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„Opieka

nad

ludźmi

niesprawnymi i starymi, opieka
nad ludźmi chorymi psychicznie
– te dziedziny są bardziej niż
jakakolwiek

dziedzina

życia

społecznego miernikiem kultury
społeczeństwa i państwa”.
Papież Jan Paweł II, Homilia w
gdańskiej Bazylice Mariackiej
dn. 12.06.1987r.

WSTĘP
Problematyka osób niepełnosprawnych tradycyjnie zajmuje ważne miejsce w pracach
samorządu powiatu kraśnickiego. Świadczy o tym zarówno dobrze rozwinięte zaplecze
instytucjonalne jak i zakres podejmowanych działań i inicjatyw na rzecz wsparcia tej grupy
osób.

Aktualnie

przedstawiany

Powiatowy

Program

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 powstał jako odpowiedź na wymagania prawne (art.
35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz występujące potrzeby społeczne.
Liczba osób niepełnosprawnych (według danych spisu powszechnego z 2011 r. na
terenie powiatu kraśnickiego stanowi ona 15,3% mieszkańców) oraz różnorodność
problemów jakie rodzi niepełnosprawność uzasadnia to, że grupa ta zajmuje współcześnie
szczególne miejsce w polityce społecznej nie tylko państwa ale także samorządów.
Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych stanowi jedno z najważniejszych zadań
administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w tym zakresie powinny być
realizowane w ramach zintegrowanego systemu, w którym równorzędnym partnerem
administracji powinny być pozostałe organizacje i instytucje należące do różnych sektorów
życia publicznego (organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty
gospodarcze). Szczególnie istotna rola przypada w tym systemie samorządom lokalnym, w
tym powiatom. Tym założeniom wychodzi naprzeciw Powiatowy Program Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych.
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Program ma ułatwić prowadzenie aktywnej polityki społecznej wobec osób
niepełnosprawnych, wspierać i umacniać ich prawa, eliminować wszelkie przejawy
dyskryminacji. Generalną zasadą jest integracja osób niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym oraz likwidowanie wszelkich barier psychologicznych, społecznych i fizycznych,
które mogą je dyskryminować. W działaniach lokalnych ważna jest opieka socjalna i bytowa
nad osobą niepełnosprawną, pomoc i doradztwo w zakresie przysługujących uprawnień i
wszelkich dostępnych form pomocy.
Zamysłem przy tworzeniu strategii było nadanie działaniom kilku równorzędnych
priorytetowych kierunków. Dążenie do poprawy jakości życia niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu nie jest bowiem skuteczne bez jednoczesnych działań na rzecz:
leczenia i pomocy terapeutycznej oraz profilaktyki i oświaty zdrowotnej, wczesnej
interwencji oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z powstawaniem
niepełnosprawności,

oświaty

i

kształcenia,

zatrudniania,

poradnictwa

i

szkolenia

zawodowego, integracji społecznej i dostosowania środowiska życia codziennego do potrzeb
osób niepełnosprawnych, ochrony socjalnej i ekonomicznej.
Dokument Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
składa się z następujących zasadniczych części:
- Podstaw metodycznych, w których odniesiono się do istoty i funkcji strategii,
przedstawiono metodę jej budowania oraz proces konsultacji społecznych;
- Diagnozy sytuacji (tzw. bilansu otwarcia) – analizy wpływu uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych na poziom życia osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu kraśnickiego;
- Analizy

SWOT,

opisującej

mocne

i

słabe

strony

powiatu

oraz

szanse

i zagrożenia w 7 zidentyfikowanych obszarach wspomagania rozwoju;
- Hierarchicznego układu celów i zasad strategicznego wspomagania rozwoju,
określającego misję strategii, priorytety rozwoju (7 wyodrębnionych dziedzin
wspomagania osób niepełnosprawnych) oraz cele szczegółowe;
- Podstaw finansowych i zasad monitoringu.
Niniejsza strategia stanowić będzie podstawowy element do planowania działań na
rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2020. Określone w strategii zasady, cele i
działania na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych stanowić będą rekomendacje do
dokumentów programowo-planistycznych służących poprawie warunków życia tej grupy
społecznej.
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1. METODOLOGIA
Do prac nad niniejszym dokumentem przystąpiono na mocy Zarządzenia Nr 18/2015
Starosty Kraśnickiego z dnia 27.03.2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu
opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2011-2015. Założenia strategii oraz treść niniejszego dokumentu są owocem licznych spotkań
warsztatowych i konsultacji. W pracach nad Programem aktywny udział wzięli
przedstawiciele

samorządów

lokalnych

(powiatowego

i

gminnych),

jednostek

organizacyjnych powiatu, w tym instytucji pomocy społecznej oraz lokalnych organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
W pracach nad strategią wykorzystano metodę aktywnego planowania strategicznego.
Istota tej metody zakłada realizację następujących po sobie kolejno 6 etapów:
1. Analiza problemów - przeprowadzenie gruntownej diagnozy środowiska lokalnego pod
kątem niepełnosprawności – stanowiącej jeden z podstawowych problemów
społecznych na terenie powiatu kraśnickiego. Następnie sporządzenie analizy SWOT
dla każdego z obszarów, gdzie dokonano konfrontacji wewnętrznych (słabych i
mocnych stron) oraz zewnętrznych (szans i zagrożeń) uwarunkowań sfery pomocy
osobom niepełnosprawnym.
2. Przeformułowanie problemów na cele. Dla poszczególnych problemów wyodrębniono
priorytety. Ułatwiło to sformułowanie celów strategicznych dla poszczególnych
obszarów problemowych. Formułowanie tych celów poprzedzono analizą możliwości
oraz ograniczeń istniejących w samym systemie pomocy społecznej jak i poza nim.
Analizy dokonały zespoły robocze z udziałem specjalistów z poszczególnych obszarów
problemowych. Pozwoliło to określić rzeczywisty obraz warunków realizacji strategii i
formułowania programów operacyjnych w powiecie.
3. Hierarchizacja celów.
4. Wybór celu strategicznego.
5. Zdefiniowanie działań.
6. Opracowanie planu działań.
Zespół zadaniowy, który odbył ogółem kilkanaście posiedzeń, sporządził gruntowną
diagnozę środowiska lokalnego pod kątem niepełnosprawności. Bazą opracowania bilansu
otwarcia były dane statystyczne, zgromadzone i opracowane przez Zespół zadaniowy.
Wykorzystano tu dane m. in. PCPR w Kraśniku, wydziałów Starostwa Powiatowego w
5

Kraśniku, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności, istniejące materiały, analizy, opracowania (w tym dotyczące wyników
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku) a także wiedzę i doświadczenie zawodowe
poszczególnych osób uczestniczących w procesie konstruowania strategii. Bardzo ważny
materiał badawczy stanowiły wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród
mieszkańców powiatu kraśnickiego. Omówione wyżej techniki i narzędzia diagnozowania
problemów społecznych umożliwiły w dużym stopniu odpowiedzi na podstawowe pytania i
problemy badawcze: Jakie problemy osób niepełnosprawnych dominują w naszym powiecie?
Jakie są ich uwarunkowania? Jakie powodują one następstwa? Jaka jest ich dynamika i
tendencja rozwojowa?
Wyodrębniono 7 obszarów strategicznych na których oparto program działań. Obszary te
odnoszą

