
UCHWAI.A NR XXX/1 3/2021

RADY MIASTA WLOCT.AWEK

z dnia 2marca2021r.

w sprawie przyjecia Miejskiego Programu Dzialah na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

na lata 2021-2023

Na podstawie art, 35a ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875 oraz

22021r, poz.159) oraz arl,12 pkt 11 w zwiqzku z art, 92 ust, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samozqdzie powiatowym (Dz. U, 2202C r, poz. 920)

uchwala sig, co nastqpuje:

g 1. Pzyjmuje siq Miejski Program Dzialafi na Rzecz Osob Niepelnosprawnych na lata 2021 -2023
stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

g 3.1, Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia, z mocqobowiqzujqcqod dnia 1stycznia2021

roku.

2, Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo5ci po1zez ogloszenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek.
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1. WST4P

Miejski Program Dzialafi naRzecz Os6b Niepelnosprawnych w Gminie Miasto Wloclawek na

lata 2021-2023 zaklada kontynuacjg kierunk6w lokalnej polityki na rzecz os6b

z niepelnosprawnoSciami, jakie zostaly wytyczone w Miejskich Programach Dzialafi na Rzecz Os6b

Niepelnosprawnych na lata 2004-2008,2009-2013 oraz 2014-2020. Istot4 programu jest stworzenie

lokalnych warunk6w oraz zagwarantowanie i udzielenie osobom niepelnosprawnym indyrvidualnej

pomocy, kt6ra umo2liwi maksymalne wykorzystanie ich potencjalnych zdolno6ci i mo2liwo6ci dla

osi4gnigcia jak najwigkszej 2yciowej samodzielnoSci i aktywno6ci. Celem programu jest okreSlenie

zadan,poprzezrealizacjE kt6rych moZe poprawi6 sig sy'tuacja)ryciowaos6b o ograniczonej sprawnoSci

w spolecznoSci lokalnej i warunki integracji spolecznej, ekonomicznej w tym przeciwdzialanie ich

wykluczeniu prry" uwzglgdnieniu istniej4cych zasob6w oraz mo2liwo5ci miasta w zakresie ich

realizacji.

Planuj4c w Programie dzialania na rzeaz os6b z niepetnosprawno5ciami uwzglgdniono ich

interdyscyplinamy i migdzyresortowy wymiar, bowiem problemy os6b z niepelnosprawno6ciami nie

dotycz4 jedynie obszaru pomocy spolecznej, ale takhe dotycz4 sfery zdrowia, edukacji, sportu, kultury,

infrastruktury i architektury.

Podstawg prawn4 do opracowania i realizacji programu stanowi ustawa o rehabilitacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych z dnia27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 22020

roku, poz. 426 zp62n. zm.).

Zgodnie z art. 35a ust. I cytowanej ustawy do zadafi powiatu naleiry: opracowyrvanie

i realizacja zgodnie z powiatow4 strategi4 dotycz4c4 roztxiryywania problem6w spolecznych,

powiatowych program6 w dzialafi na rzecz os6b n iepelno sprawnych w zakre s ie :

- rehabilitacj i spolecznej,

- rehabilitacj i zawodowej i zatrudnienia,

- przestrzegan ie praw os6b n iepelnosprawnych.

U podstaw tworzenia Programu znajduj4 sig zapisy krajowych akt6w prawnych, dokumenty lokalne,

akty prawa miejscowego oraz zapisy akt6w prawa migdzynarodowego.

Dokumentv lokalne Miasta Wloclawek:

a) Strategia Rozwi4rywania Problem6w Spolecmych dla Miasta Woclawek nalata20l6-2020 przyjgta

uchwal4 Rady Miasta WloclawekNr XXI/77/20"5 zdnia23 czerwca20l6 roku,

b) Wojew6dzki Programem ,,R6wne Szanse. Program Dzialafi Na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych do

2020 roku",

c) Strategia rozwoju miasta Wloclarvek 2020+.



Krajowe regulacje prawne:

a) Konstlrtucja Rzecrypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, kt6ra stoi w obronie praw

i wolnoSci os6b z niepelnosprawnoSci4, okreSlaj4ca zasady jakimi powinna kierowad sig wladza

ustawodawcza, wykonawcza i samorz4dy terytorialne dzialaj4ce na rzecz Srodowiska os6b

z niepelnosprawno5ci4 (art. 68, art. 69),

b) Karta Praw Os6b Niepelnosprawnych, uchwalona I sierpnia 1997 roku przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej, kt6ra uznaje, i2 osoby z niepelnosprawno6ci4 maj4 prawo do niezale2nego, samodzielnego,

aktywnego 2ycia oraz nie mog4 podlega6 dyskryminacji (M.P. z 13.08.1997 roku Nr 50, poz. 475),

c) Ustawa zdnia2T sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spolecznej orazzatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 426 z p62n. zm.) okre6laj 4ca szczeg6lowo zagadnienia

zwi4zane z aktywizacj4 zawodow4 i spoleczn4 os6b z niepelnosprawno6ci4,

d) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instSrtucjach rynku pracy (Dz. U.

22020 roku, poz. 1409 zp62n. zm.) okreSlaj4ca instrumenty interwencji paristwa na rynku pracy,

e) Ustawa zdnia12marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz. U. 22019 roku, poz. 1507 zp62n.

zm.), w kt6rej z zapis6w art. 19 pkt. I wynika koniecznoS6 stworzenia strategii romvi4zywania

problem6w spolecznych wspieraj4cej osoby z niepelnosprawno5ci4,

f) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia l9 sierpnia 1994 roku (Dz. U. 22020 roku, poz. 685

zp62n. zm.) z kt6rej wynika, ze obowi4zkiem paristwa jest ochrona zdrowia psychicznego, zapewniona

przez organy administracji rz4dowej i samorz4dowej oraz instlrtucje do tego powolane.

g)Ustawa zdnia l9 lipca 2019r. o zapewnianiu dostgpno(ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U.

22019 roku, poz. 1696)

Akta prawa migdz.vnarodowe go :

Konwencja o Prawach Os6l-, Niepelnosprawnych prryjgta przez ONZ 13 grudnia 2C06 roku.

Jest to pierwsry migdzynarodowy akt prawny, kt6ry odnosi sig kompleksowo do os6b

niepelnosprawnych. Jej celem jest popieranie, ochrona orazzapewnienie pelnego i r6wnego korzystania

zpraw czlowieka ipodstawowych woinoSci przezwsz..vstkie osoby niepelnosprawne.

Godne i aktywne funkcjonowanie os6b niepelnosprawnych w \ciu osobistym, spolecznym

i zawodowym winno polegad nie tylko na zaspakajaniu ich potrzeb, ale przede wsrystkim

na wyr6wnywaniu r62nic, kt6re wynikaj4 z niepelnosprawno6ci.

R6wnoprawny dostgp do d6br, kt6re s4 osi4galne dla pozostalych os6b bez wysilku, powinien by6

zapewniony w kazdej sferze funkcjonowania os6b z niepelnosprawno5ci4. Zapewnienie wsparcia

z ro2nych 2r6del i w r62nych formach umoZliwi osobom niepelnosprawnym, pelne kor4rstanie bez

dyskryminacji ze wsrystkich praw czlowieka i uczestniczenia we wszystkich plaszczyznach Lrycia

miasta. Dialog i wsp6lpraca inst5rtucji dzialaj4cych narzecz os6b niepetnosprawnych z organizacjami

pozarz4dowymi, pozwoli komunikowa6 potrzeby i wykorzystywa( pojawiaj4ce sig mo2liwoSci

rozwi4zywania problem6w oraz pozyskiwanie Srodk6w narealizacjg program6w i akcji, maj4cych na

celu zapobieganie i minimalizowanie skutk6w niepelnosprawnoSci.



Program wieloaspektowo ujmuje zagadnienia wynikaj4ce z niepelnosprawnoSci, okre5la kierunki

lokalnej polityki narzeczos6b niepelnosprawnych i dzialaniakonieczne do jej realizacji, wykorzystuj4c

obowi4zuj4ce prawo w celu poprawy s1'tuacji niepelnosprawnych mieszkaric6w.

Jego celem jest przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b niepelnosprawnych oraz zapewnienie

im moZliwie pelnego i r6wnoprawnego uczestnictwa w {ciu spolecznym oraz zawodowym.

Adresowany jest do os6b niepelnosprawnych, ich rodzin, opiekun6w, mieszkafc6w Woclawka oraz

dzialaj 4cy ch n a i ch rze cz i n stlrtucj i i o rgan i z acji p ozar z4dowyc h.

Wsp6lne dzialanie samorz4du, jego jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarz4dowych

pozwala w pelni wykorzysta6 potencjal naszego miasta. Wzajemne uzupelnianie Srodk6w z r62nych

2rodel, pozwoli kompleksowo wesprzed osoby niepelnosprawne i ich rodziny.

Wyniki dzialafi przedstawiane w corocznych sprawozdaniach z realizacji ,,Miejskiego Programu

Dzialah na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych na lata 2014-2020" i osi4gane w tej materii efekty

upewniaj4 o koniecznoSci podejmowania podobnych dzia\ahna lata nastgpne.

Dokument ten obejmuje siedem szczeg6lowych cel6w skladaj4cych sig na cel gl6wny:

Tworzenie warunk6w do mo2liwie pelnego funkcjonowania os6b niepelnosprawnych

w spolecznoSci lokalnej Gminy Miasto Wloclawek. Cele szczeg6lowe bgd4 realizowane poprzez

konkretne zadaniaidzialania. Program wskazuje tak2erealizator6w poszczeg6lnychdzialafi.

Program opracowal Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie we Woclawku, w oparciu

o materiaty i analizy wlasne oraz sprawozdania i opracowania Wydziat6w Urzgdu Miasta Wloclawek,

jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, organizacji pozarz1dowych realizuj4cych zadania na

rzeczos6bniepetnosprawnychiinnychinstSrtucji,wtymuwzglgdniaj4c problemysygnalizowaneprzez

osoby niepelnosprawiic.

Partnerzy realizuj4cy zaloLenia programu:

- Miejski O6rodek Pomocy Rodzinie w'e Wloclawku,

- Wydzial Polityki Spolecmej i Zdrowia Publieznego Urzgdu Miasta Wloclawek,

- Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta Wloclawek,

- Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Wloclawek,

- Wydzial Dr6g, Transportu Zbiorowego i Energii Urzgdu Miasta Wloclawek,

- Miejski Zesp6l Opieki Zdrowotnej we Wloclawku,

- Powiatowy Urz4d Pracy we Woctawku,

- Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacji we Wloclawku,

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Woclawku,

- Miejska Biblioteka Publiczna we Wloclawku,

- Galeria Sztuki Wsp6lczesnej we Wloclawku,



- Centrum Kultury,,Browar B" we Wloclawku

- Wloclawskie Stowar4rszenie Niepelnosprawnych,,EUROINTEGRACJA" we Woclawku,

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Doroslym z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 ,,OLIGO" we

Wloclawku.

- Zaklad AktywnoSci Zawodowej we Woclawku.

Zaklada sig otwarty charakter programu, tzn. moze on by6 uzupelniany, rozszerzany

i zmieniany o nowe zadania i cele w trakcie jego realizacji, zgodnie z zapotrzebowaniem spolecznym.

W miarg pojawiania sig nowych problem6w oraz uregulowari prawnych, moZna bgdzie

go modyfikowa6, dostosowuj4c do aktualnej sytuacji prawnej i mo2liwo6ci finansowych.

Program definiuje cele, priorytety orazdziatania, zwigkszaj4c mo2liwo6ci zabezpieczenia optymalnych

Srodk6w na podniesienie jakoSci zycia os6b niepelnosprawnych zar6wno w budZecie Gminy Miasto

V/loclawek, jak r6wnieZ z dodatkowych Srodk6w pochodz4cych migdzy innymi

z Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych (PFRON) i Srodk6w Unii

Europejskiej, Srodk6w Funduszu Pracy (FP), organizacji pozarz4dowych oraz pozyskiwanych innych

Srodk6w zewngtrznych.

2. ANALIZA DZIALAN NA RJ.F,CZ 0568 NIEPEI,NOSPRAWI\YCH WE
wLocLAwKU WRAZ ZE STATYSTYKA- STAN ZLAT 2018-2019

Gmina Miasto Wloclawek od wielu lat systematyczne poglgbia integracjg spolecm4 wszystkich

mieszkaric6w bez wzglgdu na ich wiek, sprawnoil6 frryczn4 i sytuacjg ekonomicznqorazrozwija ofertg

wsparcia i pomocy osobom niepelnosprawnym zar6wno w formie insftucjonalnej, jak

i pozainstytucjonalnej. Polityka spoleczna miasta ukierunkowana jest m.in. na d1henie do tworzenia

warunk6w zapewniaj4cych osobom niepelnosprawnym oraz ich rodzinom pelne uczestnictwo w Zyciu

spolecznodci lokalnej, dostgp do informacji, edukacji, rynku pracy i infrastruktury publicznej. Nale2y

podkre6li6, ze osoby niepelnosprawne maj4 stworzon4 we Wloclawku mo2liwoSd aktywnego udzialu

w procesie planowania dzialCIrrt ich bezpo(rednio dotycz1cych, m. in. poprzez dzialalnos6 Powiatowej

Spolecznej Rady ds. Os6b Niepelnosprawnych oraz funkcjonowanie Pelnomocnika Prezydenta Miasta

Woclawek do spraw Os6b z Niepelnosprawno6ciami. Warunkiem umo2liwiaj4cym osobom

niepelnosprawnym pelne funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach irycia jest zapewnienie

dostgpnoSci Srodowiska frzycznego, spolecznego, gospodarczego i kulturalnego, dostqpu do opieki

zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia oraz do informacji i Srodk6w komunikacji.

Przy opracowaniu niniejszej analiry s)'tuacji os6b niepelnosprawnych na terenie Gminy Miasto

Wloclawek poslugiwano sig danymi m.in. z: Powiatowego Urzgdu Pracy we Woclawku, Miejskiego



Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawno5ci we Wloclawku, Miejskiego OSrodka Pomocy

Rodzinie we Wloclawku, Urzgdu Miasta Woclawek, Zaldadu Aktywno6ci Zawodowej we Woclawku.

2.1.Pojgcie niepelnosprawnoSci

Przez niepelnosprawnoSd rozumie sig trwal4 lub okresow4 niezdolno66 do wypelniania 16l

spolecznych z powodu stalego lub dlugotrwalego naruszenia sprawnoSci organizmu,

w szczeg6lnoSci powcduj4c4 niezdolno6i do pracy.

Osoby niepelnosprawne, zgodnie z art. I ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, to osoby, kt6rych niepelnosprawno66 zostala

potwierdzona orzeczeniem:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj4ce do jednego z trzech stopni niepelnosprawnoSci

(znacznego, umiarkowanego, lekkiego) lub

2) o calkowitej lub czg3ciowej niezdolnoSci do pracy na podstawie odrgbnych przepis6w lub

3) o niepelnosprawno6ci, wydanym przed ukoriczeniem l6 roku 2ycia.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenie lekarza orzecznikaZakladu Ubezpieczeri Spolecznych o:

1) calkowitej niezdolnoSci do pracy i niezdolnoSci do samodzielnej egrystencji, traktowane jest na r6wni

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci,

2) calkowitej niezdolno6ci do pracy, traktowane jest na r6wni z orzeczeniem

o umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoSci,

3) czg5ciowej niezdolno5ci do pracy, traktowane jest na r6wni z orzeczeniem o lekkim stopniu

niepelnosprawnoSci.

2.2.Pomoc spoleczna osobom niepelnosprawnym i ich rodzinom

Pomoc spoleczna jest instltucj4 polityki spolecznej pafistwa, maj4c4 na celu umo2liwienie

osobom i rodzinom przezwycigilanie trudnych sytuacji2yciowych, kt6rych nie s4 one w stanie pokona6,

wy'korzystuj4c wlasne uprawnienia, zasoby i mo2liwoSci.

Pomoc spoleczna wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzajqcych do zaspokojenia niezbgdnych

potrzeb i umo2liwia im Zycie w warunkach odpowiadaj4cych godnoSci czlowieka. Zadaniem pomocy

spolecznej jest tak2e zapobieganie trudnym sytuacjom 2yciowym przez podejmowanie dzialait

zmierzaj4cych do ryciowego usamodzielnienia os6b i rodzin oraz ich integracji ze Srodowiskiem.

Osoby niepelnosprawne korzystaj4 ze Swiadczeri pomocy spolecznej na og6lnych zasadach,

okre3lonych w przepisach. Zadania te realizowane s4 w formie: zasilk6w pienig2nych, wsparcia

Srodowiskowego obejmuj4cego uslugi opiekuricze, specjalistyczne uslugi Swiadczone przez domy

pomocy spolecznej, o6rodki opiekuricze i Srodowiskowe domy samopomocy. Wymienione formy

niecalkowicie zaspakajaj4 potrzeby wynikaj4ce z niepelnosprawnoSci. Obok zabezpieczenia

niezbgdnych 2yciowych potrzeb os6b niepetnosprawnych, konieczne jest r6wnie2 zorganizowanie



specjalistycznej pomocy, kt6ra umoZliwi osobie niepelnosprawnej usamodzielnienie sig, opuszczenie

krggu beneficjent6w pomocy spolecznej, pozwoli na prawdziwe upodmiotowienie sig. Rodzaj, formy

irozmiar tej pomocy powinny stymulowai osobg niepelnosprawn4 do samodzielnego rozwi1zywania

wlasnych problem6w przy wsparciu pracownika socjalnego, kt6ry ma bezpo5redni kontakt z osob4

niepelnosprawn4.

Dzialania Srodowiskowe prowadzone sq przez terenowych pracownik6w socjalnych zatrudnionych

w Osiedlowych Sekcjach Pomocy Spolecznej. Do ich zadahnaleiry rozeznanie sytuacji Zyciowej os6b i

rodzin ubiegaj4cych sig o pomoc oraz kwalifikowanie i wnioskowanie o Swiadczenia z pomocy

spolecznej, atak2e podejmowanie dzia\afi aktywizuj4cych osoby korzystaj4ce ze Swiadczeri pomocy

spolecznej ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem spolecznoSci lokalnych, jak r6wnie2 przyznawanie

i wyplacanie Swiadczeri pienigZnych przewidzianych ustaw4 o pomocy spolecznej.

