UCHWAŁA NR XXXIX/281/17
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie zmiany „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 – 2020”
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2016r. poz. 2046, z późn. zm.).
Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§1
W Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu
Opoczyńskiego na lata 2015 – 2020, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/20/2014 Rady
Powiatu w Opocznie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 – 2020
wprowadza się następującą zmianę: rozdział VII – Opis planowanych działań otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego, Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie oraz Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Opocznie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz
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Uzasadnienie
Do

uchwały

zmieniającej

„Powiatowy

Program

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 – 2020”

Art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakłada na Powiat zadanie
opracowywania i realizacji, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych. W związku z przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli
w Powiatowym Urzędzie Pracy kontrolą dotyczącą „Realizowania przez powiaty
województwa łódzkiego zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz ze
zmianą stanu prawnego konieczna jest zmiana w „Powiatowym Programie Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych”.
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Załącznik
do uchwały nr XXXIX/281/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017r.

VII. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
Sposób realizacji

Zadanie

Koszt realizacji w zł.

Termin
realizacji

Wskaźniki

Odpowiedzialni
za realizację

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
I. Aktywizacja
społeczna osób
niepełnospraw
nych.

1.

Organizowanie i inspirowanie
udziału mieszkańców w imprezach o
charakterze kulturalnym,
edukacyjnym, turystycznym i
sportowym (np. przegląd twórczości,
wycieczki, współzawodnictwo
podopiecznych placówek i
organizacji pozarządowych itp.)

2. Dofinansowanie osobom
niepełnosprawnym ze środków
PFRON:
a) likwidacji barier funkcjonalnych
b) turnusów rehabilitacyjnych
c) przedmiotów ortopedycznych
środków pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego
3. Dofinansowywanie kosztów
utworzenia i działalności WTZ

Kwoty w budżetach jednostek
samorządu terytorialnego, kwoty
pozyskane w ramach konkursu

2015 – 2020

ilość imprez
organizowanych
w powiecie
opoczyńskim

Wysokość środków na zadania
określone w ustępie 2, 3 i 4
określi odrębna uchwała Rady
Powiatu
Wysokość
środków
i
szczegółowy budżet w części
niefmansowej
ze
środków
PFRON
określony
będzie
corocznie, kwoty pozyskane w
ramach konkursu

2015 – 2020

dofinansowanie
otrzyma ok 100
osób w danym
roku

Zarząd Powiatu,
PCPR, OPS, PUP,
partnerzy

dofinansowanie
dla ok 88
uczestników
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4. Zlecanie realizacji zdań z zakresu
sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
organizacjom pozarządowym i
innym podmiotom w trybie
otwartego konkursu ofert.
5. Działania na rzecz rozwoju i
upowszechniania aktywnej integracji
społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych rozumianych m.
in. jako:
- diagnoza psychologiczna
- treningi kompetencji społecznych,
zawodowych i interpersonalnych
- organizowanie grup wsparcia i
klubów samopomocowych
- kierowanie i finansowanie zajęć w
ramach kształcenia ustawicznego
mających na celu uzyskanie zawodu
lub przygotowania zawodowego
- organizowanie wsparcia
indywidualnego lub grupowego w
zakresie podniesienia kompetencji
życiowych i zawodowych
umożliwiających powrót do życia
społecznego w tym powrót na rynek
pracy ( wyjazdy studyjne, rozwój
zainteresowań, organizowanie
spędzania wolnego czasu itp.)
- organizowanie debat i działań
edukacyjnych dla mieszkańców

WTZ

Środki w budżecie jednostek
samorządu terytorialnego i ich
jednostek, kwoty pozyskane w
ramach konkursu

2015 – 2020

Zarząd Powiatu
PCPR: pracownicy
socjalni zatrudnieni w
PCPR
Specjaliści
zatrudnieni w PCPR
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-