się

do

wszystkich

najistotniejszych

wymiarów

funkcjonowania

osób

niepełnosprawnych na terenie powiatu kraśnickiego:
1. profilaktyka, leczenie i pomoc terapeutyczna
2. wczesna interwencja i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z
powstawaniem niepełnosprawności
3. oświata i kształcenie
4. zatrudnianie, poradnictwo i szkolenie zawodowe
5. środowisko życia codziennego
6. integracja społeczna
7. ochrona socjalna i ekonomiczna.
Po zakończeniu prac nad dokumentem a przed przedstawieniem ostatecznej jego
wersji do zatwierdzenia uchwałą Rady Powiatu, zapoczątkowano proces konsultacji
społecznych kontynuowano również. Jego treść zamieszczono na stronie internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku www.pcpr.krasnik.pl informując o tym
wszystkich uczestników wcześniejszych spotkań, a ponadto przedstawicieli pozostałych
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także organizacje pozarządowe.
Wyznaczono termin zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii. Realizacja zasady partnerstwa
– konsultowanie dokumentu strategii z partnerami społecznymi na każdym poziomie
programowania – w pełni zapewniło wykorzystanie wiedzy i kompetencji funkcjonujących na
terenie powiatu instytucji, związków, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
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2. DIAGNOZA
2.1. Charakterystyka powiatu
Powiat kraśnicki położony jest w południowo-zachodniej części województwa
lubelskiego i zajmuje powierzchnię 100.534 ha, stanowiąc 4 % obszaru województwa. Pod
względem zajmowanego obszaru klasyfikuje to go na 12 miejscu w województwie (na 24
powiaty). Procentowy udział powierzchni lasów w ogólnej powierzchni powiatu, wynosi ok.
22%, natomiast użytki rolne stanowią ok. 70% powierzchni powiatu. Na terenie województwa
sąsiaduje on z trzema powiatami: ziemskim lubelskim, opolskim oraz janowskim. Od strony
południowej graniczy z województwem podkarpackim – powiat stalowowolski, natomiast od
zachodu z województwem świętokrzyskim – powiat sandomierski i opatowski.
W skład powiatu kraśnickiego wchodzi 10 gmin, w tym:
-

jedna gmina miejska: miasto Kraśnik,

-

dwie gminy miejsko-wiejskie: Annopol, Urzędów
i 7 gmin wiejskich:

-

Dzierzkowice,

-

Gościeradów,

-

gmina Kraśnik,

-

Szastarka,

-

Trzydnik Duży,

-

Wilkołaz,

-

Zakrzówek.
Na terenie powiatu znajdują się 3 miasta (Kraśnik, Annopol, Urzędów) oraz 205

miejscowości wiejskich. Obszar powiatu według stanu na 31.12.2014r. zamieszkuje ogółem
98.182 osoby (w tym 47.823 mężczyzn), zaś gęstość zaludnienia na l km2 wynosi 98 osób1. W
ostatnich latach zmniejszyła się zarówno liczba mieszkańców powiatu (ujemny przyrost
naturalny, migracje ludności), jak i gęstość zaludnienia. Ponad 60% ludności powiatu
zamieszkuje tereny wiejskie. Mała liczba miast oraz wskaźnik ludności zamieszkującej na
terenie tych miast świadczą o niskim poziomie urbanizacji powiatu.
Największym pracodawcą na terenie powiatu kraśnickiego jest Fabryka Łożysk
Tocznych Kraśnik S.A. w Kraśniku, która stanowi utrzymanie dla ok. 2000 osób.

1

Główny Urząd Statystyczny, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015.
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Ważnym podmiotem gospodarczym jest także firma TSUBAKI HOOVER POLSKA
sp. z.o.o., która również odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu polskiego przemysłu
maszynowego i motoryzacyjnego na terenie powiatu kraśnickiego i województwa
lubelskiego, jest liczącym się eksporterem łożysk i elementów tocznych.
W ostatnich latach na terenie powiatu odnotowano spadek rozwoju prywatnej
przedsiębiorczości. Ogółem zarejestrowanych jest ok. 4000 podmiotów gospodarczych.
Jednak powiat kraśnicki to przede wszystkim obszar typowo rolniczy. Wysokiej jakości gleby
i sprzyjające warunki klimatyczne umożliwiają uzyskiwanie dużej wydajności płodów
rolnych o wysokiej jakości. Stanowi zagłębie produkcji sadowniczej, produkcji warzyw oraz
owoców miękkich - truskawek, czarnych porzeczek, a zwłaszcza malin. Na terenie naszego
powiatu produkuje się rocznie prawie 30% produkcji krajowej malin. Podkreślić tutaj należy,
że oprócz powiatu kraśnickiego, także sąsiedni powiat opolski jest liczącym się obszarem w
produkcji owoców miękkich.
Szansa na ekonomiczny rozwój powiatu i zachętą dla inwestorów jest Podstrefa
Kraśnik utworzona w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy
otrzymali ponad 23 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycję.

2.2. Sytuacja osób niepełnosprawnych na terenie powiatu kraśnickiego2
W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn
dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób lub wypadków nie mają pełnej sprawności
fizycznej

lub

psychicznej.

Osoby

te

określa

się

najczęściej

terminem

„ludzie

niepełnosprawni” rozumiejąc niepełnosprawność jako czasowe lub trwałe obniżenie
sprawności psychofizycznych organizmu.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.
zm.) zdefiniowano osoby niepełnosprawne jako „osoby, których stan fizyczny, psychiczny
lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról
społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej”. Definicja ta
2

Niniejsza diagnoza została sporządzona na podstawie danych pochodzących z ww. spisu powszechnego.
Wykorzystano również dane znajdujące się w zasobach: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku, Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Kraśniku,
zakładów pracy chronionej oraz innych instytucji działających na terenie powiatu kraśnickiego.
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daje podstawy do określenia trzech stopni niepełnosprawności, a mianowicie: lekki, znaczny i
umiarkowany. Każdy z tych stopni określa stan zdrowia z uwzględnieniem kryterium
zawodowego.
-

znaczny stopień niepełnosprawności – określa osobę o naruszonej sprawności organizmu
w sposób uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia, albo zdolną do wykonywania
zatrudnienia w szczególności w zakładzie pracy chronionej, wymagającą niezbędnej
pomocy w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

-

umiarkowany stopień niepełnosprawności – określa osobę o naruszonej sprawności
organizmu, zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym
odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą
w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w
związku z ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji;

-

lekki stopień niepełnosprawności – określa osobę o naruszonej sprawności organizmu,
zdolną do wykonywania zatrudnienia, nie wymagającą pomocy innej osoby, w pełnieniu
ról społecznych.
Ze społecznego punktu widzenia niepełnosprawność nie jest tylko właściwością

osoby, lecz zespołem warunków środowiska społecznego i fizycznego (bariery społeczne,
ekonomiczne, prawne, architektoniczne), które powodują trudności, ograniczenia i problemy
osoby niepełnosprawnej3.
Precyzyjne określenie skali niepełnosprawności na terenie powiatu kraśnickiego jest
zadaniem dosyć trudnym, gdyż: po pierwsze – liczba osób niepełnosprawnych ulega ciągłym
zmianom, po drugie – nie uaktualnia się systematycznie danych na ten temat (ostatnie – w
miarę dokładne dane – pochodzą z przeprowadzonego w roku 2011 Narodowego Spisu
Powszechnego), po trzecie – istnieje pewna grupa osób (szczególnie z terenów wiejskich),
która mimo swojej niepełnosprawności nie posiada odpowiedniego orzeczenia4.
Województwo lubelskie jest jednym z tych, w których zjawisko niepełnosprawności
występuje ze szczególnym natężeniem. Znajduje to potwierdzenie w wynikach ostatniego
spisu powszechnego. W 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła 4 697
048 co stanowiło 12,2% ogółu ludności kraju. Oznacza to, że co ósmy mieszkaniec Polski był
3

M. Piasecki, Osoba niepełnosprawna, jako uczestnik gospodarczego rozwoju gminy, [w:] Integracja osób z
niepełnosprawnością w społeczności lokalnej, red. A. Juros, W. Otrębski, FŚCEDS, Lublin 1997, s. 72.
Zbiorowość osób niepełnosprawnych dzieli się na 2 podstawowe grupy: osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie,
które posiadają odpowiednie, aktualne orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony oraz osoby
niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadają orzeczenia, ale mają (odczuwają) całkowicie lub
poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych.
4
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osobą niepełnosprawną. W województwie lubelskim w 2011 roku liczba osób
niepełnosprawnych wynosiła 311 796, co stanowiło 14,4% ogółu ludności województwa
(prawie, co 7 mieszkaniec województwa jest osobą niepełnosprawną).
Tabela: Liczba osób niepełnosprawnych w odniesieniu do ludności ogółem

Liczba osób

Ludność ogółem

niepełnosprawnych

w 2011r.

w 2011r.