W 2018 r.- na terenie Miasta Woclawek 5 608 rodzin otrzymalo wsparcie zzal'resu pomocy spolecznej.

\-4cznie pomoc4 objgto l0 202 osoby zyiqce w tych rodzinach, czyli z pomocy spolecznej korzystalo

9,8loA mieszkaric6w.

Natomiast w 2019 r.- 4 949 rodzin otrzymalo wsparcie. N-1cznie pomoc4 objgto 8 782 osoby zryiqce

w tych rodzinach, czyli z pomocy spolecznej korzystalo 8,560 mieszkafc6w.

Pomoc osobom znajduj4cych sig w trudnej sytuacji zyciowej realizowana byla przez terenowych

pracownik6w socjalnych w 3 obszarach: Swiadczenia pienigZne, pomoc pozamaterialna, dzia\ania

Srodowiskowe.

Liczbg os6b korzystaj4cych ze Swiadczeri pomocy spolecznej na przestrzeni ostatnich lat obrazuj4

ponizsze zestawienia.

Wykres l.

Zestawienie liczbowe os6b korzystajacych
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s* Liczba os6b korzystajqcych z pomocy ffiLiczba mieszkaric6w Wtociawka

2r6dto: Sprawozdanie : dzialalnoici MOPR we Wloclawku i innych samorzqdowych iednostek
organizacyjnych pomocy spolecznej za 2018 i 2019 rok

104 033 102 608



Wedlug poniZszego zestawienia spo5r6d przycryn udzielania przez MOPR pomocy, na drugim

miejscu byla niepelnosprawnoS(. Ztego powodu, zro2nych form pomocy skorzystalo w latach:

- w 2018 r. - l37l rodzin i2.137 os6b wtych rodzinach tj. odpowiednio 24,45%o rodzin

wspartych przez MOPR i20,95Yo os6b,

- w 2019 r. -1.313 rodzin i2.037 os6b wtych rodzinach, tj. odpowiednio26,530/o rodzin

wsparlych przez MOPR i23,20yo os6b objgtych pomoc4,

Wykres 2.

Powody przyznania pomocy w latach 2OL8-2OL9
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Zr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnolci MOPRvve Wloclawku i innych jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej
za 2018 i 2019 rok
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Wykres 3.

Wyksztalcenie os6b niepelnosprawnych korzystaj4cych
z pomocy spolecznej
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Zrddlo: opracowqno na podstawie danych MOPR lVloclawek

Z powy?szej struktury mozna zaobserwowa6 niekorzystn4 sytuacjg w zakresie wyksztalcenia.

Najwigcej (35Yo-42o/o) os6b korrystaj4cych z pomocy spolecznej w latach 2018-2019, to osoby

z wyksztatceniem podstawowym i zawodowym, zaledwie 20Yo-2lo/o to osoby z wyksztalceniem

Srednim, a3%o z wyksztalceniem wyZszym.

Wykres 4.

iLr6dlo utrzymania os6b niepelnosprawnych korzystajqcych
z pomocy spolecznej
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NajczgSciej wystgpuj4cym rodzajem dochod6w w gospodarstwie domowym os6b niepelnosprawnych

s4 zasilki stale (46Yo-50%). Z renty lub emerytury utrzymuje sig Srednio 360/o-400/o osob

niepelnosprawnych. Inne Zr6dla utrzymania stanowi4ce 5oA-9o , to: zasilek dla bezrobotnych, alimenty,

umowy zlecenia, umowy o pracg.

Wykres 5.

Stopiefi niepelnosprawno5ci osob korrystaj4cych z pomocy spolecznej
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2r6dto: opracowano na podstmuie danych MOPR llloclo,rek

WSr6d os6b niepelnosprawnych korzystajqcych z pomocy spolecznej w latach 2018-2019 dominujq

osoby z umiarkowanym (58%-60%) i znacznym (25%) stopniem niepetnosprawnoSci.

Wvkres 6.

Typ rodziny korzystaj4ceiz pomocy spolecznej
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2r6dto: opracowano na podstawie danych MOPR l(loclawek
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Z uzyskanych danych wida6 wyrafinie, 2e wigkszo$d os6b niepelnosprawnych korzystaj4cych

z pomocy spolecznej w latach 2018-2019 stanowi4 osoby samotne (74%-75%). Na drugim miejscu

znajduj4 sig rodziny pelne korzystaj4ce z pomocy tj. (19%-20%).

Tabela 2

Zr6dlo: MOPR Wloclatuek

Z zamieszczonych powy2ej danych wida6, 2e g)6wnq przyczynq wsp6listniej 4cq prryznania pomocy

osobom niepelnosprawnym jest dlugotrwala choroba. Na kolejnym miejscu znalazLo sig ub6stwo

i bezrobocie. Pozostalym osobom przlznano pomoc m.in. z powodu bezracino6ci w sprawach

opiekuriczo-wychowawcrych, bezdomno6ci, alkoholizmu i potrzeby ochrony macierzyristwa lub

wielodzietnoici.

2.2.1. Pornoc Srodowiskowa

Swiadczenia pomocy spolecznej s4 zr62nicowane, niekt6re z nich maj4 charakter obligatoryjny.

a inne fakultatywny.Kahdy rodzaj Swiadczenia ma ustawowo okre6lone przeslanki, bgd4ce podstaw4

ichprryznania. W 2018r. z pomocy w formie Swiadczeri pienig2nych skorzystalo og6lem 4 625 rodzin

i 8 821 os6b w tych rodzinach. W 20f9 r. skorzystaty og6lem 4 053 rodziny

i7 652 osoby w tych rodzinach. Rodziny te otrzymywaly ni2ej wymienione Swiadczenia:

o Zasilek staty - przysluguje osobie pelnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub

calkowicie niezdolnej do pracy, kt6ra nie nabyla uprawnieri do Swiadczefi zubezpieczenia

spolecznego,

Liczba o s6b niepelno sprawnych

Wyszczeg6lnienie

Sieroctwo

Potrzeba ochrony macierzyristwa lub wielodzietnosci

Dlugotrwala choroba

BezradnoS6 w sprawach opiekuriczo-
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o Zasilek okresowy - przyznawany jest w szczeg6lno6ci ze wzglgdu na dlugotrwal4 chorobg,

niepelnosprawnoS6, bezrobocie, mo2liwoSd otr4rmania lub nabycia uprawniefi do Swiadczeri

z innych system6w zabezpieczenia spolecznego,

o Zasilek celowy i celowy specjalny - prryznawany jest w celu zaspokojenia niezbgdnej potrzeby

b1'towej w szczeg6lno5ci mo2e by6 przyznany na pokrycie czgSci lub calo6ci koszt6w zakupu

2yvno5ci, lek6w i leczenia, opalu, niezbgdnych przedmiot6w uitku domowego, drobnych

remont6w i napraw w mieszkaniu,

o ZasiLki celowe na pokrycie wydatk6w powstatych w wyniku zdarzenia losowego.

Poza udzielaniem Swiadczeri pienig2nych pracownicy socjalni Miejskiego O$rodka Pomocy Rodzinie

podejmuj4 dzialania w zakresie pracy socjalnej w szczeg6lnoSci:

-pomoc w rozwi1rywaniu problemow rwi4zanych z bezrobociem,

- dzialania na rzecz poprawy stanu zdrowia,

- zapewnienie wlaSciwe go rozwoj u psycho spole czne go dziec i i mlodzieiry,

-pomoc w redagowaniu pism, kompletowaniu dokumentacji przy ubieganiu sig o r62nego

rodzaju ulgi i 6wiadczenia,

-informowanie klient6w o przysfuguj4cych im prawach i uprawnieniach,

- pomoc w integracji ze Srodowiskiem os6b opuszczaj4cych zakJady karne,

-wdraZanie kontrakt6w socjalnych jako skutecznej formy wsp6lpracy z osobami i rodzinami

objgtymi pomoc4,

-kierowanie beneficjent6w pomocy spolecznej do uczestnictwa w Klubie Integracji Spolecznej

i wsp6lpraca z tym oSrodkiem wsparcia,

-wsp6lpraca z instytucjami i organizacjami pozarz4dowymi dziatajEcymi na rzecz klient6w

pomocy spolecznej,

-poradnictwo socjalne dla rodzin dysfunkcyjnych zmierzaj4ce do zmiany negatywnych postaw

rodzicielskich wobec dzieci.

Pracownicy socjalni udzielaj4 r6wnie2 r6Znorodnych form wsparcia pozamaterialnego. Podejmowane

dzialania w tym zakresie prowadz4 do minimalizowania skutk6w trudnej sytuacji 4,ciowej,

a w konsekwencji do poprawy funkcjonowania spolecznego, a nawet do usamodzielniania os6b

korzystaj4cych z pomocy.

Swiadczenia niepienigtne udzielone w latach 2018-2019 to:

. oplacone skladki na ubezpieczenie zdrowotne,

. pomoc w sprawieniu poch6wku ( pogrzebu ),

o posilek.
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Realizacjg w latach 2018-2019 uslug opiekurf,czych narzecz os6b, kt6re z powodu cigzkiej choroby,

wieku lub innych przlczyn wymagaj4 pomocy os6b trzecich powierzono w drodze konkursu dw6m

organizacjom pozarz4dowym tj. Polskiemu Komitetowi Pomocy Spolecznej i Polskiemu Czerwonemu

Krzy2owi. Ustugi te polegaj4 miedzy innymi na nabywaniu i dostarczaniu potrzebnych produkt6w,

przyrz1dzaniu posilk6w, zapewnieniu higieny osobistej i otoczenia, pielggnacji w zakresie zleconym

przezlekarza i zgodnie z jego wskazaniami. Tak4 form4 pomocy w 2018 roku objgto 738 os6b a koszty

jej udzielenia wyniosty 5 075 263,00 zl, w 2019 roku objgto 733 osoby, a koszty udzielenia pomocy

wyniosty 5 241248,00 zl.

Realizacja specjalistycznych uslug opiekurlczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi zostala

powierzona w drodze konkursu rv latach 2018-2019, Polskiemu Komitetowi Pomocy Spolecmej.

W 2018 roku pomoc4 objgto 67 os6b wydatkuj4c na ten cel kwotg | 549 073,00 z\w 2019 roku pomoc4

objgto 107 os6b wydatkuj4c na ten cel kwotg 2 100 299,00 zl.

Dzialania Srodowiskowe realizowane byly przez Zesp6l ds. Organizowania SpolecznoSci Lokalnej.

Zesp6l tworz4ryznaczeni terenowi pracownicy socjalni z Osiedlowych Sekcji Pomocy Spolecznej oraz

pracownik Klubu Integracji Spolecznej. Do pracy ze spoleczno6ci4 lokaln4 wykorzystuje sig metodg

Srodowiskow4 Centrum AktywnoSci Lokalnej - Modelu Organizowania Spoleczno(ci Lokalnej (OSL).

Centrum Aktywno6ci Lokalnej jest metod4 budzenia aktywno5ci spolecznej w celu samoorganizowania

sig do rorwiqrywania konkretnych problem6w danej spolecznoSci. Og6lem w latach 2018-2019

pracownicy socjalni zrealizowali 123 projekty socjalne, z wykorzystaniem metody CAL - OSL.

W Klubie Wolontariusza wolontariusze pracowali w Srodowiskach os6b starszych

i niepelnosprawnych (w tym w domu pomocy spolecznej) wspomagaj4c osoby potrzebuj4ce wsparcia

w codziennym funkcjonowaniu. Zesp6l wolontariuszy wspieral r6wnie2 realizacje projekt6w

prowadzonych metod4 Organizou'ania Spoleczno5ci Lokalnej.

Zadaniem Klubu Integracji Spolecznej jest przecirvdzialanie zjawisku wykluczenia spolecznego

wSr6d mieszkaric6w miasta, ze szczeg6lr,vm uwzglgdnieniem os6b zagrozonych bezrobociem poprzez

realizacjE dzialah w zakresie reintegracji spolecznej i zawodowe.i realizacjg zada,h o charakterze

teraoeutycznym, edukacyjno-pomocowym, zatrudnieniolvym i samopomocowym. Klub Integracji

Spolecznej jest r6wnie2 realizatorem prac spolecznie uirytecznych. 54 one instrumentem aktyrvizacji

zawodowej skierowanym do os6b bezrobotnych bez prawa do zasilku, korzystaj4cych ze Swiadczeri

pomocy spolecznej i znajduj4cym sig w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Gl6wnym efektem

realizowanego zadaniajest czasowa aktywizacja zawodowa mieszkaric6w miasta Wloclawka, os6b

dlugotrwale bezrobotnych ikorrystaj4cych zpomocy spolecznej. Spo6r6d os6b uczestnicz4cych
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w programie w 2018 roku - 4 osoby podjgfy zatrudnienie, natomiast w 2019 roku - 5 os6b podjglo

zatrudnienie.

2,2.2. Pomoc instytucjonalna

Pomoc spoleczna realizowana przez insSucje polega na: przyznawaniu i wyplacaniu Swiadczef,

pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbgdnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk

rodz4cych zapotrzebowanie na Swiadczenia z pomocy spolecznej, rcalizacji zadart wynikaj4cych

z rozeznanych potrzeb spolecmych, rozwijaniu nowych form pomocy spolecznej i samopomocy

w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Istotn4 kwesti4 jest zapewnienie opieki osobom nie mog4cym

samodzielnie funkcjonowai w Srodowisku poprzezi

l. o$rodki wsparcia,

2. Srodowiskowe domy samopomocy,

3. domy pomocy spolecznej,

4. warsztaty terapii zajgciowej,

5. schroniska dla bezdomnych,

6. mieszkaniachronione,

7. interwencjg kryzysow4

Srodowiskowy Dom Samopomocy jest plac6wk4 wsparcia dziennego ptzeznaczon4 dla 40 os6b

przewlekle psychicznie chorych i niepelnosprawnych intelektualnie, kt6re wymagaj4 czg3ciowej

specjalistycznej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbgdnych potrzeb Zyciowych. W ramach pobytu

plac6wka zapewnia wsparcie i rehabilitacjg wspomagaj4c4 przystosowanie do osi4gnigcia

samodzielnoSci w pelnieniu 16l spolecznych. Ponadto Osrodek zapewnia m.in.: cieply posilek,

a prowadzona specjalistyczna pomoc ma na celu przeciwdzialanie marginalizacji i wykluczeniu

spolecmemu tej grupy chorych.

Z pob5'tuw SOS uwzglgdniai4c rotacjg uczestnik6w skorrystalo w:

o 2018 roku - 47 os6b.

o 2019 roku - 47 os6b.

Zgodnie z ustaw4 o pomocy spolecznej prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Spolecznej

przysluguje osobom wymagaj4cym calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub

niepelnosprawnoSci, niemog4cym samodzielnie funkcjonowai w codziennym Zyciui kt6rym nie mo2na

zapewni6 niezbgdnej pomocy w formie uslug opiekuriczych.

Domy Pomocy Spolecznej zapewniaj4 swoim mieszkaricom pomoc i opiekg wykwalifikowanej kadry

w zakresie uslug wspieraj4cych, opiekuriczych i zdrowotnych. Plac6wki dostosowane s4 do potrzeb

os6b niepelnosprawnych.

16



Na terenie Moclawka funkcjonuj4 trzy Domy Pomocy Spolecznej:

- DPS prry ul. Dobrzyfskiej 102 przeznaczony jest dla 58 mieszkaric6w,

- DPS przy ul. Nowomiejskiej 19 przeznaczony jest dla 64 mieszkaric6w,

- DPS przy ul. Zeromskiego 28a przeznaczonv jest dla 4l os6b, w tym dla 32 os6b przewlekle

somatycznie chorych oraz 9 os6b niepelnosprawnych frzy cmie.

Og6lem w 2018 roku w Domach Pomocy Spolecznej przebywaty 183 osoby, w 2019 roku - 179 os6b.

Ponadto, w strukturach Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Nou,omiejskiej 19, funkcjonuje O5rodek

Dziennego Pobl'tu prry ul. Brzeskiej 15.

O6rodek Dziennego Pobytu pelni funkcjg oSrodka wsparcia dziennego dla os6b, kt6re z racji stanu

zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej i materialnej kwalifikuj4 sig do udzielania Swiadczef pomocowych,

a nie wymagaj4 opieki calodobowej, jak1 zapewnia dom pomocy spolecznej. O5rodek przeznaczony

jest dla 40 uczestnik6w, bez wzglgdu na ple6. W OSrodku odbywaj4 sig zajgcia terapeutyczne (terapia

ruchowa, zajgciowa, muzykoterapia), kt6re wplyvraj4 na zachowanie dobrej kondycji psychofirycznej

orazzajgcia kulturalno-tw6rcze pozwalaj4ce na wyra2anie uczu6 poprzez dzialaniakreatywne.

Gl6wnym celem dzialalnoSci O6rodka jest pomoc uczestnikom w zachowaniu samodzielno6ci, poprzez

zaspokajanie ich potrzeb w taki spos6b, aby jak najdluzej byli samodzielni i mogli pozosta6 we wlasnym

Srodowisku, w miejscu zamieszkania.

W 20 I 8 roku z uslug OSrodka Dziennego Pobytu skorzystalo 50 os6b, w 2019 roku - 5 I os6b.

Warsztat terapii zajgciowej jest wyodrgbnion4 organizacyjnie i finansowo plac6wk4, stwarzaj4c4

osobom niepelnosprawnym moZliwoSd udzialu w rehabilitacji spolecznej i zawodowej poprzezterapig

zajgciow4. Celem dzialania warsztatu jest rehabilitacja zmieruaj4ca do wszechstronnego rozwoju

kaZdego uczestnika, poprawy zaradno6ci osobistej, sprawnoSci psychofizycznych orazprzystosowania

do iry cia w spoleczeristwie.

