieg programu.

6. Popularyzacja i rozwój "telepracy" podejmowanej przez osoby niepelnosprawne oraz
wspieranie pracodawców, tworzących takie miejsca pracy.

- Opracowanie i upowszechnianie ulotek, plakatów, folderów.
- Udzielanie przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy porad i informacji na temat
"telepracy" .
- Dobór kandydatów zainteresowanych "telepracą" (określenie predyspozycj i psychofizycznych).
- Szkolenie osób niepełnosprawnych w zakresie "telepracy" .

Nawiązanie współpracy z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych w ramach "telepracy" .
- Koordynacja i kontrola przeprowadzanych działań, które zapewni prawidłowy zgodny
z założeniami programu przebieg.

Koordynatorzy: PUP, PCPR,PFRON, Starostwo Powiatowe w Prudniku.
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OBSZAR III

PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cel 1. Zapewnienie kontroli przestrzegania praw osób niepelnosprawnych w insytucjach
opieki i pomocy społecznej.

Zasadniczym celem jest zapewnienie prawa do korzystania z gwarancji konstytucyjnych
zapewniających bezpieczeństwo i ochronę prawną. Osoby niepełnosprawne szczególnie na
podstawie Karty Praw Osób Niepełnosprawnych przyjętej Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. zagwarantowane mają prawo do niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Osoby niepełnosprawne w związku ze
swoją nieporadnością i uzależnieniem od pomocy innych osób są narażone w sposób szczególny na
łamanie ich praw oraz nieuprawnione przejęcie kontroli nad ich życiem i mieniem przez osoby
trzecie, także pod pozorem działania "dla ich dobra". Dlatego też niezbędne jest stworzenie
procedur kontroli przestrzegania praw wynikających z Karty oraz powołanie zespołów do oceny
i monitorowania powyższego stanu w placówkach pomocy społecznej oraz instytucjach opieki
medycznej. Planuje się utworzyć zespół ds. monitorowania i kontroli przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych w palcówkach opieki medycznej i pomocy społecznej, który miałby na celu
stałą analizę stanu faktycznego dotyczącego powyższego zakresu. Efektem działań w zakresie
powyższego celu szczegółowego jest zapewnienie przestrzegania pełni praw osób
niepełnosprawnych podczas korzystania z szerokiej sieci instytucji opieki medycznej i pomocy
społecznej. Działania te zwiększą świadomość prawną osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz
zwiększą poczucie wpływu na własny los i wybór sposobu życia - samostanowienie. Wymiernym
efektem będzie również przeszkolenie przedstawicieli instytucji opieki i pomocy medycznej
w zakresie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

DZIAŁANIA
l.Stworzenie systemu monitoringu i oceny realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych
w instytucjach opieki i pomocy społecznej

- Analiza przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w placówkach opieki i pomocy społecznej.
- Stworzenie procedur dotyczących oceny i monitoringu realizacji Karty.
- Sporządzenie wzoru ankiety dla osób niepełnosprawnych korzystających z placówek opieki
i pomocy społecznej.
- Przekazanie ankiety dotyczącej przestrzegania praw osób niepełnosprawnych do placówek
pomocy.
- Analiza danych zawartych w ankietach przekazanych przez placówki opieki i pomocy społecznej.
- Powołanie zespołu kontrolnego mającego na celu kontrolę przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych.
- Udzielanie porad prawnych osobom niepełnosprawnym.
- Opracowanie i wydanie broszury informacyjnej dotyczącej ulg uprawnień dla osób
niepełnosprawnych.
- Bieżąca aktualizacja strony internetowej.

Koordynatorzy: PCPR, ośrodki pomocy społecznej
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III. Źródła finansowania

Założenia programu przewidują, że finansowanie działań wytycznych w programach będzie
odbywać się ze środków własnych i pozyskanych przez uczestników poszczególnych

.przedsięwzięć, Jako główne źródła finansowania należy wymienić: PFRON, środki unijne w tym
zwłaszcza EFS, środki sponsorów oraz środki własne będące w dyspozycji podmiotów-
realizatorów programu.

IV. Ramy instytucjonalne programu

Odpowiedzialność za realizację poszczególnych działań w ramach programu spoczywać będzie na
podmiotach bezpośrednio zaangażowanych. Funkcję koordynatora całego programu pełni
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest odpowiedzialna za opiniowanie
projektów powiatowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ocenę realizacji tych
projektów.

Partnerzy:

- Starostwo Powiatowe w Prudniku,
- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Organizacje pozarządowe,
- Zakłady pracy,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Służby medycyny pracy,
- Przychodnia Lekarska "Medicus",
- Przychodnia Lekarska "Optima"
- Przychodnie rejonowe i specjalistyczne,
-PCM
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Prudnicki Ośrodek Kultury,
- Gminne Domy Kultury,
- Wszelkie jednostki chętne do uczestniczenia w niniejszym programie.

V.Aktualizacja i monitoring realizacji programu

Ze względu na stosunkowo długi okres objęty działaniami programu zakłada się, że będzie on
w miarę potrzeb aktualizowany. Natomiast ocenę realizacji poszczególnych działań programu
planuje się w okresach rocznych - w IV kwartale każdego roku.

VI. Zakończenie

Złożoność działań, jakie należy podjąć dla poprawy warunków wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz uzyskania w tym zakresie
wymiernych efektów, wymaga zaangażowania w realizację zadań wszystkich samorządów
terytorialnych, wielu instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli poszczególnych
środowisk osób niepełnosprawnych, aby nastąpiła skuteczność realizacji Programu.
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Zakłada się, że w ramach Programu mogą powstawać szczegółowe projekty tworzone w Powiecie
oraz gminach, a także w organizacjach społecznych, mające na celu realizację zadań Programu.
Ponadto samorząd województwa może przygotować odrębne programy celowe o charakterze
wojewódzkim służące realizacji celów operacyjnych zawartych w Programie.
Program ten może także stanowić podstawę do występowania o środki z funduszy strukturalnych,
zarówno przez samorząd powiatowy, gminny, jak i organizacje pozarządowe.
Szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów będzie najlepiej sprzyjać
wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Prudnickiego
w różnych dziedzinach życia społecznego.
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