% udział osób
niepełnosprawnych

Polska

38 538 447

4 697 048

12,2

Województwo lubelskie

2 171 857

311 796

14,4

98 749

15 123

15,3

Powiat kraśnicki

W świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego5 - w powiecie kraśnickim w
2011 roku było 15 123 osoby niepełnosprawnych (6 910 mężczyzn i 8 214 kobiet), co
stanowiło 15,31% mieszkańców powiatu. W porównaniu z danymi ogólnopolskimi oraz dla
województwa lubelskiego oznacza to, że problem niepełnosprawności występuje w naszym
powiecie w bardzo szerokim zakresie – prawie co 7 mieszkaniec powiatu jest osobą
niepełnosprawną (w Polsce co ósmy). 97,86% populacji osób niepełnosprawnych stanowią
osoby w wieku 16 i więcej lat (14 800 osób), natomiast 2,14% dzieci w wieku do 15 lat (323
osoby).

2.3. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiadających ich możliwościom i
potrzebom warunków funkcjonowania w społeczeństwie reguluje wiele aktów prawa
międzynarodowego, a także na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym.
Na gruncie międzynarodowym jednym z podstawowych dokumentów w tym zakresie
są „Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”, przyjęte
22.12.1993r. na 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Celem tych zasad jest zagwarantowanie wszystkim osobom niepełnosprawnym, jako

5

Dane GUS z 2011r.
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członkom swoich społeczności, możliwości korzystania z tych samych praw i obowiązków,
przysługujących pozostałym obywatelom.
Do kwestii dzieci niepełnosprawnych odnosi się Konwencja o Prawach Dziecka
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20.11.1989r.
Zgodnie z art. 23 Konwencji: „Państwa – Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie
niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach
gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających
uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa”.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz.
483) w art. 68 ust. 3 stanowi, że: „Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i
osobom w podeszłym wieku”. Z kolei zgodnie z art. 69: „Osobom niepełnosprawnym władze
publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu
do pracy oraz komunikacji społecznej”.
W Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalonej 01.08.1997r. (M. P. z 1997r. Nr
50, poz. 475) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że „osoby niepełnosprawne, czyli osoby,
których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych,
zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i
aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”. Oznacza to w szczególności prawo
osób niepełnosprawnych do: dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w
życiu społecznym; dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki,
rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających
rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny; dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na
celu adaptację społeczną; nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi
rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji
indywidualnej; pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej
umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami
oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan
zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb
niepełnosprawnych; zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia
zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych
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kosztów w systemie podatkowym; życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w
tym dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu
do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej; posiadania samorządnej reprezentacji
swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych
dotyczących osób niepełnosprawnych; pełnego uczestnictwa w życiu publicznym,
społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio
do swych zainteresowań i potrzeb.
Podstawowym aktem prawnym określającym organizację pomocy społecznej w
Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r. poz. 163 z późn. zm.). Niepełnosprawność wymienia ustawa jako jeden z powodów
uprawniających do ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. Uzupełnieniem jej
zapisów jest szereg rozporządzeń wykonawczych6.
Ustawa z dn. 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231,
poz. 1375 z późn. zm.) wśród podmiotów zobowiązanych do ochrony zdrowia psychicznego
wymienia organy administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszenia i inne organizacje
społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy
samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W świetle ustawy
ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: promocji zdrowia psychicznego i
zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi
6

Związek z zagadnieniem niepełnosprawności mają zwłaszcza takie akty prawne jak m. in.: rozporządzenie z
dn. 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964), rozporządzenie z dn. 09.12
2009r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586), rozporządzenie z
dn. 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn.
zm.), rozporządzenie z 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1110); rozporządzenie z 25.03.2003r. w sprawie organizacji oraz tryb działania
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz.
560); rozporządzenie z 07.02.2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008r. Nr 29, poz.
172); rozporządzenie z 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.
926); rozporządzenie z 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003r. Nr 88, poz.
808 z późn. zm.); rozporządzenie z 05.03.2002r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 223); rozporządzenie z 17.07.2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r. poz.
850); rozporządzenie z 17.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z
późn. zm.); rozporządzenie z 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz.
587); rozporządzenie z 19.12.2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1023); rozporządzenie z 20.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu finansowania
kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla
celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2790) i inne.
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wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowaniu wobec osób z
zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia,
tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
Ustawa z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) reguluje system
pomocy osobom niepełnosprawnym. Ustawa określa takie kwestie jak: orzekanie o
niepełnosprawności, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ich uprawnienia, obowiązki i
uprawnienia

pracodawców

zatrudniających

osoby niepełnosprawne,

funkcjonowanie

zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, zadania i organizacja służb
zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, szkolenia osób niepełnosprawnych,
działalność

Krajowej

Rady

Konsultacyjnej

do

Spraw

Osób

Niepełnosprawnych,

funkcjonowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ustawa z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2014r. poz. 1118 z późn. zm.) wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące
podstawowych dziedzin działalności III sektora w Polsce. Określa ona zasady współpracy
między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi, która powinna się
odbywać na zasadach partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. Reguluje zagadnienia dotyczące: prowadzenia działalności
pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, korzystania z tej działalności przez
organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych, uzyskiwania statusu
organizacji pożytku publicznego oraz ich funkcjonowanie, sprawowania nadzoru nad
organizacjami

pożytku

publicznego,

funkcjonowania

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego, wolontariatu. Ustawa nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z
organizacjami pozarządowymi w drodze zlecania tym drugim realizacji zadań publicznych.
Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2004r. Nr 99, poz. 1001) określa m. in. zasady tworzenia partnerstw lokalnych jako instytucji
realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy, tworzonych na rzecz realizacji zadań
określonych ustawą i wspieranych przez organy samorządu terytorialnego. Ustawa
uregulowała również zasady zlecania zadań publicznych służb zatrudnienia instytucjom
samorządowym, organizacjom pozarządowym, związkom zawodowym, organizacjom
pracodawców i agencjom zatrudnienia.
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Cele Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zgodne są z
wieloma dokumentami strategicznymi na poziomie międzynarodowym, ogólnokrajowym,
regionalnym i lokalnym.
W

zakresie

polityki

strukturalnej

Unii

Europejskiej

funkcjonują

regulacje

podejmowane przez Radę, Parlament i Komisję Europejską. Dotyczą one m. in. funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej oraz polityki społecznej i wsparcia społecznego. Generalnie
prawo wspólnotowe nie ingeruje w systemowe rozwiązania wewnętrzne w zakresie pomocy
społecznej obowiązujące w państwach członkowskich, funkcjonuje jednak polityka społeczna
Unii Europejskiej koordynująca narodowe polityki społeczne w zakresie koniecznym z
punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty. W roku 2002 w Nicei, Rada Europejska przyjęła
cztery cele zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej:
zwiększanie udziału w zatrudnieniu i dostępu do środków, praw, dóbr i usług; zapobieganie
ryzyku wykluczenia społecznego; pomoc dla najbardziej potrzebujących; mobilizacja
wszystkich odpowiednich instytucji. Program wpisuje się w działania przewidziane do
wdrażania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Szczególnie założenia
strategii tworzą warunki do realizacji projektów w obszarze wsparcia Europejskiego
Funduszu Społecznego.