Bogata oferta pracowni w raniach warsztat6w zapewnia terapig, naukg, jak i pr4rgotowanie clo pelnienia

16l spolecznych, daj4c szanse na niezalehne i aktywne )rycie os6b niepelnosprawnych. Dcdatkowo

warsztaty zapewniaj4 rehabilitacjg osobom niepelnosprawnym, integracjg ich ze spolecmoSci4 lokaln4,

utrzymuj4 kontakt, wspieraj4 rodziny i prryjaci6l os6b korzysta_i4cych z WTZ, promuj4 osi4gnigcia

i rozpowszechniaj4 fw6rczo56 poprzez organizacjg kiermasz6w, festyn6w, spektakli i happening6w.

Na terenie Wloclawka funkcjonuj4 dwa Warsztaty Terapii Zajgciowej.

Warsztat Terapii Zajgciowej prry Polskim Zwi4zku Niewidomych ul. N-azienna 6.

W warsztatach uczestniczy 40 os6b. W ramach rehabilitacji zawodowej i spolecznej osoby

niepelnosprawne objgte s4 terapi4 zajgciow4, terapi4 ruchem i zajgciami sportowymi oraz arteterapi4.
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Uczestnicy WTZ bior4 udzial w zajgciach w pracowni czynno6ci dnia codziennego, komputerowej,

rgkodzielniczo - krawieckiej, artystyczno - introligatorskiej, stolarsko - Slusarskiej, witraZu,

muzykoterapii oraz w pracowni podtrrymywania umiej gtno5ci szkolnych.

Warsztat Terapii Zajgciowej Towarrystwa Prryjaci6l Dzieci ul. Wiejska 14.

W warsztatach uczestniczy 35 os6b. W ramach rehabilitacji osoby niepelnosprawne uczestnicz4

w terapii zajgciowej, treningu ekonomicznym oraz rehabilitacji ruchowej.

Uczestnicy WTZ bior4 udzial w zajgciach w pracowni aktyvvizacji zawodowej, komputerowo -
poligraficznej, kucharskiej, stolarsko - technicznej, krawiecko - rgkodzielniczej, plastycznej o az

hafci arsko - zdobniczej.

W 2018 roku na sfinansowanie koszt6w dzialalnoSci dw6ch warsztat6w zosta\aprzekazana ze Srodk6w

PFRON kwota w wysokoSci | 244 700,00 zl oraz ze Srodk6w budZetu miasta kwota

138 300,00 zl. Dofinansowanie rocznego kosztu pobytu na jednego uczestnika ze Srodk6w PFRON

w warsztacie terapii zajgciowej wynosilo 16 596,00 zl.

Natomiast w 2019 roku przekazano ze Srodk6w PFRON kwotg w wysoko6ci 1357 200,00 zl oraz

ze Srodk6w bud2etu miasta kwotg 150 800,00 zl. Dofinansowanie roczrego kosztu pobytu najednego

uczestnika ze Srodk6w PFRON w warsztacie terapii zajgciowej wynosilo l8 096,00 zl.

Pomoc w formie schronienia zabezpieczana jest (zgodnie z umow4 zawart4 z Gmin4 Miasto

Wloclawek w drodze konkursu) za po5rednictwem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet iMglczyzn

,,Caritas" Diecezji Wloclawskiej, Schroniska dla os6b bezdomnych z uslugami opiekuriczymi oraz

uslugami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywnoSci spolecznej, w miarg mo2liwo6ci wyj6cie

z bezdomnoSci i uryskanie samodzielnoSci zyciowej.

Mieszkafiey schronisk s? pod stal4 opiek4 Si6str Alberry"nek Postuguj4cych Ubogim.

Bezdomni majq zapewniony dach nad glow4, calodzienne wyZywienie, opiekg oraz pomoc

pielggniarki.

Ponadto, w okresie jesienno- zimowym, tj. od I paldziernika do 31 marca osoby bezdomne maj4

zapewnione schronienie w Ogrzewalni. Z plac6wki tej korzy-stali bezdomni, na co dzieh iryj4cy

w przestrzeni publicznej, wymagaj4cy pomocy w zakresie zapewnienia schronienia oraz ochrony

zdrowia i irycia, szczeg6lnie w sltuacji niskich temperatur.

W 2018 roku w schroniskach przebyrvalo og6lem 193 os6b bezdomnycir, w tym 25 kobiet, natomiast

w 2019 roku 213 os6b bezdomnych, w tym26 kobiet.

Mieszkanie chronione to forma pomocy skierowana do pelnoletnich wychowank6w pieczy zastqpczej,

kt6ra umozliwia naukg prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego przy wsparciu

specjalist6w zatrudnionych w MOPR. W mieszkaniach chronionych funkcjonuj4cych we Wloclawku
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od czasu uruchomienia, tj. od 2004 r. zamieszkiwa\o 37 wychowank6w, kt6rzy opu6cili pieczg zastgpcz4

w rozumieniu przepis6w o pomocy spolecmej oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej.

W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystal 1 wychowanek z plac6wki opiekuriczo - wychowawczej

oraz 3 wychowank6w z rodziny zastEpczej. Natomiast w 2019 roku 2 wychowank6w z plac6wki

opiekuriczo - wychowawczej oraz I wychowanek z rodziny zastgpczej.

W ramach Interwencji kryzysowej, na rzecz os6b/rodzin, kt6re znalazly sig w kryzysie, dzialania

podejmuje zesp6l interdyscyplinamy, w kierunku przyrvr6cenia r6wnowagi psychicznej i uryskania

samodzielnoSci oraz zapobiegania przejSciu reakcji na kryzys w stan chroniczny, skutkuj4cy

niewvdolno Sci4 w funkcj onowan i u psych ic znym i spolecznym.

Zesp6l Interdyscyplinarny PrzsciwdzialaniaPrzemocy w Rodzinie w 2018 roku wszcz4l38l procedur

Niebieskiej Karly, w 2019 roku 425 procedur.

Ponadto w ramach infrastruktury Srodowiskowej funkcjonuj4 rodziny zastgpcze.

W 2018 roku utworzono 6 rodzin zastgpcrych spokrewnionych,4 rodziny zastEpcze niezawodowe oraz

1 rodzing zastgpcz4 zawodow4, w kt6rych umieszczono 14 dzieci. N-4cznie w 2018 roku na terenie

Miasta Wloclawek funkcjonowalo 129 rodzin zastgpczych. Rodziny te otrzymaly wsparcie finansowe

na pokrycie koszt6w utrrymania 170 dzieci.

W 2019 roku utworzono 2 rodziny zastgpcze spokrewnione, 2 rodziny zastgpcze niezawodowe

i 1 rodzing zastgpcz4 zawodow4. W nowopowstalych rodzinach umieszczono 8 dzieci z tego

I dziecko z orzeczeniem o niepelnosprawnoici. l-4cznie w 2019 roku funkcjonowalo l2l rodzin

zastgpcrych, kt6re otrrymaly wsparcie finansowe na pokrycie koszt6w utrrymania dla 157 dzieci.

2.2.3. Rehabilitacja spoleczna i zawodowa - zadania realizowane dla osr6b
niepelnosprawnych przez MOPR w ramach Srodk6w PFRON

Rehabilitacja os6b niepelnosprawnych oznacza zesp6l dzialah, w szczeg6lno5ci

organizacyjnych, lecznicrych. psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych

i spolecznych, zmierzaj4cych do osi4gnigcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osr5b, mo2liwie

najwy2szego poziomu ich funkcjonowania, jakosci zycia i integracji spolecznej.

Rehabilitacja spoleczna polega na wypracowaniu motywacji u os6b z niepelnosprawno$ci4 do

kontakt6w spolecmych, zainteresowania zyciem spolecznym i umozliwieniu w miarg samodzielnego

funkcjonowania. Osobom z niepelnosprawno5ci4 udziela sig pomocy w przystosowaniu sig do wymagari

2yciacodziennego poprzezusuwanie ekonomicznych i socjalnych barier, kt6re mogtyby utrudni6 bqdZ

wplyn4i niekorzystnie na proces rehabilitacj i.
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Rehabilitacja zawodowa ma na celu ulatwienie osobie niepelnosprawnej uzyskania

i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umo2liwienie jej korzystania

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i po6rednictwa pracy. To szansa na przystosowanie

do pracy, oznaczaj4ce osi4gnigcie i utrrymanie r6wnowagi migdzy wymaganiami, jakie praca

i Srodowisko stawiaj4 przed jednostk4 niepelnosprawn4, a mo2liwo6ciami spelnienia tych wymagari

oraz jednoczeSnie r6wnowagi migdzy potrzebami jednostki, a moZliwo3ci4 ich spelnienia, tkwi4cymi

w samej pracy i w Srodowisku pracy.

Realizatorem zadanzzakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b niepelnosprawnychjest Sekcja

Rehabilitacji Zawodowej i Spolecznej Os6b Niepelnosprawnych Miejskiego OSrodka Pomocy

Rodzinie.

Ponizsza tabela przedstawia wykazudzielonej (wyplaconej) pomocy w ramach rehabilitacji spolecznej

i zawodowej w latach 2018-2019.

Tabela 3.

| 357 200

223 516249 970

269 004199 882

274 756

53 889

15 803

MOPR lVloclawek
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W Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Spolecznej Os6bNiepelnosprawnych Miejskiego O6rodka Pomocy

Rodzinie we Woclawku w latach 2018-2019 dzialal Punkt Informacji Os6b Niepelnosprawnych.

Do zadari PION nale2alo udzielanie osobom niepelnosprawnym oraz ich opiekunom, aktualnych

i kompleksowych informacji, slu24cych wyr6wnywaniu ich szans w aktywizacji spolecznej

i zawodowej, a w szczeg6lnoSci informowanie o ulgach i uprawnieniach os6b niepelnosprawnych,

wynikaj4cych z obowi4zuj4cych 2rodel prawa oraz o moZliwo5ciach wsparcia finansowego os6b

niepelnosprawnych wynikajqcych z ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej

i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych. Wsp6tpracuj4c ze spolecznoSciami lokalnymi

organizowal tematyczne seminaria prowadzone przez specjalist6w zrohnych obszar6w kompetencji

oraz spotkania z zakresu profilaktyki spolecznej os6b niepelnosprawnych, z zachowaniem

r62norodnoSci temat6w dostosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych.

Zarz4dzeniemnr 40012019 z dnia 30 wrzeSnia 2019 roku powolano Pelnomocnika Prezydenta

Miasta Woclawek ds. Os6b z NiepelnosprarvnoSciami.

Pelnomocnik dziata na obszarze szeroko rozumianej polityki spolecznej, inicjuj4c i koordynuj4c

dzialania zmierzaj4ce do poprawy jakoSci i komfortu 2ycia os6b z niepelnosprawnoSciami. Dokonuje

analiz i ocen sytuacji poprzez wsp6fuczestniczenie w opracowaniu i wdrazaniu program6w w celu

pelnej integracji os6b z niepelnosprawnoSciami w spolecznoSci lokalnej . Do zadafi Pelnomocnika

naleiry:

l. Wsp6lpraca z Powiatow4 Spoleczn4 Rad4 do Spraw Os6b Niepelnosprawnych oraz z Miejskim

Zespolem do Spraw orzekania o Niepelnosprawnosci we wloctawku,

2. Wsp6lpraca z przedstawicielami administracji rzqdowej, jednostkami samorz4du

terytorialnego, organizacjami pozarz4dowymi w zakresie problematvki dotycz4cej Srodowiska

os6b z niepelnosprawno6ciami,

3' Inicjowanie i wspieranie dzialafi w zakresie organizowanych kampanii spolecznych, wystaw,

konferencji itp. na rzecz Srodowiska os6b z niepelnosprawnosciami,

4. Analizowanie potrzeb os6b z niepelnosprawnoSciami w zakresie:

l) popra$y infrastruktury przestrzennej i komunikacyjnej Miasta,

2) mo2lirosci i latwosci dostgpu do obiekt6w uzltecznosci pubricznej,

3) pomocy w 2yciu spolecznym i zawodowym os6b z niepelnosprawnoSciami

(zgodnie z ich oczekiwaniami, krvalifikacjami, wyksztalceniem i moZliwoSciami),

4) inicjowania dzialan zapob i egaj 4cych wykluczeniu spolecznemu os6b

z niepelnosprawnoSciami,

5) rehabilitacji i udzielania informacji o ulgach i uprawnieniach os6b

z niepelnosprawnoSciami,

6) wolontariatu i asystentury na rzecz os6b z niepelnosprawnoSciami,

7) promowania osi4gnigd w nauce, kulturze i sporcie os6b z niepelnosprawno(ciami.
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5. Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozwi4zart dotycz4cych dostosowania

budynk6w, przestrzeni i komunikacji publicznej do potrzeb os6b z niepelnosprawnoSciami,

6. Promowanie pozytywnego wizerunku os6b z niepelnosprawno5ciami,

7 . Promowanie innowacyjnych ro'mviqzafi dotycz4cych os6b z niepelnosprawno6ciami,

8. Koordynowanie spraw zwiqzanych z prowadzeniem przez Miasto rehabilitacji zawodowej

i spolecznej os6b z niepelnosprawnoSciami w ramach 6rodk6w pozyskanych z Paristwowego

Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych i z innych 2r6del.

Kieruj4cy kom6rkami organizacyjnymi Urzgdu Miasta Wloclawek oraz miejskimi jednostkami

organizacyjnymi zobowi4zani s4 do wsp6lpracy z Pelnomocnikiem, w szczeg6lno5ci polegaj4cej

na konsultacji z nim dzial. rrt dofcz4cych os6b z niepelnosprawnoSciami realizowanych przez kom6rki

organizacyjne Urzgdu Miasta Wloclawek i jednostki miejskie oraz zadan, kt6re maj4 'nviqzek

z zakresem realizowanym przez Pelnomocnika.

W ramach realizacji zadari Pelnomocnik:

- rozpocz4l wsp6lpraca z Powiatow4 Spoleczn4 Rad4 do Spraw Os6b Niepelnosprawnych organizuj4c

cykliczne spotkania slu24ce nawi4zaniu komunikacji z przedstawicielami organizacji pozarz4dov,,ych

dzialaj1cy ch w obszarze n iepelnosprawno$c i.

- rozpoczql dzialania maj4ce na celu podjgcie wsp6lpracy z Zarz4dami Sp6ldzielni

i Wsp6lnot Mieszkaniowych a takhe Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym, w kt6rych

zapocz4tkowano kampanig informacyjnq maj4c4 na celu podjgcie dzialah zmierzaj4cych do

uwzglgdnienia w planach inwestycyjnych potrzeb os6b z niepelnosprawnoSciami,

- bral udzial w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Wydzial Drog Transportu

Zbiorowego i Energii UM Wloclawek dotycz4cym tworzenia dokumentu pod nazw4: ,,Strategia

dostgpnoSci przestrzeni miejskiej dla os6b niepelnosprawnych" kt6ry ma okreSli6 standardy

w projekto'waniu infrastruktury pieszo - drogowej z uwzglgdnieniem obowi4zk6w dotycz4cych

ulatwienia poruszania sig przez osoby niepelnosprawne,

- zainicjowal i zorganizowal w dniu 3 grudnia 2019 pierwsz4 miejsk4 konferencjg w ZAZ we

Wloclawku z okazji Migd4ynarodowego Dnia Os6b Niepelnosprawnych, kt6ra skonsolidowala

Srodowisko os6b dzialaj4cych dla i na rzecz os6b z niepelnosprawno6ciami. W konferencji uczestniczyli

przedstawiciele Urzgdu Miasta Wloclawek i jednostek podlegtych pracuj4cych

w obszarze niepelnosprawno6ci, Paf stwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych odzial

w Toruniu, Powiatowej i Wojew6dzkiej Spolecznej Rady ds. Os6b Niepelnosprawnych, Urzgdu

Marszalkowskiego w Toruniu,

- nawiqzat wsp6lprac9 z Fundacj4 ,,ZnajdL pomoc" z siedzib4 w Warszawie, kt6ra rozpoczEla

rekrutacjg do og6lnopolskiego projektu ,,Staze zawodowe" w ramach konkursu ,,Sta4rsta Plus"

(Program Stabilne Zatrudnienie).
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Na potrzeby obstugi kancelaryjno - biurowej Pelnomocnika, zostalo utworzone Centrum Informacji

i Profilaktyki Spolecznej Os6b Niepelnosprawnych.

Do zadan Centrum Informacji i Profilaktyki Os6b Niepelnosprawnych naleiry dostarczanie osobom

niepelnosprawnym aktualnych i kompleksowych informacji, slu24cych wyr6wnywaniu ich szans

w aktywizacji spolecznej i zawodowej , aw szczeg6lnoSci:

l) informowanie os6b niepelnosprawnych i ich opiekun6w o:

a) ulgach i uprawnieniach os6b niepelnosprawnych wynikaj4cych z obowi4zuj4cych

2r6del prawa,

b) moZliwoSciach wsparcia finansowego os6b niepelnosprawnych wynikajqcych z ustawy

zdnia2T sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i spolecznej orazzatrudnianiu os6b

n iepelnosprawnych, dotyc z4cy ch mi gdzy innym i :

- przekwalifikowari i szkoleri os6b niepelnosprawnych,

- zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze,

- likwidacji barier funkcjonalnych: architektonicznych, w komunikowaniu sig oraz

technicznych,

- dzialalnoSci gospodarczej podejmowanej przez osoby niepelnosprawne oraz

wniesienia wkladu do sp6ldzielni socjalnej,

- ustawowego wspierania pracodawc6w zatrudniaj4cych osoby niepelnosprawne,

- organizacj i i instlrtucj i prowadz4cych dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych,

- program6w PFRON skierowanych do os6b indywidualnych i organizacji

pozarz4dowych;

2 ) podejmowanie inicjatyw w zakresie, m.in.:

a) wsp6lpracy z lokalnymi Srodkami masowego przekazu,

b) wsp6lpracy z lokalnymi organizacjami pozarz4dowy'mi, dzialaj4cymi na rzecz

Srodowisk os6b niepelnosprawnych w zakresie docierania z informacj4 do

nieaktywnych os6b niepelnosprawnych,

c) wsp6lpracy zurzgdam|

d) opracowywania material6w informacyjno-promocyjnych,

e) udzialu w imprezach lokalnych i Srodowiskowych;

3) nawi4zywanie wsp6lpracy z osobami z do5wiadczeniem w pracy w obszarze profilaktyki

spolecznej;

4) aktywizacja spoleczna i zawodowa os6b niepelnosprawnych oraz podnoszenie kompetencji

otoczenia os6b niepelnosprawnych, przyczyniaj4cych sig do ich integracji;

5) organizorvanie tematycznych seminari6w prowadzonych przez specjalist6w zr62nych

obszar6w kompetencji oraz spotkah z zakresu profilaktyki spolecznej os6b niepelnosprawnych,

z zachowaniem r6znorodnoSci temat6w dostosowanych do potrzeb os6b niepelnosprawnych;
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6) diagnozowanie potrzeb os6b niepelnosprawnych oraz wsp6lpraca w opracowywaniu

Miej skiego Programu Dzialaf' na r zecz Os6b N iepelnosprawnych ;

7) zapewnienie obslugi kancelaryjno-biurowej oraz wsp6lpraca z Pelnomocnikiem Prerydenta

Miasta Wloclawek do spraw Os6b z Niepetnosprawno6ciami;

8) wsp6tpraca z Powiatow4 Spoleczn4 Rad4 do Spraw Os6b Niepelnosprawnych;

9) spon4dzanie i przedstawianie Dyrektorowi MOPR kwartalnych sprawozdari z realizacji zadart.