-

-

-

-

-

-

prowadzenie doradztwa
indywidualnego i konsultacji
służących umożliwieniu powrotu na
rynek pracy i aktywizacje zawodową
udzielenie informacji o prawach i
uprawnieniach
prowadzenie terapii indywidualnej i
rodzinnej
kierowanie do placówek wsparcia
dziennego, organizowanie spotkań
integracyjnych
organizowanie spotkań z grupami
docelowymi w ramach przygotowania
PAL
współpraca z jednostkami
samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
na rzecz poprawy jakości życia osób
niepełnosprawnych
opracowanie materiałów, broszur i
informacji dla potrzeb beneficjentów
w tym otoczenia osób
niepełnosprawnych
opracowanie umów, indywidualnych
planów działania dla osób
niepełnosprawnych
szkolenia zawodowe, staże, itp.
tworzenie Klubów Pracy

Ilość
udzielonych
porad

6. Utrzymanie i wzrost jakości
świadczonych usług istniejących
WTZ na terenie powiatu
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opoczyńskiego
7.

Prowadzenie kontroli WTZ w
zakresie realizacji zadań
powierzonych przez Powiat
Opoczyński

8.

Realizacja programów celowych ze
środków PFRON o ile zostaną
uruchomione

9.

Zwiększenie oddziaływań
rehabilitacyjnych

10. Stworzenie Powiatowego Ośrodka
Rehabilitacji i Informacji

11. Utworzenie mieszkań chronionych i
treningowych

1 kontrola w
roku każdego
WTZ w powiecie
W ramach środków PFRON i
powiatu opoczyńskiego

Zadanie
ciągłe 2015 –
2020

W ramach budżetu PCPR

Zadanie
ciągłe 2015
– 2020

Środki pozyskane z budżetu
powiatu, środki pozyskane z
budżetu państwa, kwoty
pozyskane w ramach konkursu

Zgodnie z
uchwałą
PFRON

Środki pozyskane z budżetu
powiatu, środki pozyskane z
budżetu państwa, kwoty
pozyskane w ramach konkursu

Zgodnie z
uchwałą
PFRON

Środki pozyskane z budżetu
powiatu, środki pozyskane z
budżetu państwa, kwoty
pozyskane w ramach konkursu

Zgodnie z
uchwałą
PFRON i
budżetami
innych

Pracownicy jednostek
prowadzących

PCPR
Ilość
specjalistycznych
usług
opiekuńczych
PCPR

PCPR

PCPR
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Środki pozyskane z budżetu
powiatu, środki pozyskane z
budżetu państwa, kwoty
pozyskane w ramach konkursu

II. Edukacja
osób
niepełnospraw
nych

III. Likwidacja
barier
architektoniczn
ych oraz
technicznych w
budynkach
użyteczności
publicznej, a w
szczególności
w placówkach
edukacyjnych,
zakładach
opieki
zdrowotnej

1. Prowadzenie i rozwój Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
„Centrum Edukacji i Rozwoju”
2.

Wzrost liczby klas integracyjnych w
placówkach edukacyjnych

3.

Rozwój wczesnego wspomagania

1. Podejmowanie działań zmierzających
do usuwania przeszkód
utrudniających uczestnictwo i
poruszanie się w obiektach
użyteczności publicznej i budynkach
mieszkalnych.
2. Podejmowanie działań zmierzających
do zmniejszenia barier
ograniczających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym i dostępie
do edukacji, w tym pomoc w:
zakupie środków transportu

jednostek

PCPR

Zgodnie z
uchwałą
PFRON

Środki z budżetu powiatu i
innych źródeł

2015 – 2020

Zarząd Powiatu i
Dyrektorzy szkół

Środki z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego i
innych źródeł
Środki z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego i
innych źródeł

2015 – 2020

Wójtowie gmin,
Burmistrzowie miast,
Dyrektorzy szkół
PPP, Zespół Szkół
im. Jana Brzechwy.

2015 – 2020

Zgodnie z budżetem programów
celowych PFRON

2015 - 2020

Zarząd Powiatu oraz
Wydział Ochrony
Środowiska, Zdrowia i
Osób
Niepełnosprawnych

Zgodnie z budżetem programów
celowych PFRON

2015 - 2020

Zarząd Powiatu oraz
Wydział Ochrony
Środowiska, Zdrowia i
Osób
Niepełnosprawnych
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oraz
mieszkaniach
osób
niepełnosprawn
ych.

dostosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych dla jednostek
powiatu, samorządów gminnych,
organizacji pozarządowych.
3.