2.4. Diagnoza

problemu

niepełnosprawności

na

terenie

powiatu

kraśnickiego
2.4.1. Profilaktyka, leczenie i pomoc terapeutyczna
W Polsce, podobnie jak w wielu krajach świata, podejmowane są działania, których
celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rozwoju i udziału w życiu
społecznym na równi ze sprawnymi obywatelami. Działania na rzecz integracji tej grupy osób
prowadzone są w dwóch obszarach. Jeden obszar, który jest skierowany bezpośrednio na
osoby z ograniczoną sprawnością, obejmuje opiekę medyczną, leczenie indywidualne,
profesjonalną pomoc (np. system rehabilitacji, pomocy społecznej). Druga płaszczyzna to
działania dotyczące środowiska społecznego i fizycznego, w którym osoby niesprawne
funkcjonują (np. pomoc w adaptacji mieszkań, dostępność komunikacji, urzędów, placówek
kulturalnych, odpowiednie zatrudnienie).
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Kierunki działań w ramach profilaktyki i oświaty zdrowotnej wynikają z założeń
Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia i dostosowane
są do potrzeb zdrowotnych ludności. Ponadto działalność profilaktyczna ściśle związana jest z
aktualnymi problemami i potrzebami zdrowotnymi społeczności lokalnej oraz wynika z
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie.
Do podstawowych zadań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej należy
organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo–
zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w
szczególności:
- inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć, zmierzających do zaznajomienia
społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i
racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom;
- pobudzanie aktywności społeczeństwa do działania na rzecz własnego zdrowia;
- prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży.
Działania te mają za zadanie wyeliminowanie ryzyka występowania wszelkich
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wpływając niekorzystnie na nasze zdrowie
mogą powodować uszkodzenie narządów i w dłuższym lub krótszym okresie czasu powstanie
niepełnosprawności. Sytuację w tym zakresie przedstawiają informacje uzyskane od
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
W poniższych tabelach zostały przedstawione informacje dotyczące liczby wydanych
dla mieszkańców powiatu kraśnickiego orzeczeń o niepełnosprawności według przyczyn
(chorób).

Tabela: Osoby powyżej 16 roku życia.

l.p.
1.
2.

Choroba
(przyczyna)
Upośledzenia
umysłowe
Choroby psychiczne

4.

Zaburzenia głosu,
mowy i choroby
słuchu
Choroby narządu
wzroku

5.

Upośledzenia

3.

rok
2012

rok
2013

rok
2014

rok
I – VI
2015

lata
RAZEM

42

30

25

23

120

95

78

106

61

340

62

74

33

17

186

58

43

54

41

196

347

348

320

347

1362

15

narządu ruchu
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Epilepsja
Choroby układów
oddechowego i
krążenia
Choroby układu
pokarmowego
Choroby układu
moczowo płciowego
Choroby
neurologiczne
Inne, w tym
schorzenia:
endokrynologiczne,
metaboliczne,
zaburzenia
enzymatyczne,
choroby zakaźne i
odzwierzęce,
zeszpecenia, choroby
układu
krwiotwórczego
Całościowe
zaburzenia
rozwojowe
razem (liczba)

132

38

34

37

23

725

458

429

346

1958

71

42

46

40

199

54

29

49

45

177

489

394

388

270

1541

141

155

166

82

544

0

0

0

2

2

2122

1685

1653

1297

6757

rok
2012

rok
2013

rok
2014

rok
I – VI
2015

lata
RAZEM

13

20

9

8

50

9

21

17

9

56

19

15

14

6

54

13

8

17

9

47

16

22

21

10

69

38

24

20

17

99

Tabela: Osoby przed 16 rokiem życia

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Choroba
(przyczyna)
Upośledzenia
umysłowe
Choroby psychiczne
Zaburzenia głosu,
mowy i choroby
słuchu
Choroby narządu
wzroku
Upośledzenia
narządu ruchu
Epilepsja

16

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Choroby układów
oddechowego i
krążenia
Choroby układu
pokarmowego
Choroby układu
moczowo płciowego
Choroby
neurologiczne
Inne, w tym
schorzenia:
endokrynologiczne,
metaboliczne,
zaburzenia
enzymatyczne,
choroby zakaźne i
odzwierzęce,
zeszpecenia, choroby
układu
krwiotwórczego
Całościowe
zaburzenia
rozwojowe
razem (liczba)

56

84

57

51

248

4

0

3

3

10

15

10

12

8

45

32

27

40

21

120

22

17

16

13

68

2

0

2

9

13

239

248

228

164

879

W celu poprawy stanu zdrowotnego społeczności naszego regionu oraz kreowania
zdrowego stylu życia podejmowane są działania interwencyjne, które mają swoje tematyczne
odzwierciedlenie w założeniach strategicznych Narodowego Programu Zdrowia.
Zapobieganie niepełnosprawności i zmniejszenie jej skutków jest dla społeczeństwa
mniej kosztowne, niż późniejsza opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Wczesna diagnoza
stwarza możliwość wczesnej pomocy.
Promowanie zdrowego stylu życia może zapobiec wielu chorobom i utrwalić nawyki
dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Starostwo Powiatowe w Kraśniku Wydział Spraw
Społecznych jest w tym zakresie wiodącym podmiotem inicjującym działania w ramach
zadania publicznego powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Współpracuje w tym
zakresie m. in. z:
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku;
- Powiatowym Stowarzyszeniem Diabetyków O/Powiatowy w Kraśniku;
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- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kraśnika;
- Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Lubelski Koło w Kraśniku;
- Fundacją Ronalda McDonalda;
- Ogólnopolską Organizacją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”;
-

Wojewódzkim

Ośrodkiem

Koordynującym

Populacyjny Program

Profilaktyki

i

Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK Nr 1 w Lublinie.
Do priorytetowych podejmowanych inicjatyw służących wykluczeniu

zagrożeń

powodujących trwałą niepełnosprawność można zaliczyć następujące inicjatywy:

1) Profilaktyka raka szyjki macicy
a) Kampania „Piękna bo zdrowa”.
3 lutego 2015 roku w Teatrze Kamienica odbyła się VI Gala Finałowa
podsumowująca Ogólnopolską Kampanię Społeczną „Piękna bo Zdrowa”. Jej inicjatorem
była Ogólnopolska Organizacja "Kwiat Kobiecości", która od 8 lat prowadzi działania z
zakresu popularyzacji profilaktyki ginekologicznej poprzez działania edukacyjne. Kampania
organizowana jest w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.
W tym roku ambasadorkami akcji zostały polskie aktorki: Joanna Koroniewska,
Tamara Arciuch, Agnieszka Warchulska oraz dziennikarka – Kinga Burzyńska, a także Ida
Karpińska - prezes i założycielka Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości.
Przekonywały one, że problem chorób ginekologicznych powinien być ważny dla każdej
kobiety bez względu na status społeczny, zawód czy wiek. Patronami merytorycznymi
Kampanii

zostali:

Polskie

Towarzystwo

Ginekologiczne,

Polskie

Towarzystwo

Ultrasonograficzne, Polska Unia Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Patologów. Patronat
nad kampanią objął Narodowy Fundusz Zdrowia, a także dwie międzynarodowe organizacje
ECCA – European Cervical Cancer Association (Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki
Macicy) oraz WACC – Women Against Cervical Cancer (Kobiety Przeciwko Rakowi Szyjki
Macicy).
VI