2.2.4. Inicjatywy i programy realizowane dla os6b niepelnosprawnych z udzialem
Srodk6w pozabud2etowych

Miejski OSrodek Pomccy Rodzinie we Wloclawku jako organizator i koordynator miejskiego

systemu wsparcia spo.lecznego dla os6b i rodzin wymagaj4cych pomocy w rorwi4zyvvaniu problem6w,

kt6rych nie mog4 pokona6, wykorzystuj4c wlasne uprawnienia i mo2liwo6ci, systematycznie

uczestniczy w konkursach o dotacjg na realizacjg dzialan aktywizacyjnych

i integracyjnych dla beneficjent6w pomocy spolecznej. W ramach zadan w zakresie aktywizacji os6b

niepelnosprawnych, zagro2onych wykluczeniem spolecznym w latach 2018-2019 MOPR realizowa\.

nastgpuj4ce programy:

,, Reintegracja spoleczna mieszkaf c6w Woclawka"

Projekt realizowany przez Gming Miasto Wloclawek/Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie we

Wloclawku wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

w ramach Osi Priorytetowej 9- Solidarne spoleczefstwo, Dzialania: 9.2 Wl4czenie spoleczne,

Poddzialanie: 9.2.I Aktywne wl4czenie spoleczne. Projekt realizowany byl w partnerstwie ze

Stowarryszeniem Inicjatyw Spoleczno - Ekonomicznych SUKCES, dzialaj1cym we Woclawku.

W ramach tego prcjektu objgto 35 os6b niepelnosprawnych wieloaspektow4 pomoc4 w postaci

indywidualnych i grupowych warsztat6w z psychologiem, doi'adc4 zawodowym, warsztat6w z zakresu

zdrowia rodzin5, i pierwszej pomocy, kurs6w, szkolefi, stairy, zatrudnienia i wsparcia finansowego.

W20l8r. wwynikuprowadzonychdziatah,l0os6bpodjgtozatrudnienie,T4nabylonowekwalifikacje.

,,AktywnoS6 to przyszloS6"

Realizowany przez Klub Integracji Spolecznej MOPR, kt6ry finansowany jest ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Solidarne spoleczefistwo,

Dziatania:9.2Wl4czenie spoleczne, Poddzialanie:9.2.1Aktywne wl4czenie spoleczne. Program obj4l

wsparciem 33 osoby niepelnosprawne. W ramach wsparcia realizowane byly migdzy innymi
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nastgpujqce dziaLania indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe,

szkolenia i sta2e zawodowe oraz wsparcie finansowe.

Pilota2owy Program rrAktywny Samorz4doo

Realizowany przez Sekcjg Rehabilitacji Zawodowej i Spolecznej Os6b Niepelnosprawnych,

wspieraj4cy podejmowane przez samorz4d lokalny dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych. Celem

gl6wnym programu bylo wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj4cych uczestnictwo

w Zyciu spolecznym, zawodowym i dostgpie do edukacji os6b niepelnosprawnych wwieku do lat l8

lub wwieku aktywno6ci zawodowej lub zatrudnionych. Zakresprogramu obejmowal pomoc ze Srodk6w

PFRON w Module I i Module II:

Modul I obejmowal:

. pomoc w zakupie wozka inwalidzkiego o napgdzie elektrycznym,

. pomoc w zakupie i montaZu oprzyrz4dowania do posiadanego samochodu,

. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

. pomoc w utrrymaniu sprawnoSci technicznej posiadanego skutera lub w6zka inwalidzkiego

o napgdzie elektrycznym,

. pomoc w zakupie protezy kofrczyny, w kt6rej zastosowano nowoczesne rozwi4zania techniczne,

tj. protezy co najmniej na III poziomie jakoSci,

. pomoc w utrrymaniu sprawnoSci technicznej posiadanej protery kortczyny, w kt6rej zastosowano

nowoczesne rorwiqzania techniczne - co najmniej na III poziomie jako5ci,

. pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napgdzie elektrycznym lub oprzyrz1dowania

elektrycznego do w6zka rgcznego,

. pomoc w zakupie sprzgtu elektronicznego lub jego element6w oraz oprogramowania,

. pomoc w utrzymaniu aktywnoSci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleimej

(dziecka przebyrvaj4cego w 2lobku lub przedszkolu albo pod inn4 tego typu opiek4).

Og6lem w 2018 roku zawarto 25 um6w na kwotg 106 151.50 zl, w 2019 roku - 62 umowy na kwotg

262 749,42 zl.

Modul II obejmowal pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wylszym. W 2018 roku

w ramach limitu finansowego PFRON przyznanego Gminie Miasto Wloclawek zawarto 50 um6w na

kwotg 105 219 zl, w 2019 r'oku 54 um6w na kwotg 116 684, 50 zt.

,,Program wyr6wnywania r62nic migdry regionami III"
W 2018 roku program realizowany byl w nastgpuj4cych obszarach:

- Obszar D (likwidacja barier transportowych) Srodki PFRON przeznaczono na realizacjg projektu

pn. ,,Zakup 9 osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych
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w tym na w6zkach inwalidzkich" dla Domu Pomocy Spolecznej we Wtoclawku ul. Dobrzyfiska 102,

w kwocie 79 930,00 zl ,

- Obszar D (likwidacja barier transportowych) Srodki PFRON przeznaczono na realizacjg projektu

pn. ,,Zakup l5 osobowego autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych

w tym na w6zkach inwalidzkich" dla Szkoty Podstawowej nr 5 z Oddzialami Integracyjnymi im.

Szarych Szereg6w we Wloclawku w kwocie lll371,21 zl,

- Obszar G wsparcie aktywizacji zawodowej os6b niepelnosprawnych, otrzymane z PFRON Srodki

w kwocie 120 000 zlprzeznaczono na utworzenie w wysokoSciTD 087,67 zl dw6ch stanowisk pracy dla

os6b niepelnosprawnych na okres nie kr6tszy ni236 miesigcy.

W 2019 roku program realizowany byt w nastgpuj4cych obszarach:

- Obszar D ( likwidacjabariertransportowych ) Srodki PFRON wwysoko5ci202335,00zlprzeznaczono

na zakup 20 osobowego autobusu specjalnie prrystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych

w tym na w6zkach inwalidzkich dla Zespolu Szk6l nr 3 we Woclawku (zakupu dokonano w 2020 roku).

- Obszar G wsparcie aktywizacji zawodowej os6b niepelnosprawnych, Srodki w kwocie Ill212,61 zt

przeznaczono na utworzenie 3 stanowisk pracy dla 4 os6b niepelnosprawnych na okres nie kr6tszy niz

36 miesigcy.

W 2020 roku program realizowany jest w:

- Obszarze B likwidacja barier w urzgdach, plac6wkach edukacyjnych lub Srodowiskowych domach

samopomocy w zakresie umozliwienia osobom niepelnosprawnym poruszania sig i komunikowania.

W ramach tego obszaru realizowane bEdA dwa projekty: budowa dhvigu osobowego

w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowanie budynku Miejskiego O5rodka Pomocy

Rodzinie we Woclawku do potrzeb os6b niepelnosprawnych na kwotg 104 925 zl oraz rozbudowa

budynk6w Zespolu Szk6l nr 3 o l4cznik i windg na kwotg 102 452,39 zl,

- Obszarze F tworzenie warsztat6w terapii zajgciowej orazprzeciwdzialanie degradacji infrastruktury

istniej 4cych warsztat6w terapii zaj gciowej.

W ramach tego obszaru realizowany bgdzie projekt - remont budynku Warsztatu Terapii Zajqciowej

przy PolskimZwi4zkuNiewidomychprzy ul.Lazienna6 we Wloclawku w kwocie 128 000 zl.

- Obszarze G wsparcie aktywizacji zawodowej os6b niepelnosprawnych. Na realizacjg projektu

przlznano 150 000,00 zl.

,,Integracja drog4 do samodzielno3ci"

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarryszeniem Inicjatyw Spoleczno- Ekonomicznych

SUKCES, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego

na lata 2014 - 2020 (OS priorytetowa 9 ,,Solidarne spoleczeristwo",

Dzialanie 9.2 ,,Wl4czenie spoleczne", Poddzialanie 9.2.1 ,,Akryw*ne wl4czenie spoleczne"). Celem

projektu jest powr6t do aktywno5ci spolecznej i zawodowej 30 os6b niepelnosprawnych zagro2onych
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wykluczeniem spolecznym z terenu Miasta Wloclawek w oparciu o zastosowanie dzialafi Programu

Aktywno6ci Lokalnej.

Calkowita wartoS6 Projektu to kwota 348.847,00 zl, w tym wartoSd dofinansowania z EFS wynosi

296.520,54 zl. Osoby objgte wsparciem skorzystaly migdzy innymi z takich form pomocy jak:

indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, grupowe warsztaty z zakresu gospodarowania

bud2etem domowym, grupowe warsztaty z zakresu edukacji zdrowotnej.

,,Pomocna dlofi"

Projekt skierowany do opiekun6w dorostych os6b niepelnosprawnych i rodzic6w dzieci zotzeczon4

niepelnosprawno6ci4 ze wskazaniami koniecznoSci stalej, dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby,

w zwi4zku ze znacznie ograniczon4 mo2liwoSci4 samodzielnej egzystencji i konieczno6ci stalego

wsp6ludzialu opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Celem gl6wnym projektu

byla poprawa funkcjonowania i jako5ci Zycia rodzic6w i opiekun6w os6b niepelnosprawnych oraz

udzielenie wsparcia spolecznego poprzez spotkania z wykwalifikowan4 kadr4 specjalist6w. Dla l0

opiekun6w os6b niepelnosprawnych odbyty sig nastgpuj4ce zajgcia: warsztaty

z psychologiem, spotkania z radc4 prawnym, spotkanie z kuratorem sadowym, spotkania

z dietetykiem, warsztaty z ratownikiem medycznym i studentkami pielggniarstwa, spotkanie

z pedagogiem, spotkanie z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia, warsztaty taneczne-

taniec orientalny, warsztaty kosmetyczne.

,rOpieka wytchnieniowa"

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej wspolfinansowany ze Srodk6w

Solidarno6ciowego Funduszu Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych w wysokoici2l2 160 zt realizowany

w 2019 roku przez Punkt Informacji Os6b Niepelnosprawnych MOPR. Jego celem bylo wsparcie rodzin

i opiekun6w sprawuj4cych bezpoSredni4 opiekg nad osobami zale2nymi poprzez mo2liwo56 uzyskania

dorainej kr6tkotrwalej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejgtno6ci i wiedzy

w zakresie opieki nad tymi osobami.

,,Aktywna Mama, aktywny Tata"

Projekt wsp6lfinansowany jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata20l4-2020, OS

priorltetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Dzialanie 8.4 Godzenie Lrycia zawodowego i rodzinnego,

Poddzialanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia os6b pelni4cych funkcje opiekuricze. Celem projektu

jestzwigkszenie aktywnoSci zawodowej 1000 os6b z terenu Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego

pelni4cych funkcje opiekuricze nad dzie6mi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez

sfinansowanie opieki nad dzie6mi do lat 3 przez okres 2 miesigcy orazzaangu2owanie 300 Uczestnik6w
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Projektu bezrobotnych i biernych zawodowo w dzialania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do

30.03.2021 roku. W latach 2018-2019 w programie uczestniczyly 2 osoby niepelnosprawne.

,oAsystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej "
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, finansowany ze Srodk6w Funduszu

SolidarnoSciowego realizowany przez Centrum Informacji i Profilaktyki Spolecznej Os6b

Niepelnosprawnych Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie we Wloclawku. Gmina Miasto Wloclawek

narealizacjg w/w Programu w 2020 roku pozyskala Srodki pochodz4ce z Funduszu SolidarnoSciowego

w l4cznej kwocie | 323 750 zlotych. Program ma na celu: wprowadzenie uslugi asystenta jako formy

og6lnodostgpnego wsparcia dla pelnoletnich os6b niepelnosprawnych, zgodnie z ustaw4 z dnia

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spolecmej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych, mo2liwo56 skorzystania przez osoby niepelnosprawne z pomocy asystenta pr4y

wykonywaniu codziennych crynno5ci i funkcjonowaniu w zyciu codziennym, ograniczenie skutk6w

niepelnosprawnoSci oraz stymulowanie osoby niepelnosprawnej do podejmowania aktywnoSci

i umo2liwienie reaiizowania prawa do niezaleimego Zycia, przeciwdzialanie dyskryminacji

i wykluczeniu spolecznemu onv umozliwienie uczestnictwa w Zyciu lokalnej spoleczno5ci.

,,Aktywni Mimo Wszystko!"

Projekt grantowy realizowany przez Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie we Woclawku

wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi

Priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji spoleczno - zawodowej mieszkaric6w objgtych Lokalnymi

Strategiami Rozwoju, Dzialanie ll.1 Wi4czenie spoleczne na obszarach objgtych Lokaln4 Strategi4

Rozwoju. Celem projektu jest zwigkszenie dostgpu do uslug 6wiadczonych w lokalnej spolecznoSci

i animacji spolecznej poprzez prowadzenie dzialah integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do

12 os6b niepelnosprawnych, rnieszkaric6w Wloclawka oraz os6b z ich otoczenia.

2.2.5. Miejski Zesp6l ds. Orzekania o Niepelnosprawno5ci

Miejski Zespc>l do Spraw Orzekania o Niepelnosprawno(ci we Wloclawku jest organem orzecznictwa

pozarentowe go p ierwszej instancj i, kt6ry wydaj e :

- orzeczenia o niepelnosprawnoici (osoby do l6 - go roku irycia),

- oueczeniao stopniu niepelnosprawnoSci (osoby powy2ej l6-9o roku |ycia),

- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieri,

- legitymacje dokumentuj4ce niepelnosprawnoS6,

- karty parkingowe dla os6b,

- karty parkingowe dla plac6wek.
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W sklad Zespolu wchodz4: przewodnicz4cy zespolu, sekretarz zespotu, lekarze, pracownicy socjalni,

doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy.

W 2018 roku Miejski Zesp6t ds. Orzekania o Niepelnosprawno6ci we Wloclawku wydal:

/ 245 orzeczeri o niepelnosprawnoSci osobom poni2ej 16 roku zycia,

,/ 2008 orzeczen o stopniu niepelnosprawno6ci osobom, kt6re ukoriczyly 16 lat,

z okreSleniem stopnia niepelnosprawnoSci tj.

o 733 orzeczenia (37%) z lekkim stopniem niepelnosprawno5ci,

. 930 orzeczeh (46%) z umiarkowartym stopniem niepelnosprawnoSci,

c 345 orzeczeh(17%) ze znacmym stopniem niepelnosprawnoSci.

W 2019 roku wydal:

./ 242 orzeczenia o niepelnosprawno6ci osobom poniZej 16 roku irycia,

/ 2121 orzeczeh o stopniu niepelnosprawnoSci osobom, kt6re ukoriczyty 16 lat,

z okreSleniem stopnia niepelnosprawno$ci tj.

o 743 orzeczenia (35%) z lekkim stopniem niepelnosprawnoSci,

o 940 orzeczen(44%) z umiarkowanym stopniem niepelnosprawno6ci,

o 438 orzeczeh (21%) ze znacznym stopniem niepelnosprawno6ci.

Zgodnie z $ 32 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 lipca 2003 r., w sprawie
orzekania o niepelnosprawnoici i stopniu niepelnosprawnoici (Dz. U. z 2018r. poz. 2027), ozflaczenia liczbowo-
literowe schorzefi w tubeli 4 i 5 orazw wykresach 9 i I0 oarcczajq: 0l-U- upoiledzenie umyslowe, 02-P- choroby
psychiczne, 03-L- zqburzenia glosu, mov'ty i choroby sluchu, 04-O- choroby narzqdu wzroku, 05-R- upoilefuenie
narzqdu ruchu, 06-E- epilepsja, 07-S- choroby ukladu oddechowego i krq2enia, 08-T- choroby ukladu
pokarmowego, 09-M- choroby ukladu moczowo - plciowego, I)-N- choroby neurologiczne, ll-I-inne,
w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymqtyczne, choroby zakaine i odmtierzgce,
zeszpecenia, choroby ukladu krwiotw6rczego, I2-C-caloiciowe zaburzenia rorwojowe.