Podejmowanie działań
zmierzających do przygotowania
środowiska pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Zgodnie z budżetem programów
celowych PFRON

Zarząd Powiatu oraz
Wydział Ochrony
Środowiska, Zdrowia i
Osób
Niepełnosprawnych

2015 - 2020

Przestrzeganie Praw Osób Niepełnosprawnych
IV. Udzielanie
informacji o
prawach i
uprawnieniach
dla osób
niepełnosprawny
ch powiatu
opoczyńskiego

V.
Przeciwdziałani
e przemocy w
rodzinie
VI.
Doskonalenie
kadr jednostek
samorządu

1. Opracowywanie i udostępnianie broszur
i ulotek oraz materiałów dotyczących
praw i uprawnień osób z zakresu
niepełnosprawności.

Zgodnie z budżetem na dany rok Zadanie
oraz kwoty pozyskane w ramach ciągłe.
konkursów z budżetu państwa bądź
innych źródeł.

2. Organizowanie spotkań,
działań
edukacyjnych
społecznych
dla
niepełnosprawnych.

konsultacji, Zgodnie z budżetem na dany rok
i
debat oraz kwoty pozyskane w ramach
osób konkursów z budżetu państwa bądź
innych źródeł.
1. Pomoc ofiarom przemocy i ich rodzinom Zgodnie z budżetem jednostek
prowadzoną w ramach Zespołów samorządu terytorialnego powiatu
Interdyscyplinarnych
opoczyńskiego

1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
jednostek organizacyjnych pracujących
z osobami niepełnosprawnymi w
zakresie przestrzegania praw osób

Zgodnie z budżetem jednostek
samorządu terytorialnego powiatu
opoczyńskiego

Ilość
udzielanych
porad online
oraz w
siedzibie
jednostki

PCPR, pracownicy
zatrudnieni w PUP, OPS,
pracownicy organizacyjni

Zadanie
ciągłe.

PCPR, pracownicy
zatrudnieni w PUP, OPS,
pracownicy organizacyjni

Zadanie
ciągłe.

PCPR, OPS, organizacje
pozarządowe

Zadanie
ciągłe.

2018 rok osoba

PCPR, OPS, organizacje
pozarządowe
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terytorialnego i
organizacji
pozarządowych
VII.
Podnoszenie
świadomości
społecznej

niepełnosprawnych.

1. Organizacja Dnia Godności
Niepełnosprawnych

Osób

Zgodnie z budżetem jednostek
samorządu terytorialnego powiatu
opoczyńskiego

Zadanie
ciągłe.

organizowa
ny
corocznie

PCPR, OPS,
pozarządowe

organizacje

4 spotkania
w roku

PUP, PCPR, Powiatowy

Rehabilitacja Zawodowa i Zatrudniania
VIII.
Aktywizacja
zawodowa i
zatrudnienia

1. Organizacja spotkań informacyjnych

Forma bezkosztowa

2015-2020

dla osób niepełnosprawnych (w tym z

Zespół Orzekania

udziałem pracowników PCPR,
Powiatowego Zespołu ds. Osób
Niepełnosprawnych
2. Poradnictwo zawodowe

20 osób w
roku

indywidualne
3. Pośrednictwo pracy (oferty pracy)

Forma bezkosztowa

2015-2020

4. Finansowanie wydatków na

Forma bezkosztowa

2015-2020

Fundusz Pracy, PFRON

2015-2020

instrumenty lub usługi rynku pracy dla
osób niepełnosprawnych

10 ofert
pracy w
roku
20 osób w
roku

PUP

PUP

PUP

zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy
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niepozostające w zatrudnieniu

Użyte w programie skróty:
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
DPS – Dom Pomocy Społecznej
UE – Unia Europejska
PPP – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
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