jubileuszowa

edycja

Ogólnopolskiej

Kampanii

Społecznej

„Piękna

bo Zdrowa” organizowana była pod honorowym patronatem Pani Anny Komorowskiej
Małżonki Prezydenta RP z inicjatywy Ogólnopolskiej Organizacji "Kwiat Kobiecości".
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Celem kampanii jest zmiana podejścia kobiet do własnego zdrowia i przypominanie o
potrzebie wykonywania regularnych badań ginekologicznych.
Kampania „Piękna bo Zdrowa” w powiecie kraśnickim odbyła się już po raz czwarty.
7 marca 2015 roku Kraśnik odwiedziła jedna z jej ambasadorek Miss Polski 2014 Ewa
Mielnicka oraz Ida Karpińska - prezes i założycielka Ogólnopolskiej Organizacji „Kwiat
Kobiecości”.
Spotkanie w CKiP w Kraśniku zorganizowane było przez starostę kraśnickiego
Andrzeja Maja z okazji Dnia Kobiet oraz z myślą o ich zdrowiu i profilaktyce. Zebrane na
sali kinowej Panie z terenu powiatu kraśnickiego mogły wysłuchać wykładu na temat raka
szyjki macicy i prowadzonych badań cytologicznych. Rak szyjki macicy jest dużo częstszą
niż AIDS czy gruźlica przyczyną przedwczesnych zgonów kobiet na całym świecie. Jeśli jest
jednak wykryty na wczesnym etapie jest całkowicie wyleczalny. Stąd tak ważne jest
wykonywanie profilaktycznych badań cytologicznych – podkreślała Ida Karpińska, prezes
„Kwiatu Kobiecości”.
Po wykładzie nastąpiła projekcja filmu w reżyserii Piotra Wereśniaka pt. „Wkręceni
2”. Natomiast na zakończenie spotkania Panie otrzymały słodki upominek.
Celem kampanii „Piękna bo zdrowa” jest również zwrócenie uwagi na potrzebę
profilaktyki nie tylko RSM, ale i innych nowotworów narządów rodnych kobiet, w tym m.in.
raka jajnika, którego statystyki śmiertelności są również niepokojące. Ideą kampanii „Piękna
bo zdrowa” nie jest jednak straszenie, a edukowanie. Badań, które mogą uratować nam życie,
nie warto się bać, a zdrowie jest jedynym kluczem do piękna i szczęścia.
b) „Młoda i Zdrowa” ponownie w powiecie kraśnickim
W dniu 22 października 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku
odbyła się już szósta konferencja poświęcona profilaktyce raka szyjki macicy. Jest to efekt
włączenia się powiatu do ogólnopolskiej akcji „Młoda i Zdrowa”.
Jak wskazują statystyki, rak szyjki macicy jest dużo istotniejszą niż AIDS

czy

gruźlica przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie. W Polsce każdego dnia 10
kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 5 z nich umiera. Dzieje się tak, dlatego że
niestety wciąż niewiele kobiet wie, że rakowi temu można zapobiegać w prosty, skuteczny,
nieinwazyjny i tani sposób – poprzez wykonywanie badań cytologicznych.
Wychodząc naprzeciw temu ogromnemu problemowi, Starostwo Powiatowe już od
kilku lat prowadzi i włącza się w działania i inicjatywy mające na celu uświadomienie
kobietom, dziewczętom oraz ich rodzinom, jak zapobiegać tej groźnej chorobie.
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Jedną z tych inicjatyw jest właśnie program „Młoda i Zdrowa”. Łączy on elementy
nauki przekazywanej w przystępny i ciekawy sposób z popularyzacją wiedzy na temat chorób
ginekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na raka szyjki macicy i kształtowaniem
postaw prozdrowotnych. Program „Młoda i Zdrowa” jest doskonałym uzupełnieniem zajęć z
zakresu biologii, lekcji wychowawczych czy wychowania do życia w rodzinie.
Program "Młoda i Zdrowa" został zainicjowany przez Ogólnopolską Organizację
"Kwiat Kobiecości" w 2007 roku. W ciągu 8 lat "Kwiat Kobiecości" we współpracy z
poszczególnymi samorządami zorganizował 62 spotkania i dotarł aż do 15000 dziewcząt i
chłopców. Program ten obejmuje swym zasięgiem młodzież w wieku 12 – 19 lat. W naszym
powiecie do chwili obecnej uczestniczkami takich spotkań było ponad 2600 młodych
dziewcząt ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego, które
były bardzo zainteresowane tematami poruszanymi na spotkaniach.
W trakcie spotkania udało nam się przekazać wiedzę na temat profilaktyki 250
dziewczętom ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego. Główną bohaterką
spotkania była Ida Karpińska – prezes i założyciel stowarzyszenia „Kwiat Kobiecości”. Jest to
osoba, która sama wygrała walkę z rakiem szyjki macicy. Korzystając ze swoich doświadczeń
pragnie ona uświadamiać innych jak niewiele trzeba, aby tej chorobie zapobiegać. Ida
Karpińska, podczas trwania spotkania wręczała statuetkę "Kwiatu Kobiecości" z Perłą
Mądrości – międzynarodowym symbolem walki z rakiem szyjki macicy ustanowionym przez
Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy. Statuetką uhonorowano Andrzeja Maja –
Starostę Kraśnickiego i Jarosława Czerwa – Wicestarostę Kraśnickiego, którzy od wielu lat
wspierają działania Organizacji.
Ida Karpińska, która zawsze dba o to aby spotkania z licealistami odbywały się w
przyjaznej „młodzieżowej” atmosferze, chętnie i ze zrozumieniem opowiadała o tak istotnym
temacie jakim niewątpliwie jest RSM.
Dzięki otwartości i ogromnej sympatii do młodych ludzi, Ida potrafi nawiązać z nimi
taki dialog, który pozwala na swobodną rozmowę, często o bardzo intymnych sprawach.
Ciekawą formą przekazu była prezentacja filmu przedstawiającego historię trzech
kobiet walczących z chorobą, drugi zaś sprawcę nowotworu – wirusa brodawczaka ludzkiego
HPV. Nie zabrakło również wykładu prezentującego problem ze strony medycznej, w którym
wiedzę na temat zakażeń wirusem HPV, szczepień ochronnych oraz cytologii przybliżyła
położna Marta Kopciał. Przekonywała obecne na sali młode kobiety, że regularne
wykonywanie badań cytologicznych pozwala na wczesne wykrycie zmian chorobowych i
daje 100% szans na wyleczenie.
20

W odpowiedzi na apel ze strony prowadzących, dziewczęta zapewniły, że nie tylko
same wykażą większą troskę o własne zdrowie, ale również przekażą zdobytą wiedzę
znajomym oraz swoim rodzinom.
Na koniec spotkania, pomiędzy uczestnikami zostało rozlosowanych 30 paczek z
upominkami ufundowanymi przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”. Każdy z
uczestników otrzymał dodatkowo zestaw materiałów edukacyjnych.