'Z ponrlszej struktury wynika, 2e liczba orzeczefi wydanych w 2019 roku dla os6b po 16 r.2.
nieznacznie wzrosla, a liczba os6b z orzeczeniami przed 16 r.2. w stosunku do 2018 roku
nieznacznie zmal?ia.
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Wykres 7.

Orzeczenia wydane przez Miejski Zesp6l ds. Orzekania o NiepelnosprawnoSci we Wloclawku
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2r6dlo: opracowono na podstawie danych Miejskiego Zespolu ds. Orzekania o Niepelnosprawnoici we Wloclowku

Wykres 8.

Orzeczenia wydane przez Miejski Zesp6l ds. Orzekania o NiepelnosprawnoSci we Wloclawku
z podzialem na stopnie niepelnosprawnoSci
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ZpodanychprzezMiejski Zespolds. Orzekania o Niepelnosprawtosci danych wynika, Ze skala
wydawanych orzeczeri z lekkim i umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci w badanym
okresie zmalala, ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci w 2019 roku wzrosla znacz4co.

5 orzeczenia dla os6b po 16 r.2.

s orzeczenia dla os6b poni2ej 16

r.2.
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Wykres 9.

Orzeczenia o stopniu niepelnosprawnoSci wydane przez Miejski Zesp6l ds. Orzekania
o NiepelnosprawnoSci we Wloclawku w latach 2018-2019 z podzialem na schorzenia
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2r6dto: oprocowano na podstowie danych Miejskiego Zespolu ds. Orzekonio o Niepelnosprawnoici we
Wloclawku

Z analizy danych statystycznych udostgpnionych przez Miejski Zespol ds. Orzekania

o NiepelnosprawnoSci wynika,2e najwigcej orzeczefi o stopniu niepelnosprawnoSci w latach 2018-

2019 wydano z symbolem przyczyny niepelnosprawnoSci 05-R(27%), z symbolem 02-P (19%-22%)

i z symbolem 07-S ( 16%-15%). W rwiqzku z powyZszym, upoSledzenia narzqdu ruchu, choroby

psychiczne oraz choroby ukladu oddechowego i kr4Zenia sA najczgSciej przyczyn4 wydawania osobom

orzeczen o stopniu niepelnosprawnoSci.

Wykres 10.
Orzeczenia o niepelnosprawnoSci wydane przez Miejski Zesp6l ds. Orzekania

o Niepelnosprawno5ci we Wloclawku w latach 2018-2019 z podzialem na schorzenia
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Z povtyaszej analiry danych wynika, 2e u dzieci najwigcej orzecze,h o niepelnosprawno6ci w latach

2018-2019 wydano z symbolem prrycryny niepelnosprawno5ci l2-C (24%) w poszczeg6lnych latach

orazz symbolem 07-S ztendencj4zv,ryilkow1Q3%-16%). Calo6ciowe zaburzenia rozrvojowe, choroby

ukladu oddechowego i ukladu kr42enia oraz choroby neurologiczne to najwigksze przyczyny

wydawan ia dziec iom orzeczefi o n i epelno sprawno 6ci.

2.3. Edukacja os6b niepelnosprawnych

Przepisy prawne zobowi4zuj4 do ustalenia zasad i organizacji opieki nad uczniami

z niepelnosprawno5ciami oraz ich ksztalcenia w og6lnodostgpnych, integracyjnych i specjalnych

szkolach i plac6wkach. WlaSciwa i wczesna diagnoza oraz podjgcie pracy z dzieckiem zanim ukoriczy

ono 7 lat jest podstawow4 przeslank4 wyboru odpowiedniej formy ksztalcenia i powodzenia na ScieZce

szkolnej.

Ksztalcenie specjalne stanowi integraln4 czg56 systemu o(wiaty w Polsce. Ustawa o systemie o6wiaty

zakladadostosowanie treSci, metod i organizacji nauczania do moZliwoSci psychofirycznych uczni6w'

atakhe mo2liwoS6 korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pomocy dydaktycznej, jak

r6wnie2 mo2liwoS6 pobierania nauki we wszystkich typach szk6l przez dzieci i mlodzie?

z niepelnosprawnoSci4 i niedostosowan4 spolecznie.

Zapewnienie r6wnych szans edukacyjnych i spolecznych ka2demu dziecku, to cel programu.

Gmina Miasto Wloclawek zapewnia mo2liwo56 edukacji dzieciom i m\odzieiry niepelnosprawnej na

kaadym etapie ksztalcenia: przedszkola, szkoly podstawowej, szkoly ponadgimnazjalnej, Sredniej

iwy2szej.

Jednym z podstawourych element6w systemu ksztalcenia dzieci i mlodzieLry z niepelnosprawno6ci4 jest

funkcjonowanie instlrtucji jak najwcze6niej diagnozuj4cych niepelnosprawnoSd oraz udzielaj4cych

pomocy rodzicom. W Polsce takie instytucje to poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub inne

poradnie specjalistyczne, kt6re wydajq orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego i kwalifikuj4

dziecko do odpowiedniej formy ksztalcenia.

Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydawane przez zespoly orzekaj4ce dzialaj4ce

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, u,tym poradniach specjalistycznych,

wskazuje na potrzebg stosowania specjalnej organizacji procesu nauczania i metod pracy oraz okre6la

zalecane najkorzystniejsze dla dziecka fot-y ksztalcenia specjalnego. Orzeczenie to nie determinuje

ksztalcenia danego dziecka we wskazanym typie plac6wki - ostateczny wyb6r przedszkola lub szkoty

naleiry do rodzic6w, prawnych opiekun6w ucznia. Czgsto wi42e sig to zpotrzeb4 wsparcia rodziny lub

opiekuna dziecka i doradawa w zakresie wyboru optymalnej formy ksztalcenia, uyboru przedszkola,

szkoly dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwzglgdniaj4c oczekiwania, mozliwoSci

i mocne strony (potencjat) dziecka/ucznia.
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W latach 2018-2019 podwyZszano poziom edukacji os6b niepelnosprawnych poprzez:

/ podejmowaniedzialafidlazapewnieniajaknajwigkszej liczbie dzieci niepelnosprawnych zajgd

wczesnego wspomagania rozwoju ju2 od chwili wykrycia niepelnosprawno5ci do rozpoczgcia

nauki w szkole.

,/ podejmowanie dzialafi zmierzaj4cych do zapewnienia dzieciom i mlodzieiry niepelnosprawnej

moZliwoSci ksztalcenia we wsrystkich typach szk6l,

,/ wprowadzanie, w procesie edukacji, metod pracy ukierunkowanych na wszechstronny rozw6j

uczni6w z uwzglgdnieniem ich indywidualnych potrzeb wynikaj4cych z rodzaju

niepelnosprawno$ci,

,/ doposaZenie szk6l w specjalistyczny sprzgt (w tym komputerowy) i odpowiednie programy

edukacyjne dla uczni6w niepelnosprawnych np. niewidomych, niedowidz4cych i niedoslysz4cych,

/ prrystosowywanie plac6wek edukacyjnych do potrzeb os6b niepelnosprawnych poprzez

likwidacjg barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu sig.

Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta wrilz z plac6wkami oSwiatowymi podejmowal

w powy2szym zakresie nastgpuj4ce dzialania:

/ prrybli1ano dzieciom i ich rodzicom problematykg dotycz4c4 niepelnosprawno6ci w celu

pobudzania SwiadomoSci i promowania wlaSciwych postaw spolecznych w tym zakresie,

r' rozpowszechniano materialy informacyjne przybli2ai4ce problemy os6b niepelnosprawnych,

w tym migdzy innymi: niewidomych, nieslysz4cych, dzieci z autyzmem, niepelnosprawnych

intelektualnie,

/ realizowano warsztaty, szkolenia i programy szkolne w zakresie tolerancji, zmiany postaw,

przestrzegania praw czlowieka, praw dziecka, poznania Sw'iata os6b niepelnosprawnych i jcgo

akceptacji,

./ opracowywano i wdraZano progamy zawierai4ce nowoczesne metody i formy pracy

uwzgledniaj4ce indy*'idualne potrzeby dzieci niepelnosprawnych,

,/ wsp6lpracowano z organizacjami pozarz4dowymi i fundacjami dziatailcymi na rzecz os6b

niepelnosprawnych w zakresie integracji dzieci i mlodzie.zry niepelnosprawnej ze Srodowiskiem

os6b sprawnych,

,/ aktywnie wsp6lpracowano z rodzicami dzieci niepelnosprawnych w zakresie, migdzy innymi,

ksztalcenia ich umiejgtno6ci pedagogicznych, poradnictwa i wsparcia w procesie wychowywania

i rehabilitacj i niepelnosprawnego dziecka,

r' zapevrniano bezplatne porady psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne w zale2no6ci od

sygnalizowanych potrzeb,

./ organizowano okoliczno$ciowe imprezy szkolne, imprezy masowe, zaigcia plenerowe, gale,

konkursy, zawody maj4ce na celu integracjg os6b niepelnosprawnych ze Srodowiskiem oraz akcje

charytatywn e na rzecz chorych uczni6w,
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,/ zachgcano mlodzie2niepetnosprawn4 do aktywnej tw6rczoSci i promowano ich sukcesy,

/ organizowano Wloclawskie Targi Szk6l Pracy i Zawod6w, kierowane r6wnie2 do mlodzieZy

niepelnosprawnej i os6b niepelnosprawnych bezrobotnych,

,/ uczestniczono w obchodach Migdzynarodowego Dnia Os6b Niepelnosprawnych,

Migdzynarodowego Dnia Os6b Niestysz4cych,

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna podejmowala w powyZszym zakresie migdzy innymi

n astgpuj 4ce dzialania:

,/ realizacja lv szkolach i przedszkolach warsztat6w i program6w profilaktvcznych mai4cych na celu

przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu, uczeniu tolerancji, wlaSciwych postaw spolecznych,

radzeniu sobie ze stresem i sytuacjamitrudnymi,

./ prowadzenie konsultacji dla rad pedagogicznych, nauczycieli i rodzic6w,

./ prowadzenia diagnozy dla dzieci niepelnosprawnych w szkolach.

Miejska Biblioteka Publiczna podejmowala w powy2szym zakresie migdzy innymi nastgpuj4ce

dzialania:

r' udostQpnianie ksi4Zek na kasetach, audiobookach oraz w systemie cyfrowym,

/ prowadzenie punkt6w bibliotecznych w DPS we Wloclawku, dostarczanie ksi42ek na telefon.

Wloclawskie Stowarzyszenie Niepelnosprawnych ,rEurointegracja" i Polski Zwi4zek

Niewidomych podejmowaly w powyZsrym zakresie migdry innyminastgpuj4ce dzialania:

{ realizacja projekt6w poprzez organizowanie dla dzieci i mlodzieLry zajgt pozalekcyjnych,

sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych Swietlicowych, warsztat6w rytmiczno- tanecznych,

{ organizacja i udzial w spotkaniach informacyjnych, poetyckich, z dietetykiem pielggniark4,

lekarzem, radnymi.

Zesp6l Szk6l Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej

Plac6wka sklada sig z 64 oddzial6w w tym: cdclzialy przedszkolne, klasy I- IIl, klasy IV - V[I,
Bran2ou'a Szkola I stopnia, Szkola Przyspasabiaj4ca do Pracy oraz zesp6l rewalidacyjno -
wychowau,czy. Ponadto w szkole dziata O$rodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuriczy.

W 2018 i2019 roku Zesp6l Szk6l nr 3 uczestnic4,l w wieiu projektach i programach m.in.:

./ ,,Edukacja i terapia" finansowany przez Fundacjg ,,ANWIL dla Wloclawka",

r' ,fasza mala niepodlegla" finansowany przez Fundacjg,,ANWIL dla Woclawka",

'/ ,,Slodko - gorzki smak matematyki" finansowany przez Fundacjg ,,ANWIL dla Wloclawka"

przy partnerstwie Fundacj i Caietanus,

'/ ,,Bez sl6w - wspieramy komunikacjg os6b niem6wi4cych w OSI Wloclawek" realizowany

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego na
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lata2014-2020, OS priorytetowa l0 Innowacja, Edukacja,Dzialanie 10.2 Ksztalcenie og6lne

i zawodowe, Poddzialanie - 10.2.2 Ksztalcenie og6lne finansowany z Funduszy Europejskich

i Gming Miasto Wloclawek,

'/ ,,KF Kajtek - pasjonaci 2" realizowany przez ZS nr 3 prry wsp6lpracy Fundacji Caietanus,

finansowany ze Srodk6w Gminy Miasto Wloclawek,

'/ ,,Swigto Niepodleglo6ci, a tradycje kujawskie" - finansowany przez Fundacjg ,,ANWIL dla

Wloclawka",

'/ ,,Komputerowe zmagania z naukami Scistymi" finansowany przez Fundacjg ,,ANWIL dla

Wloclawka" w ramach III edycji konkursu ,,Uczg sig z ANWLEM",

r' ,,to dla nas wazne" - cykliczne warsztaty dla dziewcz1t dotycz1ce funkcjonowania kobiecego

ciala, dojrzewania, sekstingu oraz edukacji seksualnej - finansowany przez FemFund,

./ ,,Polsko - Hiszpariskie wariacje" w ramach ,,Ponadnarodowej mobilno5ci uczni6w" -
finansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j w IV Osi Priorytetowej Innowacje spoleczne

i wsp6ipraca ponadnarodowa,Dzialanie 4.2. Programy mobilno(ci ponadnarodowej,

'/ PilotaZowy Program,,Rehabilitacja 25 plus" finansowany ze Srodk6w PFRON,

,/,,Szlachetna Paczka".

Ponadto Zesp6l Szk6l Nr 3 organizowal:

,/ Obchody Swiatowego Dnia SwiadomoSci Autyzmu - Niebieski Woclawek - finansowany

przez darczyric6w,

./ Konferencjg - Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i mlodzieiry z niedostosowaniem

spolecznym, aut5/zmem, Zespolem Aspergera oraz niepelnosprawno6ci intelektualn4, a ich

orientacja zawodowa - finansowanq przez darczync6w,

,/ Bicie Rekordu Polski pod haslem ,,najwigcej os6b wymachuiqcych flagami Polski

jednocze6nie" z okazji 100-lecia odryskania NiepodlegloSci przez Polskg - finansowane przez

darczyhc6w,

,/ XVVII Kujawsko - Pomorski Turniej Pilki Koszykowej Olimpiad Specjalnych - finansowany

przez ANWIL S.A.,

,/ We wspSlpracy z Fundaci4 Caietanus - ,,Turniej ggsinowy - Ggsina na Sw. Marcina" -
finansowany przez Fundacjg,,ANWIL dla Woclawka",

,/ Obchody Migdzynarodowego Dnia Os6b Niepelnosprawnych pod haslem ,,Mam serce" -
fi nansowane przez dar czyfi c6w,

{ Obchody Migdrynarodowego Dnia Os6b Niepelnosprarvnych pod haslem ,,Tu jest moje

miejsce, tu jest m6j kraj" - finansowane przez darczync6w,

Dodatkowo, dzigki wsparciu Fundacji EcoTextil i PCK oddzial w Bydgoszc4,traterenie Zespolu Szk6l

Nr 3 zostala otwarta bezplatna wypoLryczalnia rower6w rehabilitacyjnych tr6jkolowych i sprzgtu

rehabilitacyjnego dla mieszkaric6w Wloclawka.
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Dnia 2 grudnia 2019 roku dokonano uroczystego otwarcia Zlobka Integracyjnego przy

ul. Gniazdowskiego 5.

Z+obebposiada trzy oddzialy tj. grupy wiekowe. Plac6wka jest w stanie zapewni6 55 miejsc opieki dla

dzieci zdrowych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obiekt jest w pelni dostosowany do

potrzeb os6b niepelnosprawnych. Zlobek posiada bogato wyposazone gabinety specjalist6w m.in.

psycholo ga, logopedy, muzykoterapeuty i fi zj oterapeuty.

Szkola Podstawowa nr 5 z oddzialami integracyjnymi organizuje naukg i opiekg dla uczni6w

z niepelnosprawnoSci4, niedostosowaniem spolecznym i zagro2eniem niedostosowaniem spolecznym

w formie ksztalcenia specjalnego w integracji ze Srodowiskiem szkolnym.

Uczniom obj gtym ksztalceniem specj alnym szkola zapewn ia :

1) realizacjg indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzglgdniaj4cego zalecenia

orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego oraz wyniki wielospecjalistycznej oceny poziomu

funkcj onowania ucznia,

2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz

moZliwo6ci psychofi zycznych tych uczni6w,

3) dostosowanie wymagaf edukacyjnych do zdiagnozowanych indywidualnych moZliwo6ci ucznia,

w szczeg6lnolei przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

4) zajgcia rewalidacyjne oraz zajgcia specjalistyczne organizowane ze wzglgdu na indywidualne

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwo5ci psychofiryczne ucznia,

5) integracjg uczni6w ze Srodowiskiem r6wieSnicrym.

Szkola uczestniczy w wielu projektach i przedsigwzigciach na rzecz os6b niepelnosprawnych m.in.

w projekcie ,, Bez sl6w - wspieramy komunikacje os6b niem6wi4cych w OSI Woclawek" realizowany

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskie go nalata2014-

2020, OS priorytetowa l0 Innowacja, Edukacja, Dzia\anie 10.2 Ksztalcenie og6lne i zawodowe,

Poddzialanie - 10.2.2 Ksztalcenie og6lne finansowany z Fundusry" Europejskich i Gming Miasto

Wloclawek.
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Tabela 6.