c) VI edycja konkursu „Zdrowa i Piękna Mama”
21 maja 2015 roku w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku już po raz szósty
odbyło się podsumowanie konkursu powiatowego ,,Zdrowa i piękna Mama” w ramach
obchodów Dnia Matki. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK Nr 1 w Lublinie oraz Osiedlowy Dom Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Pomoc” w Kraśniku. Konkurs miał na celu rozwój edukacji
zdrowotnej na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz upowszechnianie korzystania z
badań profilaktycznych.
Wychodząc naprzeciw temu ogromnemu problemowi, Starostwo Powiatowe już od
kilku lat prowadzi i włącza się w działania i inicjatywy mające na celu uświadomienie
kobietom, dziewczętom oraz ich rodzinom, jak zapobiegać tej groźnej chorobie.
Jedną z tych inicjatyw jest właśnie konkurs „Zdrowa i piękna Mama”. Na przestrzeni
sześciu lat do konkursu przystąpiło 796 uczestników.
W 2010 roku kiedy po raz pierwszy był organizowany konkurs oceniono 12
uczestników w kategorii wiersz jako forma literacka oraz 46 prac plastycznych w kategorii
szkół podstawowych kl. I – III oraz 35 prac z klas IV – VI.
Wychodząc naprzeciw bardzo dużemu zainteresowaniu konkursem, w roku następnym
regulamin został poszerzony o kolejnych odbiorców. Dzięki temu komisja miała możliwość
ocenić 2 przedstawienia teatralne, 32 wiersze (5 ze szkół podstawowych kl. I – III, 8 ze szkół
podstawowych kl. IV – VI, 19 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz 82 prace
plastyczne (36 ze szkół podstawowych kl. I – III, 22 z kl. IV – VI, 24 ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych).
W roku 2012 do konkursu przystąpiło 105 uczestników. Zgłoszono 2 przedstawienia
teatralne, 23 wiersze (5 ze szkół podstawowych kl. I – III, 13 z kl. IV – VI, 5 ze szkół
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gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz 75 pracy plastycznych (25 ze szkół
podstawowych kl. I – III, 21 z kl. IV – VI, 29 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
W roku 2013 w konkursie wzięło udział 129 uczestników. Zgłoszono 2 przedstawienia
teatralne, 31 wierszy (10 ze szkół podstawowych kl. I – III, 9 z kl. IV – VI, 12 ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz 87 pracy plastycznych (34 ze szkół
podstawowych kl. I – III, 22 z kl. IV – VI, 31 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
Z roku na rok nasz konkurs cieszy się coraz większą popularnością. W związku z tym
w roku 2014 do konkursu zaproszono jeszcze przedszkola. Do konkursu zgłoszono 1
przedstawienie teatralne (1 szkoła podstawowa), 22 wiersze (6 ze szkół podstawowych kl. I III, 10 ze szkół podstawowych kl. IV – VI, 6 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
oraz 111 prac plastycznych (46 z przedszkoli, 23 ze szkół podstawowych kl. I – III, 25 ze
szkół podstawowych kl. IV – VI, 17 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
W bieżącym roku do konkursu przystąpiło aż 203 uczestników, tj. 118% więcej niż
sześć lat temu (zgłoszono 4 przedstawienia teatralne (2 z przedszkoli, 1 ze szkół
podstawowych kl. I - III, 1 ze szkół podstawowych kl. IV - VI), 23 wiersze (6 ze szkół
podstawowych kl. I - III, 9 ze szkół podstawowych kl. IV – VI, 8 ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych) oraz 144 prace plastyczne (43 z przedszkoli, 50 ze szkół podstawowych
kl. I –III, 31 ze szkół podstawowych kl. IV – VI, 20 ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych).
Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1
w Lublinie wręczali: Andrzej Maj - Starosta Kraśnicki oraz Mariusz Socha - Wicestarosta
Kraśnicki.
Następnie mamy zostały obdarowane nie tylko wierszami, lecz także i upominkami
ufundowanymi przez Ogólnopolską Organizację „Kwiat Kobiecości”, firmę Avon Polska Sp.
z o.o., Księgarnię Avalon z Kraśnika, Foto media Kraśnik, Studio Kosmetyczno - Fryzjerskie
Security of Beauty & Style Marta Kłos.
Dla wszystkich mam przygotowana była drobna niespodzianka w postaci kwiatków,
które wręczyły pociechy.
Na zakończenie Starosta Kraśnicki Andrzej Maj podziękował wszystkim uczestnikom
konkursu, a następnie złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim przybyłym mamom.
Zaprosił również do udziału w kolejnych edycjach Konkursu ,,Zdrowa i piękna Mama” i do
obejrzenia filmu "Paddington".
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d) Wykłady na temat populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy
Na przestrzeni miesiąca listopada i grudnia 2014 roku (14.11.2014 roku 05.12.2014 roku) w 11 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kraśnickiego odbyły
się wykłady na temat populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, bowiem uczestniczyło w nich
łącznie ponad 700 osób.

e) Szczepienia ochronne.
Dostępnym sposobem zapobiegania nowotworom szyjki macicy wywoływanym przez
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) są szczepienia ochronne, które jednak z uwagi na to, że
nie znajdują się w Programie Szczepień Ochronnych jako szczepienia obowiązkowe tylko
zalecane, nie są finansowane z budżetu Ministra Zdrowia. Z uwagi na wysokie koszty
szczepionki, w powiecie kraśnickim zaszczepiono w latach 2012-1014 tylko 8 osób (według
analizy sprawozdań rocznych ze szczepień ochronnych MZ- 54 sporządzanych przez PSSE w
Kraśniku). Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Kraśniku zorganizowała w dniu
7.05.2014 r. szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek z Przychodni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, której tematem było miedzy innymi profilaktyka chorób zakaźnych poprzez
wszczepienia ochronne (w tym wirusowi brodawczaka ludzkiego zwłaszcza u osób przed
inicjacją seksualną), aspekty prawne szczepień ochronnych, i zachęcanie do promowania
szczepień ochronnych również tych zalecanych, wykonywanych odpłatnie.
2) NIE – nowotworom u dzieci
Od 25 do 28 lutego 2015 roku trwały ultrasonograficzne badania przesiewowe dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Wspólna akcja Starostwa Powiatowego w Kraśniku i
Fundacji Ronalda McDonalda odbyła się już po raz piąty na terenie naszego powiatu w
ramach kampanii społecznej na rzecz postępu w onkologii dziecięcej „NIE nowotworom u
dzieci”.
Program „NIE nowotworom u dzieci” w Polsce działa od 2005 roku i wypełnia lukę w
badaniach diagnostycznych, dostępnych w ramach publicznej opieki nad dzieckiem. Fundacja
posiada jedyny w Europie ambulans wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt USG. Zakres
badań i program powstał pod kierunkiem krajowego konsultanta ds. onkologii i hematologii
dziecięcej prof. Jerzego R. Kowalczyka, a specjaliści na pokładzie ambulansu to lekarze
radiolodzy dziecięcy z certyfikatami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
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Badania mają na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz
zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości, także tych o podłożu onkologicznym. U
każdego dziecka wykonywane było pełne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz
narządów w obrębie miednicy mniejszej i szyi.
Przebadano 282 dzieci. Badania wykonywane były przez cztery dni, w specjalnym
ambulansie medycznym przy Starostwie Powiatowym w Kraśniku.
Społeczną inicjatywę na rzecz zdrowia najmłodszych wsparli: Firma HandlowoUsługowa "Wilkołaziak BIS” Cecylia Serwinek Wilkołaz Trzeci 92, „NABOR” G.
Naborczyk Kraśnik, Zajazd „Marta” Pułankowice, Usługi cateringowe Beata Węgrzyn
Kraśnik, „Sprytna Kuchnia” Paweł Staniec Kraśnik, Urząd Miejski w Annopolu, Urząd
Gminy w Dzierzkowicach, Urząd Gminy w Wilkołazie, Urząd Gminy w Trzydnik Dużym,
Urząd Gminy w Szastarce.
3) Akcja bezpłatnych badań poziomu markera nowotworowego PSA u mężczyzn.
W dniach 23 – 28 czerwca 2014 roku w kraśnickim SP ZOZ przeprowadzone zostały
bezpłatne badania poziomu markera nowotworowego PSA mężczyzn powyżej 50 roku życia
z terenu powiatu kraśnickiego.
Badania dotyczyły mężczyzn, u których dotychczas nie rozpoznano raka prostaty i
były współorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
Prawidłowy poziom PSA nie powinien przekraczać 4 ng/ml. Wynik powyżej tego
wskaźnika w przedziale do 10 ng/ml może wskazywać na raka prostaty, łagodny przerost
gruczołu krokowego lub jego zapalenie. Wskaźnik powyżej 10 ng/ml świadczy o bardzo
dużym ryzyku raka prostaty.
Badania cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców, którzy licznie
przybywali do SP ZOZ w Kraśniku, gdzie czekali na nich pracownicy laboratoriów
analitycznych. Początkowo akcję zaplanowano dla 100 mężczyzn od 50 roku życia, ale w
związku z bardzo dużym zainteresowaniem udało się przebadać 237 osób.
Cenną inicjatywą jest współpraca ze szkołami, które realizują w sposób podmiotowy
programy

edukacji

prozdrowotnej

przez

nauczycieli

posiadających

merytoryczne

przygotowanie w tym zakresie. Szczególne znaczenie maja takie inicjatywy jak:
a) „Różowa wstążeczka” – 12 szkół ponadgimnazjalnych – przeszkolono 15
nauczycieli;
b) „Alert Ekologiczno – Zdrowotny” – 81 szkół (wszystkie profile) – przeszkolono
150 nauczycieli;
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c) „Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie” – 13 szkół podstawowych – przeszkolono
28 nauczycieli;
d) „Profilaktyka HIV / AIDS” – 11 szkół ponadgimnazjalnych – przeszkolono 19
nauczycieli;
e) „Profilaktyka Wirusowych Zapaleń Wątroby” – 1 szkoła ponadgimnazjalna –
przeszkolono 10 nauczycieli;
f) „Profilaktyka zatruć pokarmowych w tym grzybami” – 80 szkół (wszystkie
profile) oraz przedszkola) – przeszkolono 120 nauczycieli;
g) „Trzymaj Formę” – 27 szkół (w tym 22 gimnazja, 5 szkół podstawowych) –
przeszkolono 51 nauczycieli;
h) „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” w tym:
1) „Czyste powietrze wokół nas" – 16 przedszkoli – przeszkolono 20 nauczycieli;
2) „Nie pal przy mnie proszę” – 1 szkoła podstawowa – przeszkolono 3
nauczycieli;
3) „Znajdź właściwe rozwiązanie” – 1 szkoła podstawowa – przeszkolono 3
nauczycieli;
i) „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” – 63 szkoły podstawowe – przeszkolono
110 nauczycieli;
j) „Stres pod kontrolą” – 12 szkół ponadgimnazjalnych – przeszkolono 18
nauczycieli;
k) „Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej” – 12 szkół ponadgimnazjalnych –
przeszkolono 20 nauczycieli;
l) „Profilaktyka grypy sezonowej i grypy A/H1 N1/” – 119 szkół (wszystkie profile)
i przedszkola – przeszkolono 130 osób;
m) „Profilaktyka choroby meningokokowej” – 119 szkół (wszystkie profile) i
przedszkola – przeszkolono 150 osób;
n) „Sieć Szkół Promujących Zdrowie” – 21 szkół (podstawowe, gimnazja,
ponadgimnazjalne) – przeszkolono 60 osób;
o) Akcja Promująca Honorowe Krwiodawstwo – 9 szkół ponadgimnazjalnych;
p) Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu – 11 szkół ponadgimnazjalnych;
q) „5 razy dziennie warzywa i owoce” – 6 szkół ponadgimnazjalnych.
Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku pozwoliło na
wskazanie najważniejszych przyczyn powstawania niepełnosprawności. Są to:
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a) urazy, zatrucia i wypadki, w tym wypadki przy pracy,
b) utrata zdrowia wskutek różnych szkodliwości występujących w środowisku pracy i
zamieszkania,
c) wady wrodzone,
d) niewłaściwa lub niedostateczna opieka przed - i popołogowa nad matką i dzieckiem,
e) choroby nowotworowe,
f) choroby psychiczne i negatywne skutki dotyczące higieny życia i jakości zdrowia
psychicznego,
g) choroby układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza na tle miażdżycowym,
h) choroby zakaźne i inwazyjne,
i) zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na terenie powiatu
kraśnickiego w przeważającej mierze realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. W jego strukturach działają 32 poradnie specjalistyczne, w
tym: 2 Poradnie Chirurgiczne; 2 Poradnie Laryngologiczne; 2 Poradnie Neurologiczne;
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci; Poradnia Dermatologiczna; Poradnia Zdrowia
Psychicznego;

2

Poradnie

Chorób

Kobiecych

i

Kobiet

Ciężarnych;

Poradnia

Neonatologiczna; Poradnia po Chorobach Zakaźnych; Poradnia Nefrologiczna; Poradnia
Alergologiczna dla Dorosłych; Poradnia Alergologiczna dla Dzieci; Poradnia Kardiologiczna
dla Dzieci; Poradnia Rehabilitacyjna; Poradnia Medycyny Pracy; Poradnia Okulistyczna; 2
Poradnie Reumatologiczne; Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy; Poradnia Onkologiczna;
Poradnia Chirurgii Onkologicznej; Poradnia Kardiologiczna; Poradnia Endokrynologiczna;
Poradnia Preluksacyjna; Poradnia Ortopedyczna; Poradnia Gastroenterologiczna; Poradnia
Urologiczna; Poradnia Psychologiczna.
Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu kraśnickiego zapewniają 24
zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, z czego 3 to zakłady publiczne, zaś 21 są
niepubliczne. Tylko na terenie miasta Kraśnik podstawowa opieka zdrowotna zabezpieczona
jest przez 11 podmiotów.
Na terenie powiatu kraśnickiego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
udzielają następujące podmioty:
a) na terenie Miasta Kraśnik:
-

1.NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej”, ul. Sikorskiego 11, Kraśnik

26

-

NZOZ „Doktor”, ul. Narutowicza 1, Kraśnik

-

NZOZ „Koszary”, ul. Tysiąclecia 3b, Kraśnik

-

NZOZ „Medyk”, ul. Urzędowska 44, Kraśnik

-

NZOZ „Rodzina” s.c., ul. Kościuszki 26, Kraśnik

-

NZOZ „Lekarz rodzinny”, ul. Towarowa 1, ul. Rumiankowa 6, Kraśnik

-

NZOZ „Zdrowie” s.c., ul. Lubelska 83, Kraśnik

-

Przychodnia FŁT – Kraśnik S.A, ul. Fabryczna 6, Kraśnik

-

NZOZ „Medycyna Rodzinna” s.c., ul. Słowackiego 11, Kraśnik

-

NZOZ „VITAMED” S.C. ul. Urzędowska 125, Kraśnik

-

NZOZ „Rehabilitacja” ul. św. Faustyny 6, Kraśnik

b) na terenie poszczególnych gmin powiatu kraśnickiego:
-

NZOZ „Twój Lekarz”, Gościeradów Folwark 19

-

NZOZ „Lekarz”, ul. Leśna 1 w Annopolu

-

NZOZ „Zdrowie”, ul. Leśna 1 w Annopolu

-

NZOZ „Lekarz Rodzinny” w Kosinie, Kosin 7

-

NZOZ „Refugium”, Gościeradów Folwark 6A

-

SP ZOZ w Urzędowie, ul. A. Hevelke2, Urzędów

-

SP ZOZ w Szastarce, Polichna Druga 115, Szastarka

-

NZOZ „Ośrodek Zdrowia”, Rzeczyca Ziemiańska 80, Trzydnik Duży

-

NZOZ w Trzydniku Dużym s.c., Trzydnik Duży 59

-

Gminny SP ZOZ w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24, Zakrzówek

-

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Kościuszki 15, Zakrzówek

-

NZOZ w Wilkołazie s.c. Wilkołaz 22, Wilkołaz

-

NZOZ „Nasz Lekarz”, Dzierzkowice – Terpentyna 170
Ponadto na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonują następujące podmioty lecznicze

zajmujące się diagnostyką laboratoryjną (zob. poniższa tabela) wczesne wykonywanie badań
może zapobiegać niepełnosprawnościom spowodowanym np. chorobami nowotworowymi,
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chorobami reumatycznymi, zakaźnymi - boreliozie przenoszonej przez kleszcze, osteoporozie
u kobiet, która sprzyja złamaniom i urazom.