Liczba dzieci i mlodzieiy niepelnosprawnei w 201.8r.
Plac6wki
edukacyjne

Liczba
o$6lem

Liczba
niepelnosprawnych
og6lem, w tym
procent

zgulu:
narz4du
wzroku

z tlrtulu;
narz4du
sluchu

z [rtulu:
narz4du
ruchu

lnne
schorzenia

Przedszkola
Publiczne

1849 3s (2%) 2 6 tt L6

Szkofy

Podstawowe
8247 314 (4%) 8 28 44 264

Szkoly
Ponadgimnazialne

5278 L3r(2%) tt t2 34 74

Liczba dzieci i mlodzie2v niepelnosprawnei w 2019r.
Palc6wki
edukaCyjhe

Liczba
og6lem

L;iczba
niepelnosprawnych
og6lem, w tym
Drocent

z tltulu:
narzldu
wzroku

z tytufu:
narz4du
sfuchu

z $4ulu:
narz4du
ruchu

mne
schorzenia

Przedszkola 1863 37 (2%) 2 5 13 17

Srkoty
Podstawowe

7452 338 (4%) 8 23 45 262

Szkoty 
,,,,,,

Ponadeimnaziilne
6s08 rs8 (3%) 13 16 51 1L8

Zr6dlo: Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta Wloclowek

Wykres I 1.

4%

4%

3%

3%

2%

2%

L/O

1%

0%

201-8r.

2r6dto: opracowanie na podstawie danych

ticzba dzieci i mfodzieiy w plac6wkach edukacyjnych

g Przedszkola

m Podstawowe

# Ponadgimnazjalne

2O19r.

LVydzialu Edukacji Urzgdu Miasta lVloclawek
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Z podanych przez Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta Wloclawek danych statystycznych wynika, 2e

w szkolach ponadgimnazjalnych liczba uczni6w niepelnosprawnych w latach 2018-2019 wzrosla.

W szkolach podstawowych w latach 2018-2019liczba uczni6w niepelnosprawnych utrrymywala sig

na poziomie 4Yo,r6wnie2liezba dzieci w przedszkolach utrzymala sig na stalym poziomie 2o/o.Liczba

uczni6w w szkolach ponadgimnazjalnych w 2 ostatnich latach ze schorzeniem ruchowym i innymi

schorzeniami (Tabeli 6), wzrosla.

2.4. Dostgp do uslug medycznych i rehabilitacyjnych

Rehabilitacja lecznicza (medyczna) obejmuje kompleksowe dzialania, kt6re maj4 na celu

przyrvr6cenie choremu lub osobie niepelnosprawnej pelnej lub maksymalnej, mo2liwej do osi4gnigcia

sprawnoSci ftzycznej i psychicznej oraz niedopuszczenie do poglgbienia sig niepetnosprawno6ci.

Postgpor,rranie rehabilitacyjne odnosi sig do wszystkich os6b chorych i niepelnosprawnych, kt6re go

potrzebuj4. W ramach rehabilitacji leczniczej stosuje sig migdzy innymi:

. fizjoterapig,

. terapig zajgciow4

o zaopatrzenie ortopedyczne.

Cech4 nowoczesnej rehabilitacji dla dobra chorego jest jej kompleksowoil, \4cz4ca w dzialaniu

specjalist6w r62nych dziedzin. Wynika z tego,2e proces rehabilitacji rozpocryna sig juz przy l62ku

chorego i powinien byd kontynuowany w p6Zniejszym okresie w formie rehabilitacji spolecznej

i zawodowej. O jego skutecznoSci decyduj4 nastgpuj4ce czynniki:

. wczesne wykrycie, zdiagnozowanie i leczenie uszkodzefi zdrowia,

o uczestnictwo w tym procesie poza personelem medycznym, paramedycznym - psycholog6w,

pedagog6w oraz pracownik6w socjalnych,

. zaapatrzenie w odpowiednie przedmioty ortopedyczne, Srodki pomocnicze i sprzgt rehabilitacyjny,

o wl4czenie w pomoc medyczn4 same osoby niepelnosprawne i ich rodziny,

. redukowanie i eliminowanie czynnik6w powodui4cych niepelnosprawnoS6.

Bardzo du2e znaczenie w osi4gnigciu po4tywnych rezultat6w leczenia i usprawnienia ma poradnictwo

medyczne, socjalne, pedagogiczne oraz terapia psychoiogiczna. Obok ewentualnej potrzeby ratowania

irycia, leczenie i rehabilitacja medyczna jest nieskuteczna bez wsparcia poradnictwem i ewentualn4

terapi4. Kolejnym elementem wsparcia wczesnego procesu leczenia

i rehabilitacjijest szybkie i adekwatne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, Srodki pomocnicze

i sprzgt rehabilitacyjny. Wsrystkie osoby niepelnosprawne, kt6re potrzebuj4 tych przedmiot6w

iurz4dzefrpowinny mie6 do nich swobodny dostgp, niezale2nie od swojej sytuacji finansowej.

Przyjmuje sig, ze wszelkie dziataniaw zakresie rehabilitacji i uslug medyczno- rehabilitacyjnych musz4

by6 zgodne z podstawowymi zasadami rehabilitacji dotycz4cymi powszechnoSci, wczesnego

postgpowania, kompleksowoSci, ci4glofci. Wa2nym zadaniem samorz4du jest stworzenie osobom
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w

niepelnosprawnym powszechnych i dostgpnych mo2liwoSci korzystania z rehabilitacji i ustug

rehabilitacyjno-pomocowych w miejscu zamieszkania. Dlatego du2e znaczenie w naszym mie6cie ma

rehabilitacja Srodowiskowa jako zesp6l zintegrowanych instltucjonalnych i spolecznych dzialaft

spoleczno6ci lokalnej narzecz os6b starszych, niepelnosprawnych i ubogich.

latach 2018-2019 w powyZszym zakresie podjgto nastgpuj4ce dzialania:

zapewniono w miarg moZliwo6ci petny dostgp do opieki zdrowotnej poprzez Swiadczenia lekarskie

wykonywane r6wnieZ w domu chorego oraz kompleksow4 opiekg pielggniarek

i poloZnych rodzinnych,

'/ realizowano kompleksow4 rehabilitacj glecznicz4, obejmui4c4 dzialaniadiagnostyczno - lecmiczo

- rehabilitacyjne, rehabilitacjg psychologiczn4 i edukacjg zdrowotn4 oraz naukg prozdrowotnego

stylu Zycia,

Miejski O5rodek Pomocy Rodzinie:

{ dofinansowal ze Srodk6w PFRON, 1233 osobom niepelnosprawnym zaopatrzenie

w przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze oraz sprzgt rehabilitacyjny w l4cznej kwocie

808 162 zl,

'/ udzielil wsparcia finansowego ze Srodk6w PFRON, 512 osobom do uczestnictwa

w turnusach rehabilitacyjnych w l4cznej kwocie 47 3 486 zl,

Wydzial Polityki Spolecznej i Zdrowia Publicznego Urzgdu Miasta

{ dofinansowal zajEcia rehabilitacyjne i wspomagaj4ce dla os6b niepelnosprawnych przy

wsp6ludziale wloclawskiego Stowarzyszenia Niepelnosprawnych,, Eurointegracja",

'/ sfinansowal dla os6b niepelnosprawnych indywidualne zajgcia hipoterapii, grupowe zajgcia

arfystyczne i teatroterpii oraz zajgcia kulinarne i hydroterpii prry wsp6ludziale Stowarzyszenia

Pomocy Dzieciom i Dorostym z Niepelnosprawno3ci4 Intelektualn4 ,,Oligo",

r' dofinansolval realizacjg usfug opiekuricrych dla os6b potrzebuj4cych w miejscu ich zamieszkania

na terenie miasta Woclawek,

'/ zrealizowal dziaLania w zakresie szerokiej profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

skierowanej do og6lu spolecznoSci lokalnej, w tym do os6b niepelnosprawnych - poprzez

propagowanie zdrowego stylu odrywiania, ograniczenia palenia tytoniu oraz spoirywania alkoholu

i narkotyk6w, pror,vadzil edukacjg przeciwnowotworow4 oraz propagowal aktywnoil fizycznq.

Dofinansowano realizacje zadan statutowych stowarzyszeri abstynenckich na rzecz swoich

czlonk6w i ich rodzin, atakhe narzeaz spolecznoSci lokalnej, zorganizowano i dofinansowano r62ne

formy wypoczynku letniego dzieci i mlodzieLry z rodzin dotknigtych i zagroaonych problemem

uzale2nieh.
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Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta i podlegle plac6wki o$wiatowe podjely w zakresie uslug

medycznych i rehabilitacyj nych nastgpuj4ce zadania;

,/ wdro2enie projektu Rehabilitacj a25*,

{ zorganizowanie wypoLryczalni sprzgtu rehabilitacyjnego oraz wypoiryczalni rower6w

trdkolowych,

,/ realizowanie zajg( rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej, dogoterapii, felinoterapii

i terapii logopedycznej.

Miejski Zesp6l Opieki Zdrowotnej we Wloclawku podj4t w powy2szym zakresie nastgpuj4ce

zadania:

./ wykonanie ambulatoryinie zabieg6w fizjoterapeutycznych dla os6b ze stwardnieniem rozsianym

dla os6b z udarami m6zgu, z chorob4 Parkinsona, zZespolem Dawna - mieszkafc6w DPS, uczni6w

zZSS, Zespolu Szk6l nr 3 i innych mieszkaric6w Wloclawka,

,/ obigcie dzieci imlodzieLry niepelnosprawnej w szkotach nadzorem pielggniarki szkolnej.

2.5. Aktywizacja zawodowa os6b niepelnosprawnych

Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie os6b z niepelnosprawnoSci4 do samodzielnej

pracy, zgodnej z indywidualnymi moZliwo6ciami, potrzebami psychofizycznymi i predyspozycjami

oraz kwalifikacjami zawodowymi. Zadania ustawowe w tym zakresie realizowane s4 w oparciu

o ustawg o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych i ustawg

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rehabilitacjg zawodow4 powinno realizowad sig

w kilku etapach:

o poradnictwo zawodowe oparte na ocenie zawodowej do pracy osoby niepelnosprawnej oraz

pomocy w podjgciu decyzji zawodowej,

o doskonalenie i przekwalifikowanie zawodowe, kt6re dotyczy osob dorostych,

. zatrudnienie lub podjgcie samodzielnej dzialalnoSci gospodarczej,

. rvspieranie pozostawania w zatrudnieniu.

W konsekwencji kompleksowa rehabilitacja zawodowa prowadzi do integracji lub reintegracji

spolecznej. Powinna ona dotyczy6 zar6wno mlodzie|y ucz4cej sig, jak te2 os6b w okresie aktywnoSci

zawodowej pozostaj4cych bez pracy lub funkcjonuj4cych iuL w okre6lonych Srodowiskach

zawodowych.

Na lokalnym rynku pracy, sytuacja os6b niepelnosprawnych jest trudna i wymaga podejmowania jak

najskuteczniejszych dzialafi na rzecz tworzenia stanowisk pracy dla tej grupy os6b. Osoby

niepelnosprawne, w zalehnoSci od stopnia uszkodzenia organizmu i przygotowania do pracy, powinny

by6 zatrudnione w zwyktych zakladach pracy, cryli na tzw. otwartym rynku, w zakladach pracy

chronionej lub zakladach aktywnoSci zawodowej, z mo2liwo6ci4 korzystania na ten cel ze Srodk6w
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finansowych PFRON. Zapewnienie pracy osobom niepelnosprawnym ma da6, nie tylko 2rodlo

utrzymania, ale stanowi rodzaj terapii, gwarantuje mo2liwo66 w miarg prawidlowego funkcjonowania

w Srodowisku.

W latach 2018-2019 w powyzszym zakresie:

r' promowano zatrudnienie os6b niepelnospralvnych poprzez akcje informacyjne w zakresie wsparcia

finansowego dla pracodawc6w zatrudniaj4cych osoby niepelnosprawne oraz przez organizowanie

gield pracy.

,/ realizowano uslugi i instrumenty rynku pracy,

Miejski OSrodek Pomocy Rodzinie

{ wsp6lfinansowal dzialalnoS6 2 warsztat6w terapii zajgciowej, obejmui4cych terapi4 75 os6b

niepelnosprawnych w l1cznej kwocie 2 601 900 zl,

'/ dofinansowal pracodawcom wyposa2enia stanowisk pracy dla 12 os6b niepelnosprawnych ze

Srodk6w PFRON w l4cznej kwocie 585 356 zl,

'/ udzielil 5 osobom niepelnosprawnym dotacji, ze Srodk6w PFRON, na rozpoczgcie dzialalnoSci

gospodarczej wl4cznej kwocie 153 889 zl,

'/ zrefundowal szkolenia organizowane przezPUP dla 2 os6b niepelnosprawnych na kwotg 8 266 zl,

r' sfinansowal staZe zawodowe dla 2 os6b niepelnosprawnych na kwotg 13 895 zl.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w powy2szym zakresie:

./ Swiadczyla uslugi w zakresie orientacji, poradnictwa i doradzwa zawodowego,

r' zapewniia poprzez doradc6w zawodowych pelnienie dy2ur6w konsultacyjnych dla dzieci

i mlodzieiry n iepelnosprawnej,

,/ zorganizowala zajgcia warsztatowe z zakresu orientacji zawodowej w klasach integracyjnych

w gimnazjach i szkolach ponadgimnazjalnych,liceach i technikach.

Wydzial Edukacji Urzgdu Miasta i podlegle mu plac6wki oSwiatowe

'/ zorganizowaty imprezg miejsk4 ,,Wloclawskie Targi Szk6l i Festiwal Zawod6w", w kt6rej

stworzono warunki umoZliwiaj4ce udzial w Targach mlodzie?y niepelnosprawnej - uczni6w szk6l

integracyjnych oraz niepelnosprawnych os6b bezrobotnych,

'/ zorganizowano dla niepelnosprawnych uczni6w warsztaty zzakresu orientacji zawodowej,

,/ opracowano i wdroZono program doradztwa zawodowego, w flm organizowano praktyki

zawodowe w r62nych zak\adach pracy,

{ wzbudzanie SwiadomoSci i promowanie wla6ciwej postawy spolecznej poprzez organizowanie

spotkari, pr ezentacji, festyn6w.
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Powiatowy Urz4d Pracy we Wloclawku

./ prowadzil po6rednictwo pracy dla os6b niepelnosprawnych obejmuj4ce l4cznie 419 os6b,

./ prowadzil poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe dla os6b niepelnosprawnych,

./ skierowal na sta2 19 os6b niepelnosprawnych,

,/ przyznal I osobie niepelnosprawnej Srodki z FP i EFS na podjgcie dzialalno5ci gospodarczej,

./ skierowal do prac interwencyjnych 2 osoby niepelnosprawne,

,/ skierowal do rob6t publicznych l6 os6b niepelnosprawnych,

,/ do prac spolecznie firylecznych skierowal4 osoby niepelnosprawne,

./ ze Srodk6w FP sfinansowano doposa2enie l0 stanowisk pracy dla os6b niepelnosprawnych.

Na mocy uchwaly Rady Miasta Wloclawek z dnia 31 sierpnia 2015 roku na terenie miasta funkcjonuje

Zal<ladAktywno5ci Zawodowej, kt6rego dzialalnoS6 finansowanajesi m.in. ze Srodk6w Gminy Miasto

Wloclawek oraz Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnospra*'nych.

Celem dzialalno6ci ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i spoleczna os6b z niepelnosprawno$ciami

zaliczony ch dc znacznego lub um iarkowane go stopn i a niepelnosprawno Sci.

Osoby z niepelnosprawno3ciami w stopniu znacznym lub umiarkowanym pomimo swoich dysfunkcji

dysponuj4 mozliwo6ciami do wykonyrvania okre5lonych czynnoSci, kt6re prawidlowo rozwij ane, prry

jednoczesnym przystosowaniu warunk6w zewngtrznych mog4 by6 podstaw4 do wykonywania pracy.

Celem rehabilitacji jest umo2liwienie osobom z niepelnosprawnoSciami zaistnienia na otwartym rynku

pracy poprzez rorwijanie sprawno6ci zawodowej. W ramach rehabilitacji ZAZ Swiadczy m.in. uslugi

pralnicze. Z uslug tych korzystaj4 podmioty zewngtrzne, z kt6rymi ZAZ zawarl umowy, jak r6wnieZ

osoby indywidualne. D.ug4 ofert4 uslug, a jednoczeSnie form4 rehabilitacji zawodowej os6b

z niepelnosprawno5ciami s4 uslugi krawieckie. Punkt $wiadczy uslugi dla ludno$ci w zakresie szyci4

wszelkiego rodzaju napraw przer6bek i ozdabiania odzieLy.

Pracownicy ZAZ w ramach rehabilitacji zawodowej zajmuj4 sig r6wnie2 obslug4 parkingu oraz

przygotcwaniem sali konferencyjnej na wszelkiego rodzaju spotkania czy konferencje.

Aby ulatwi6 pracownikom z niepelnosprawnoSciamizatrudnionym w ZAZ,zaistniei na otwarfym rynku

pracy w terminie listopad - grudzieri 2019 roku prowadzone bylo ksztalcenie pn. ,,Szkolenie podnosz4ce

kompetencje w zakresie pianowania kariery zawodowej i aktywnego uczestniczenia

w rynku pracy. Warsztaty wsparcia psychologicznego i indywidualne wsparcie planowania ScieZki

zawodowej wg posiadanych kompetencji i mo2liwo5ci psychofizycznych uczestnik6w". Szkolenie

dofinansowane bylo ze Srodk6w Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Cerry"fikat ukoriczenia szkolenia

uzyskalo I 8 pracownik6w.

Opr6cz rehabilitacji zawodowej w ZAZ prowadzona jest r6wnie2 rehabilitacja spoleczna. Celem

rehabilitacji spolecznej jest umo2liwienie osobom z niepelnosprawno$ciami uczestniczenia w zyciu

spolecznym. Cel ten jest realizowany poprzez pobudzanie aktywnoSci spolecznej, wyrabianie

zaradnoici osobistej i umiejgtnoSci w miarg samodzielnego wypelniania 16l spolecznych przez osoby
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z niepelnosprawnoSciami, atak2e likwidacjg barier w komunikowaniu sig oraz w dostgpie do informacji.

W ramach ksztaltowania w spoleczeristwie wlaSciwych postaw i zachowafi sprzyjaj1cych integracji

z osobami niepelnosprawnymi, w 2019 roku ZAZ organizowal spotkania mJn. z mlodzie24 ze Szkoly

Podstawowej nr 20 z Wloclawka, z Hufca Pracy, z Zespolt Szk6l Nr 3 z Woclawka, z dzielmi

z wloclawskiej Swietlicy ,,Zorza", z pracownikamiZakladuAktywnoSci Zawodowej zPrzyjezierzaoraz

zmlodzie2y z Liceum im. Marii Konopnickiej z Woclawka.

Od wrze5nia 2019 roku w ZAZ dziata O5rodek Kuratorski. W plac6wce wydzielono pomieszczenie dla

potrzeb l5 nieletnich,ktorzy s4 resocjalizowani pod okiem specjalist6w.

Osoby z niepelnosprawnoSciami zatrudnione w ZAZ mogq liczyd na wsparcie finansowe w ramach

zakladowego funduszu aktywnoSci. Ze Srodk6w zakladowego funduszu aktywnoSci mog4 byd

dofrnansowane wydatki np. na zakup lek6w, dofinansowania do turnus6w rehabilitacyjnych, wszelkiego

rodzaju sprzgtu rehabilitacyjnego, wyrob6w medycznych, przedmiot6w ortopedycznych. Osoby

z niepelnosprawno6ciami bardzo chgtnie korrystaj4 z tej mo2liwo6ci wsparcia. Poza tym

w ramach zakladowego funduszu aktywnoSci osoby niepelnosprawne mog4 skorzystad

z n ieoprocentowanej poLry czk|

Pracownicy mog4 korzysta6 r6wnie? z pomocy rzeczowej lub pienigZnej w ramach zakladowego

funduszu Swiadczeri socjalnych. Wsparcia udziela sig w przypadku:

- zdarzeh losowych ( pow6d2, poiar), dlugotrwalej choroby lub Smierci osoby bliskiej,

- w okresowo wystgpuj4cych trudno3ciach 2yciowych i materialnych,

- w okresach przedSwi4tecznych,

- wypoczynku.

Po to, aby lepiej zrozumiet potrzeby os6b niepelnosprawnych, kadra bezpoSrednio pracuj4ca

z pracownikami niepelnosprawnymi ukoricryla w 2AD roku kurs doskonal4cy z zak,rcsu pedagogiki

specjalnej i umiejgtnoSci interpersonalnych oraz uczestniczyla w warsdatach - Komunikacja

z osobami niepelnosprawnymi, natomiast od stycznia 2020 roku uczy sig poslugiwania jgzykiem

migowym.

Powiatowy Urz4d Pracy we Woclawku i tr{iejski OSrodek Pomocy Rodzinie

we Wloclawku w ramach 6rodk6w FP, PFRON i EFS sfinansowa.ly:

,/ szkclenia z zal<resu umiejgtno6ci poszukiwania zatrudnienia oraz podnosz4cych kwalifikacje

zawodowe dla 12 os6b niepelnosprawnych,
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TabelaT.

Niepelnosprawne osoby bezrobotne i poszukujqce pracy niepozostajqce w zatrudnieniu
w Gminie Miasto Wlocfawek
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Zr6dlo: Powiatowy Urzqd Pracy we Wloclawku

Z przedstawionych przez Powiatowy lJrz4d Pracy danych statystycznych z ostatnich 2 lat wynika,

niewielki wzrost 2209 na 215 niepelnosprawnych os6b bezrobotnych. Odwrotna sytuacja przedstawia

sig z osobami niepelnosprawnymi poszukuj4cymi pracy niepozostaj4cymi w zatrudnieniu, z 37 os6b,

bezrobocie zmalalo do 3l os6b. W 2018 roku wigcej zarejestrowanych w PUP jako niepelnosprawne

osoby poszukuj4ce pracy bylo mgilczyzn niZ kobiet i taka sama sytuacj a dotyczy\a bezrobotnych

w 2019 roku. Natomiast w 2018 roku wigcej zarejestrowanych jako bezrobotne bylo kobiet.

Z udostgpnionych przezPllP danych statystycznych (Tabela 7.)wynika r6wnie2, Ze w latach 2018-2019

najwigksza liczba os6b bezrobotnych i poszukuj4cych pracy byla zarejestrowana w Powiatowym

IJrzgdzie Pracy we Woclawku z wyksrtalceniem gimnazjalnym i poni2ej oraz wyksztalceniem

zasadnicrymzawodowym. Najmniej os6b bezrobotnych i poszukuj4cych pracy posiadalo wyksztalcenie

Srednie og6lnoksztal c4ce i wy 2sze.
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Wykres 12.
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2r6dto: oproc:owono

Liczba zarejestrowanych niepelnosprawnych bezrobotnych
i poszukujqcych pracy niepozostaj4cych w zatrudnieniu

( stan na koniec roku)

2018r. 2OL9r.

na podstowie danych Powiatowego Urzqdu Pracy we Wloctawku

Wykres 13.

Struktura niepelnosprawnych bezrobotnych
wedlug stopnia niepelnosprawnosci ( stan na koniec roku)
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Zr6dlo: opracowano na podstawie danych Powiatowego urzgdu pracy we wloclenuku

Z powy2szej struktury rvynika, 2e w 2 ostatnich latach, az 82a/o-86% os6b niepetnosprawnych bylo

zarejestroivanych w Powiatowym lJrzgdzie Pracy we Woclawku z lekkim stopniem

niepelnosprawnoSci.

. poszukujacy pracy

r bezrobotni

I znaczny

x umiarkowany

w lekki

86% 82%
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Wykres 14.

Struktura niepelnosprawnych poszukujacych pracy niepozostajacych w zatrudnieniu
wedlug stopnia niepelnosprawnosci ( stan na koniec roku)

65Yo

70%

60%

s0%

4A%

30%

20%

10%

o%

I znaczny

t umiarkowany

relekki

2018r. 2019r.

Zrddto: opracowano na podstawie danych Powiatowego lJrzgdu Pracy we lVloclawku

PowyZsza struktura uwidacznia, 2e w latach 2018-2019 procent os6b z umiarkowanym stopniem

niepelnosprawno5ci poszukuj4cych pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzgdzie Pracy we

Wloclawku utrzymywal sig na tym samym poziomie ti. 65yo, z lekkim stopniem niepetnosprawnoSci

nieznacznie wzr6sl, a ze znacznym zmalal. Por6wnuj4c dwie powyZsze struktury os6b bezrobotnych

i poszukuj4cych pracy z podzialem na stopnie niepelnosprawnoSci (Wykres 13. i 14.), wynika, Ze

zarejestrowanych w Powiatowym lJrzgdzie Pracy we Wloclawku jest znacznie mniej tj. o 47%-56%

os6b z lekkim stopniem niepelnosprawnoSci, poszukuj4cych pracy, niZ os6b bezrobotnych. Odwrotna

sytuacja wystgpuje u os6b poszukuj4cych pracy z umiarkowanym stopniem niepelnosprawnoSci.

procent zarejestrowania w PUP powyzszych os6b znacznie wzr6sl w dw6ch ostatnich latach w stosunku

do os6b bezrobotnych o tym samym stopniu niepelnosprawnoSci.

2.6. Dostgp do sportu, kultury, turystyki i rekreacji

Organizacjasportu, kultury, rekreacji i turystyki odgrywa istotn4 rolg w procesie rehabilitacji os6b

niepelnosprawnych oraz we wl4czaniu tych os6b w nurt 2ycia spolecznego. Dzialania te, zwigkszaj4c

aktywnoS6 os6b z niepelnosprawnoSci4, przyspiesz4 proces integracji spolecznej. Uczestnictwo osoby

niepelnosprawnej w tych formach aktywnoSci ma pozwolid jej na powr6t lub wejScie w Zycie spoleczne

izawodowe.

Fundamentalnym celem dzialafisamorzqdu Gminy Miasto Wloclawek i jego jednostek organizacyjnych

natzeczos6b z niepelnosprawnoSci4 w sferze kultury i rekreacji jest moZliwie najszersze, r6wnoprawne

uczestnictwo os6b z niepelnosprawnoSci4 w tym segmencie Zycia spolecznego. Konsekwentna

realizaila powyZszych dzialrerrt, systematyczne ich wzbogacartie w nowe inicjatywy pozwalaj? na

reorganizowanie Lryc\a zbiorowego w taki spos6b, by aktywna obecnoSd
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iudzia\ os6b z niepelnosprawnoSci4 w sporcie, rekreacji i turystyce bylarzecz4 naturaln4 i og6lnie

akceptowan4. Gmina Miasto Woclawek posiada bardzo dobre warunki do rozwoju sportu, turystyki

i rekreacji dla os6b z niepelnosprawno6ci4 oraz organizacji integracyjnych przedsigwzig6

adresowanych do tych os6b. Zasad4dzialartta instlrtucji, plac6wek i jednostek organizacyjnych

gminy, w tym prowadz4cych statutow1dzialalnoSi w obszarze kultury jak r6wnieZ w zakresie

kultury frzycznej jest otwartoS6 na potrzeby os6b z niepelnosprawnoSci4. Gmina Miasto

Wloclawek jest nie tylko przyj aznarozwojowi sportu i turystyki, lecz r6wnie2 wsp6lorganinrje

wiele znacz4cychimprez. W Gminie Miasto Wloclawek realizacjaprzedsigwzigi i program6w

integracyjnych w spos6b istotny sprzyja rozwijaniu i wsp6ldzialaniu samorz4du oraz

administracji samorzqdowej z organizacjami pozarzqdowymi, prowadz4cymi statutow4

dzialalnoS6 sportowo - rekreacyjnq i turystyczn4 wSr6d os6b z niepelnosprawnoSci4. Od kilku

lat gmina wspiera finansowo organizacje pozaruqdowe dziatagce w tym obszarze, kt6re

realizuj4zadaniawlasne gminy wzakresie sportu i rekreacji w6r6d os6b z niepelnosprawnoSci4.

Na realizacjg przedsigwzig6 w zakresie sportu, rekreacji i turystyki dotacje zbudzett miasta,

otrzymujE organizacje sportowe ipozarz1dowe - aktyvrne w obszarze integracji spolecznej.

Miasto w podleglych jednostkach i instytucjach systematycznie likwiduje bariery

architektoniczne, aby umo2liwi6 osobom z niepelnosprawnoSci4 dostgp zar6wno do d6br

kultury, jak i przedsigwzigd zzak,resu sportu, turystyki i rekreacji.

W analizowanym okresie tj. latach 2018-2019 Gmina Miasto Woclawek pocrynila

w przedmiotowym zakresie nastgpuj4ce dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych:

{ przystosowywanie obiekt6w kultury i sportu do potrzeb os6b niepelnosprawnych,

r' promowanie kultury, sportu i rekreacji wSr6d os6b niepelnosprawnych,

'/ organizowanie wystaw, konkurs6w i warsztat6w afistycznych z udzialem os6b

niepelnosprawnych, wspieranie finansowe imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym

i rekreacyjnym, organizor,vanych przez instlrtucje i organizacje dzialaj4ce na rzecz os6b

niepelnosprawnych.

Zesp6l Szk6l nr 3, Szkola Podstawowa nr 5 z Oddzialami Integracyjnymi, Zespfil Szkolno-

Przedszkolny nr 1 uczniowie tych szk6l wzigli udzial w masowych imprezach o charakterze

kulturalnym, sportowym, turystycznym i rekreacyjnym, w'ramach, kt6rych prezentowana byla r6wnie2

tw6rczoS6 afistyczna i umiejgtnoSci sportowe os6b niepelnosprarvnych. Dzieci niepelnosprawne

z Przedszkoli Publicznych nr 8, 22,25,32,35 wziEly udzial w imprezach o charakterze afistycznym,

kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.
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Wydzial Polityki Spolecznej i Zdrowia Publicznego Urzgdu Miasta Wloclawek

,/ wspieranie finansowe w wysoko6ci 28 400 zl uprawnionych podmiot6w w organizacji imprez

i spotkari integracyjnych umoZliwiaj4cych osobom niepetnosprawnym uczestnictwo w 2yciu miasta

i propaguj4cych wlaSciwe postawy spoleczne.

Wydzial Kultury, Promocji i Komunikacji Spolecznej Urzgdu Miasta Woclawek wraz

z podlegtymi plac6wkami

/ prowadzenie warsztat6w tw6rczych i lekcji na ekspozycji,

,/ organizacja Prezentacji Tw6rczo6ci Artystycznej Os6b Niepelnosprawnych,

,/ wsp6lpraca ze stowarzyszeniami zajmui4cymi sig osobami niepelnosprawnymi.

Wydzial Sportu i Turystyki Urzgdu Miasta Wloclawek przez podlegle mu jednostki

/ organizowanie i wspieranie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, zajg6, trening6w

i turniej6w.

Stowarzyszenia dzialajece na rzecz os6b niepelnosprawnych: Polski Zwi4zekEmeryt6w, Rencist6w

i Inwalid6w, Polski Zwi1zek Niewidomych, Woclawskie Stowarzyszenie Niepelnosprawnych

,,Eurointegracja", Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorostym z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4

,, Oligo":

/ organizowanie wielu imprez okolicznoSciowych, udziat w projektach i turniejach,

/ upowszechnianie kultury firycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci

imlodzieLry.

2.7.Tworzenie warunk6w do samodzielnoSci i niezale2noSci osr6b niepelnosprawnych

DostgpnoS6 do Srodowiska frrycznego jest jednym z kluczowych obszar6w r6wnoprawnego

uczestniczenia os6b niepelnosprawnych we wszystkich sferach 2ycia spolecmego. Bariery funkcjonalne

to brak dostgpnoSci lub utrudnienie w korzystaniu przez osobg niepelnosprawn4

zprz,estrzeni ryciowej czlowieka. Na przestrzefiLryciow4czlowieka sklada sig architektura, urbanistyka,

komunikowanie sig, transport orazurz4dzenia techniczne. Jej udostgpnienie jest warunkiem integracji

spolecznej os6b niepelnosprawnych. Mo2liwoS6 aktywnego uczcstnictwa os6b niepelnosprawnych

w Zyciu spolecznym jest uwarunkowana uprzedni4 likwidacj4 istniej4cych barier. Bariery

architektoniczne, techniczne, transportowe oraz w komunikowaniu sig sQ jednym

z najistotniejszych ograniczeri utrudniaj4cych, a czgsto wrgcz uniemozliwiaj4cych osobom

niepelnosprawnym korzystanie z przysfuguj4cego im prawa do pelnego irycia i zaspokajania swoich

potrzeb na r6wni z innymi.
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Znaczny czg{(, mieszkaric6w naszego miasta stanowi4 osoby z dysfunkcj 4 narz4du ruchu

(Wykres 9.), dla kt6rych mo2liwo56 swobodnego i samodzielnego poruszania sig jest niezbgdna do

normalnego funkcjonowania w 2yciu spolecznym. W ostatnich kilku latach zmienilo sig podejScie do

problem6w natury architektonicznej. PrzejScia dla pieszych wyposazono w sygnalizacjg dzwigkow4 tak

wa2n4 dla os6b niewidomych, w komunikacji miejskiej wprowadzono autobusy niskopodlogowe.

Jednak w dalsrym ci4gu naleLry kontlznuowat dzialania zmierzaj4ce do modernizowania

i dostosowywan ia infrastruktury komunikacyj nej .

W latach 2018-2019

{ wydzielono kolejne miejsca parkingowe dla os6b niepelnosprawnych i zakupiono kolejne

autobusy niskopodlogowe,

'/ dokonano przegl4du, remontu i konserwacji obiekt6w u2ytecznoSci publicznej pod wzglgdem

niedostgpno5ci dla os6b niepelnosprawnych,

,/ egzekwowano dostgpno66 dla os6b niepelnosprawnych w

i modemizowanych obiektach uiteczno5ci publicznej na terenie miasta,

nowobudowanych

Miejski O5rodek Pomocy Rodzinie

{ dofinansowal ze Srodk6w PFRON 92 osobom niepelnosprawnym likwidacjg barier

architektonicznych, w komunikowaniu sig i technicznychw lqcznej kwocie 468 886 zl,

'/ poryskal Srodki finansowe z PFRON na dofinansowanie zakupu 9 - osobowego samochodu

specjalnie dostosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych dla Domu Pomocy Spolecmej

we Woclawku przy ul. Dobr4rriska 102 oraz dofinansowanie zakupu l5 - osobowego samochodu

specjalnie dostosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych w tym na w6zkach inwalidzkich

dla Szkoly Podstawowej nr 5 zOddzialami Integracyjnymi. Zadanie realizowane bylo w ramach

,,Programu Wyr6wnyrvania R62nic migdzy Regionami III",

'/ Gmina Miasto Wloclawek przyst4pila do kolejnej edycji pilotaZowego programu Paristwowego

Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepeinosprawnych pod nazw4,,Aktywny Samorz4d", kt6rego celem

jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj4cych uczestnictwo os6b

niepelnosprawnych w 2yciu spolecznym, zawodo.vym i w dostgpie do edukacji.

Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta, Miejski Zarz4d Uslug Komunalnych i Dr6g

we Wloclawku

,/ dokonywal remontu, konserwacji urz4dzefi uirylecznoilci publicznej,

{ wyznacryl nowe miejsca parkingowe dla os6b niepelnosprawnych.
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Miej skie Przedsigbiorstwo Komunikacyj ne

r' realizowalo dzialania na rzecz poprawy warunk6w korzystania przez osoby niepelnosprawne

z uslug przewozowych, w ramach kt6rych wprowadzono kursy autobus6w niskopodlogowych,

przystosowanych dla os6b niepelnosprawnych oraz wprowadzono ulatwienia dla os6b

niepelnosprawnych w nowobudowanych zatokach i rampach przystankowych.

3. CELE PROGRAMU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Miejski Program Dziatafi na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych jest dokumentem slu24cym

realizacji polityki spolecznej ukierunkowanym szczeg6lnie do niepelnosprawnych mieszkafic6w

Woclawka. Przyjgcie programu na lata 2021-2023 slu2y6 bgdzie w1'r6wnywaniu szans os6b

niepelnosprawnych, aby w konsekwencji miaty mo2liwo56 pelnej integracji ze spoleczefstwem. Ma on

za zadanie obj46 swoim zasiggiem osoby o r62nych rodzajach niepelnosprawnoSci i zapewni6

wieloaspektowoSd wsparcia. Jednym znajwahniejsrych cel6w okreSlonym w polityce spotecznej na

rzecz os6b niepelnosprawnych jest przestrzeganie praw os6b niepelnospralrnych we wszystkich

obszarach irycia. Przestrzeganie praw to nie tylko informowanie o przysluguj4cych uprawnieniach ale

idzialania, kt6re prowadz4 do integracji poprzez m.in. dostgp do edukacji ochrony zdrowia, pomocy

spolecznej, uczestnictwo w wydarzeniach Zycia spolecmego. Dla efektywnej realizacji programu waZne

jest przestrzeganie zasady "zr6wnowaZonego rozwoju", rozumianej jako osi4ganie zbliZonych

postgp6w w realizacji poszczeg6lnych cel6w dla zapewnienia sp6jno5ci podejmowanych dzialafi.

Zasadata odnosi sig do wszystkich obszar6w dzialafi na rzecz os6b niepelnosprawnych i gwarantuje

utrzymanie niezbgdnego poziomu zgody spolecznej na realizaciE zamierzonych cel6w.

Nieprzestrzeganie jej moZe spowodowal zaprzepaszczenie ju2 osi4gnigtych efekt6w w jednym

obszarze, wskutek zaniechania lub nieskutecznego dzialania w innym. Potrzeba przeciwdzialania

poglgbianiu sig takim zjawiskom jak brak samodzielno5ci ekonomicznej i zagroilenie wykluczeniem

spolecznym dotykaj4cym osoby niepelnosprawne w naszym mieScie jest uzasadnieniem na

uwzglgdnienie w polityce spolecznej samorz4du lokalnego i organizacj i pozarz4dowych. dzialah

okreSlonych w niniejszym programie.

Gl6wnym celem programu jest tworzenie warunk6w do rno2liwie pelnego funkcjonowania os6b

niepelnosprawnych w spolecznoSci lokalnej Gminy Miasto Wloclawek. Cel ten bgdzie osi4gnigty

poprzez realizacjg nastgpuj4cych cel6w szczeg6lowych, kt6re zakladajq:

,/ Budzenie Swiadomo6ci i promowanie wla6ciwych postaw spolecznych wobec os6b

niepelnosprawnych, ich praw i mo2liwo3ci wkladu w zycie spoleczne,

./ Tworzenie systemu skutecznej pomocy osobom niepelnosprawnym i ich rodzin6m,

./ Zwigkszanie dostgpu do ustug medycznych i rehabilitacyjnych,

./ Podwy2szanie poziomu edukacji os6b niepelnosprawnych,
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{ Tworzenie warunk6w do samodzielno6ci i niezalebno5ci os6b niepelnosprawnych,

,/ Aktywizacja zawodowa os6b niepelnosprawnych,

/ ZwiQkszanie dostgpno6ci osobom niepelnosprawnym do kultury, sportu, turystyki i rekreacji
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4. PODSUMOWANIE

Gwarancj4 efektywnoSci Srodowiskowych program6w na rzecz os6b niepelnosprawnych jest

w pierwszej kolejnoSci mo2liwoS6 podjgcia zawodowej aktywnoSci, bezpieczne, funkcjonalne oraz

dostgpne mieszkanie, a nastgpnie gotowe do udzielenia wsparcia, zaplecze spolecme. Dla stabilnoSci

polo2enia spolecznego i codziennego funkcjonowania niepelnosprawnych obywateli konieczne jest

tak2e uzupelnienie pierwotnej, naturalnej sieci wsparcia, rozbudowarohnych form Swiadczefi, uslug

i opieki w Srodowisku zamieszkania, jak r6wnie2 zinsg4ttcjonalizowanych system6w pomocy

umoZliwiaj4cych rodzinom kontynuowanie opieki nadzale2nymi od niej osobami niepelnosprawnymi.

Opracowanie Miejskiego Programu Dzialan na Rzecz Os6b Niepelnosprawnych na lata 2021-2023

stanowi kolejny dokument strategiczny, kt6ry wskazuje konkretne dzialania, maj4ce na celu poprawg

jako3ci Zycia os6b niepelnosprawnych z miasta Wloclawek. Realizacja programu, w swych zaloaeniach,

ma doprowadzi6 do rozbudzenia Swiadomo5ci os6b niepelnosprawnych o moZliwoSciach wykorzystania

swojego potencjalu w celach zawodowych oraz pracodawc6w o korrySciach wynikaj4cych

z zatrudniania os6b niepelnosprawnych. Docelowo, poprzez zwigkszenie aktywnoSci zawodowej,

Program powinien przyczynil sig do zanikania stereotyp6w na temat os6b niepelnosprawnych oraz

likwidowania barier przy ich zatrudnianiu. Skorelowane dzialania, podejmowane poprzez zaloaenia

programowe, w kt6re wl4czone bgd4 zarowno osoby niepetnosprawne, pracodawcy, jak i instytucje

dzialaj4ce na rzecz poprawy syfuacji os6b niepelnosprawnych, mog4 korzystnie wptyna6 na rozw6j

lokalnego rynku pracy oraz poprawg rytuacji spoleczno-zawodowo- ekonomicznej tych os6b. D4Z4c do

tego aby podjgte dzialania przynosily planowane efekty, naleLry zaangu2owa6 w nie wiele podmiot6w,

zasob6w materialnych oraz personalnych, gdyz tylko wtedy osoby niepelnosprawne, otrrymaj4

potrzebne wsparcie. Najistotniejsze jednak we wsp6lpracy z niepelnosprawnymi jest wzmocnienie ich

wlasnego znaczenia i poczucia wlasnej warto6ci, tak aby mogli podj46 dzialania odpowiedzialnego

kierowania swoim losem. Sil4 napgdow4 wsp6lczesnych koncepcji polityki spolecznej wobec

niepelnosprawnoSci stala sig zasada r6wnoSci szans, kt6ra traktowana jest jako centralne kryterium

oceny struktur spolecznych i ekonomicznych. W mySl tej zasady deficyty os6b niepelnosprawnych

mog4 byi dowartoSciowane dzigki pobudzeniu proces6w spolecznych i ekonomicznych obejmuj4cych

w r6wnym stopniu wszystkich obywateli. Przezwycig2anie wlasnej niepelnosprawnoSci powinno

odbywa6 sig poprzez aktywizacjg spoleczn4 i zawodow4 os6b niepelnosprawnych, kt6ra moze byd

realizowana w ramach miejskich program6w. Przykiadem takiego przedsigwzigciajest wla6nie ,,Miejski
Program DzialahnaRzecz Os6b Niepelnosprawnych na lata 2021-2023". Jego kompleksowe dzialania

zostaly ukierunkowane zar6wno na osoby niepelnosprawne, rodziny i otoczenie os6b

niepelnosprawnych, jak i na pracodawc6w.

Program powinien stanowi6 tak2e narzgdzie, wykorzystane w procesie pozyskiwania Srodk6w

finansowych na realizacjg zadafi z zakresu polityki spolecznej z funduszy europejskich. W zwi4zku

ztymrealizacja ProgramuDzialahpowinna opiera6 sig na Scislej wsp6lpracy Wydzial6w Urzgdu Miasta
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oraz jednostek organizacyjnych z ro2nych obszar6w funkcjonowania mieszkaric6w - od zdrowia oraz

pomocy i polityki spolecznej przez edukacjg, sport, kulturg po mieszkalnictwo, infrastrukturg

i architekturg. Wymaga to wprowadzenia efektywnych mechanizm6w wymiany informacji oraz

podejmowania decyzji.

5. OCZEKIWANE RE,ZULTATY I EFEKTY REALTZACJI PROGRAMU

,/ powstanie zintegrowanego Srodowiska wsparcia os6b niepelnosprawnych i ich rodzin, oraz wzrost

poziomu uslug $wiadczonych na ich rzecz,

,/ pozytywne zmiany w spolecznej SwiadomoSci dotycz4ce os6b niepelnosprawnych i ich prawa do

pelnego uczestnictwa w Zyciu spolecznym, wzrost zainteresowania spolecznoSci lokalnej

problemami os6b niepelnosprawnych,

/ poprawa warunk6w wptywaj4cych na wzrost samodzielnoSci i niezale2noSci os6b

niepelnosprawnych,

,/ poprawa sprawno5ci psychofizycznej os6b niepelnosprawnych i ograniczenie skutk6w

niepelnosprawnoSci,

/ podniesienie poziomu wyksztalcenia os6b niepelnosprawnych,

./ pobudzenie aspiracji zawodowych, nabycie umiejgtno6ci aktywnego poruszania sig na rynku pracy

oraz powstanie nowych miejsc pracy dla os6b niepelnosprawnych i poprawa sytuacji materialnej

rodzin os6b niepelnosprawnych,

./ uczestnictwo oraz udziat os6b niepelnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych, sportowych

i imprezach rekreacyjnych na r6wnych prawach z innymi mieszkaficami miasta.

Oczekiwanym efektem realizacji Programu jest rozw6j takich uslug, kt6re przyczyni4 sig do wl4czenia

os6b z niepelnosprawnoSci4 do Zycia spolecznego, kulturalnego, zawodowego. Za istotny efekt

realizacji projektu przyjmuje sig r6wnie2 skoordynowanie i usprawnienie przeptywu informacji

kierowanych do os6b z niepelnosprawnoSci4. 54 to zar6wno informacje bezpoSrednio dotycz4ce os6b

z niepelnosprawnoSci4, ich prarv i obowi4zk6w, ale tak2e uslug kierowanych tio tych os6b przezr62ne

instytucje i organizacje pozarz4dowe.

6. CZAS REALIZACJI

Program jest dokumentem perspektywicznym, rysuj4cym w spos6b generalny kierunki prowadzonej

dzialalno(ci. Wsrystkie zalo2one w Programie cele i dzialania maj4 charakter dlugofalowy i b9d4

podejmowane w okresie, najaki zostal utworzony, tj. w latach 2021-2023.
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7. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

Monitoring Programu bgdzie stalym i ci4glym procesem obserwacji ilo6ciowych i jakoSciowych zmian,

maj4cym na celu zapewnienie informacji na temat skutecznoSci podejmowanych dzialafi. Monitoring

Programu zobrazuje postgp w realizacji poszczeg6lnych przedsigwzigl jaki i umozliwi obserwacjg

dynamiki realizacji oraz zmian strukturalnych.

Obej mowa6 bgdzie nastgpuj 4ce dzialania:

'/ gromadzenie informacji od podmiot6w uczestnicz4cych w programie i okre6lanie

skuteczno6ci podej mowanych dzialan,

{ ocena trafnoSci zalo2onych cel6w oraz efekt6w ich realizacji bgdzie dokonywana na

podstawie rocznych, gromadzonych w tym celu, material6w informacyjnych i sprawozdari.

Sprawozdanie roczne z realizacji programu bgdzie przedstawiane Prezydentowi Miasta

w pierwsrym kwartale roku nastgpnego.

8. CAI,KOWITY KOSZT PROGRAMU

Srodki na realizacjg programu zabezpieczane bgd4 w bud2etach poszczeg6lnych kluczowych partner6w.

WSr6d potencjalnych Zr6del finansowania Programu naleLry bra6 pod uwagg:

{ Srodki Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych,

{ Srodkibud2etowe Gminy Miasto Wloclawek,

{ Srodki publiczne zlJnii Europejskiej,

,/ inne zr6dla zewnetrzne.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35a ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zalrudnianiu os6b niepelnosprawnych, do zadari powiatu naleZy opracowywanie i realizacja,

zgodnych z powiatowq strategiq dotyczqcq rozwiqzywania problemow spolecznych, powiatowych

programow dzialan na zecz osob niepelnosprawnych w zakresie:
- rehabilitacji spolecznej,

- rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
- przestrzegania praw osob niepeinosprawnych,

Miejski Program Dzialan na Rzecz Osob Niepelnosprawnych, opracowany na lata 2C21-2023, umozliwi
realizacjq aktywnej i skutecznej polityki soolecznej wobec os6b niepeinosprawnych w naszym mieScie

oraz pozwoli na podjgcie systemowych i dlugofalorvych dzialari w celu poprawy jako5ci zycia tej grupy

osob.

Dokument ten jest rowniez niezbgdny do pozyskiwania srodk6w Panstwowego Funduszu Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych w ramach programow celowych oraz funduszy z Unii Europejskiej,

Projekt uchwaly wraz z Programem zostal pozytywnie zaopiniowany

ds. Osob Niepelnosprawnych.

pzez Powiatowa. SpolecznE Radg
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OptNlA nr 3/ZO2L

dnia 02.02.2021 roku

Miejskiej Rady Dzi ata I nojci poiytku pu bl i cznegodot' proiektu uchwafy Rady Miasta wloclawek w sprawie przyjqcia Miejskiego programu
Driarafi na Rzecz os6b Niepernosprawnych na fata 202L-202g

Podstawa prawna : art. 4i. i ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalnojci poiytku publicznego i wolontariacie.

Miejska Rada Dziararno6ci poiytku pubricznego we wroctawku na
uchwaty Nr 3/2a2t podiqtej w dniu 02.02.202! r. pozwwnie opiniuje

podstawie

projekt uchwaty
Rady Miasta Wloctawek w sprawie przyjqcia Mieiskieso proeramu Dzi

'!'sps,.^Jrrrrdwrvcn na rata zuzl-2023. program zostai przygotowany kompleksowo
i czytelnie' obejmuje wszelkie niezbqdne dziaiania na rzeczos6b niepetnosprawnych.

Program zabezpiecza osoby niepetnosprawne na korejne dwa fata.



UCHWATA nr glz0?,t

Miejskiej Rady Dzialalnofci poiytku publicznego we wfoctawku
z dnia 02.02.2021r.

w sprawie wydania opinii
dot. projektu uchwaty Rady Miasta Wtoclawek w sprawie przyjqcia Miejskiego programu

Dzialafi na Rzecz os6b Niepelnosprawnych na lata zgzl-2023

'"0"':'o:L1lli; jT;liil'l;l,lTi-'jlT#,i:ia24kwietnia2003r

&1.

Miejska Rada DziatalnoSci Poiytku Publicznego we Wtoclawku w dniu 02.02.2021 roku
podjqla Uchwalq Nr 3/2021, w h6rej pozytywnie opiniuje projekt uchwaiy Rady Miasta

Wtocfawek w sprawie przyjqcia Mieiskiego Programu Dzialari na Rzecz Os6b
Niepetnosprawnvch na lata 2021-2023 .

Uchwala zostala podjgta jednogtof nie.

Uchwala wchodziw iycie z dniem podjqcia

&2.

&3.



.' ':.' ^:,.

Opinia nr 912020

z dnia 2 grudnia 2020 roku

Powiatowej Spolecznej Rady ds. Os6b Niepelnosprawnych we Wloclawku

w sprawie prryjgcia Miejskiego Programu Dzialari Na Rzecz Os6b Niepelnosprarvnych

na lata 2021-2023

Po analizie przedstawionych material6w dotycz4cych w/w Programu, Powiatowa

Spoieczna Rada ds. Os6b Niepelnosprawnych we Woclawku wydala pozyt)'"wn4 opinig.

Planowane w Programie dzialama s4 zgodne z zapoftzebowaniem spolecznynt i przyczyru4

siE do podniesienia jakoSci zycia os6b z niepelnosprawnoSciami poprzez aktywne, godne

i pelne funkcjonowanie w spolecznoSci lokalnej Gminy Miasto Woclawek'

W zwi4zku z wprowad zeriemod dnia 20.03.2020r. stanu epidemii, dokument zaopiniowano

e-mailowo.

W zalaczentu dotaczono e-maile czlonk6w Rady.

Powiatowa Spoleczna Rada ds. Os6b Niepelnosprawnych

i. Przewodnic z4ca-Irmina Kminikowska

2. Wiceprzewodnicz4ca - Krystyna Maciejewska

3. Sekretarz - Iwona Chojecka

4. Czlonek - ElZbieta Poznariska

5. Czlonek - Agnieszka Maciejewska

we Wlociawku w skladzie:

- dol4czono opinie e-mail

- dol4czono opinie e-mail

,4 ; .1r''o,t,-

- dol4czono opinie e-mail

- dol4czono opinie e-mail



Iwona Choiecka

od:
Wystano:
Do:
Temat:

ag nieszka-maciejewska@ poczta.onet. pl

2 grudnia 2020 l0:43
Iwona Chojecka

opinia

Pozytywnie opiniuj g lvliej ski Pro gram Dzialan naRzecz Os6b Niepetnosprawnych na lata z0zl-2023.

Agnieszka Vlaciej ewska



od:
Wyslano:
Do:
Temat:

Pozylywnie opiniuje
NiepetnosprawnYCh

Elzbieta Poznanska

elapoz54@wP.Pl

2 grudnia 2020 10:10

i.chojecka @ mo Pr.wloclawek.Pl
Opinia

proj ekt Miej skiego Programu Dziatari

na lata 2021 - 2023r

Na Rzecz Osob



Opinia nr 912020

z dnia 2 grudnia 2020 roku

Po analizie przedstawionych material6w dotycz4cych w/w Programu, Powiatowa Spoteczna

Rada ds. Osob Niepelnosprawnych we Wloclawku wydala pozy4ywn4opinig.

Planowane w Program te dzialania s4 zgodne z zapoffzebowaniem spolecznym I przyczyrLl4

sig do podniesienia jakodci zycia os6b z niepelnosprawnoSciami poprzez aktywne, godne

i pelne funkcjonowanie w spolecznoSci lokalnej Gminy Miasto Wloclawek'

Wiceprze!vod niczaca

Krystyna Maciejewska



od:
Wyslano:
Do:
Temat:

irminak@wp.pl
2 grudnia 2020 10:13

Iwona Chojecka

opinia

Opiniq nr 912020 zZ grudnta2020 w sprawie przyigciaMiejskiego Programu DzialahNa Rzecz

OiOU Niepelnosprarvnych na lata2021 - 2023. pozytywnie opiniujE.

Irmina Kminikowska