Tabela: Podmioty diagnostyki laboratoryjnej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prywatne Centrum Medyczne „LUXMED”, 23-200 Kraśnik,
ul. Narutowicza 1/10
Laboratorium Diagnostyczne Przychodni FŁT Kraśnik S.A.
ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik
NZOZ. LAB-MED. – punkt pobrań E.Miśkiewicz Dzierzkowice, ul. Rynek 46
NZOZ Labor.Diagn. LAB-MED. Elżbieta Miśkiewicz 23-210 Kraśnik, ul.
Krasińskiego 16/6
NZOZ ”MIKROLAB” Labor. Analityczne, Edwarda Michalczyk
Trzydnik Duży 59
NZOZ „DIAGNOSTA” Labor. Diagnost. Rymarczyk Zbigniew
23-200 Kraśnik,ul. Ar. Krajowej 32
NZOZ Medyczne Lab. Diagnostyczne, Stachyra Halina
23-200 Kraśnik Słowackiego 12
NZOZ “LABOR-MED”Lawenda Agnieszka, Annopol ul. Leśna 1
NZOZ Med.Lab. Diagnost. Izabela Duda-Twarogowska
Urzędów ul. Hevelke 2

Niezmiernie istotnym elementem ochrony zdrowia jest rehabilitacja lecznicza.
Obejmuje ona kompleksowe działanie, które ma na celu przywrócenie choremu lub osobie
niepełnosprawnej pełnej lub maksymalnej, możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i
psychicznej. Polska koncepcja rehabilitacji uznaje rehabilitację medyczną za integralną część
podstawowego leczenia a rehabilitacja lecznicza jest nieodzownym elementem współczesnej
terapii. Postępowanie rehabilitacyjne odnosi się do wszystkich chorych i osób
niepełnosprawnych, które jej potrzebują. Punktem wyjścia dla organizacji koncepcji
leczniczej była idea wczesnej rehabilitacji jako podstawowego czynnika w walce z
narastającym problemem ludzi o niepełnej sprawności.
Zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie rehabilitacji uznaje się za integralną część
powszechnej opieki zdrowotnej. Rehabilitacja medyczna, nazywana usprawnianiem
leczniczym, jest programem leczenia funkcjonalnego, który ma za zadanie przywrócenie
możliwie optymalnej sprawności w czynnym życiu społecznym. Prowadzi się ją w warunkach
szpitalnych, ambulatoryjnych, sanatoryjnych i domowych. Podstawowymi środkami
rehabilitacji medycznej są: kinezyterapia, terapia zajęciowa, psychoterapia.
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Kinezyterapia obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Terapia
zajęciowa polega na usprawnianiu poprzez zastosowanie rożnych celowych i planowych
zajęć typu manualnego.
Psychoterapia to oddziaływanie psychologiczne w celu przywrócenia osobie
niepełnosprawnej równowagi psychicznej, poczucia własnej wartości, motywowania i
mobilizowania jej do współpracy.
W usprawnianiu leczniczym wykorzystuje się pomocnicze środki, takie jak:
fizjoterapia, zwana też fizykoterapią lub terapią fizykalną (wykorzystanie bodźców
fizycznych, pochodzących ze źródeł sztucznych lub chemicznych, z następujących działów:
ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapia, balneoterapia, hydroterapia i masaż) i
zaopatrzenie ortopedyczne (sprzęt ortopedyczny i lokomocyjny, do obsługi osobistej).
Mieszkańcy powiatu kraśnickiego, którzy wymagają rehabilitacji leczniczej mogą
uzyskać świadczenia w tym zakresie w 9 zakładach opieki zdrowotnej, mieszczących się w
Kraśniku, Annopolu i w Gościeradowie.
W 2015 roku świadczeń w tym zakresie udzielały:
1. SP ZOZ w Kraśniku, Wyszyńskiego 6;
2. NZOZ „Rehabilitacja” przy ul. Św. Faustyny 6 w Kraśniku;
3. NZOZ „Daw – Med” przy Al. Tysiąclecia 3B w Kraśniku;
4. NZOZ Poradnia Specjalistyczna „Revital Plus” przy ul. Ks. Zielińskiego w Kraśniku;
5. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res - Sacra Miser"

w

Gościeradowie, ul. Folwark 20;
6. NZOZ „Twój Lekarz” w Gościeradowie, ul. Folwark 19;
7. Przychodnia FŁT Kraśnik S.A., ul. Fabryczna 6;
8. NZOZ „Zdrowie” s.c. w Annopolu, ul. Leśna 1;
9. SP ZOZ w Szastarce, Polichna Druga 115 - od 1 sierpnia 2015 roku;

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza, bardzo często związana jest również z
koniecznością posiadania odpowiedniego sprzętu czy środków pomocniczych.
Na terenie powiatu kraśnickiego jest 11 podmiotów, w których mieszkańcy mogą się
zaopatrywać w środki pomocnicze, ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny. Są to:
1. Zakład Usług Optycznych „Jadwiga” Jadwiga Jędrak – ul. Narutowicza 1, Kraśnik;
2. Sklep Ortopedyczno–Medyczny Ortopedic Katarzyna Miciuła, Al. Niepodległości
18A, Kraśnik;
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3. NZOZ „Rehabilitacja” - ul. Św. Faustyny 6, Kraśnik;
4. Apteka „Eskulap” Sawicka, Niedziela, Latosiewicz – ul. Sądowa 12, Kraśnik;
5. Apteka Janina Kozak, Ewa Stec – ul. Kościuszki 15, Zakrzówek Osada;
6. Apteka Andrzej Dudek – ul. Rynek 24/21, Annopol;
7. Apteka Ogólnodostępna – Stróża 110, Stróża;
8. Apteka Alina Skowrońska – Dzierzkowice Rynek 82A, Dzierzkowice;
9. MWM - MED – ul. Sądowa 12, Kraśnik;
10. Oko-Ter Salon Optyczny Grażyna Siudym – Koter – ul. Urzędowska 14b, Kraśnik;
11. Zakład Optyczny Piotr Krzysztoń – ul. Krasińskiego 11a, Kraśnik.
Istotne zadania w wykonywaniu pośrednich i bezpośrednich działań zapobiegających
powstawaniu niepełnosprawności prowadzi Powiatowy Inspektor Sanitarny za pomocą
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Są to:
1. nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w
celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości
środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i
zawodowych.
2. zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny oraz prowadzenie działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób
powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo zdrowotnej.
3. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

gminy,

uzgadnianie

warunków

zabudowy

i

zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
4. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;
5. kontrola utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów
pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i
towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;
6. kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie
powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
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7. kontrola higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w
szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w
ośrodkach wypoczynku.
Ważnym podmiotem wspierającym osoby niepełnosprawne jest PFRON. Otrzymane
przez powiat środki finansowe umożliwiły realizacje potrzeb osób niepełnosprawnych, które
zostały zdefiniowane na podstawie ilości złożonych wniosków. Stopień zaspokojenia
zgłoszonych potrzeb, to jest ilość zrealizowanych wniosków i wartość udzielonej pomocy
osobom niepełnosprawnym w roku 2013 i w roku 2014 ilustrują poniższe tabele.
Tabela: Wnioski złożone i zrealizowane w ramach wszystkich zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku
2013.
Liczba
Wnioski zrealizowane
Lp.
Nazwa zadania
złożonych
liczba
kwota (zł)
wniosków
Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.
1.
306
59
77.163,00
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – ogółem

464

264

178.287,12

a) sprzęt rehabilitacyjny

7

4

2.396,00

b) sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej

1

0

0

456

260

175.891,12

97

25

93.065,27

a) architektonicznych

40

19

68.465,27

3.

b) technicznych

22

4

20.600,00

35

2

4.000,00

4.

c) w komunikowaniu się
Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza przewodnika.
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17

18.877,54

1

0

0

2.

c) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
Likwidacja barier funkcjonalnych – ogółem

5.
6.

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej –liczba uczestników 30 osób.

483.192,87

Ogółem:

850.585,80 złotych

Źródło: materiały własne.
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Tabela: Wnioski złożone i zrealizowane w ramach wszystkich zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku
2014.
Liczba
Wnioski zrealizowane
Lp.
Nazwa zadania
złożonych
liczba
kwota (zł)
wniosków
Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.
1.
277
101
102.046,00
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – ogółem

431

168

139.085,45

a)zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

8

0

0,00

b) sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej

0

0

0,00

423

168

139.085,45

90

21

119.747,38

a) architektonicznych

42

12

72.427,38

3.

b) technicznych

22

9

47.320,00

26

0

0,00

4.

c) w komunikowaniu się
Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza przewodnika.
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19

18.727,39

0

0

0,00

2.

c) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
Likwidacja barier funkcjonalnych – ogółem

5.
6.

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej –liczba uczestników 30 osób.

506.519,54

Ogółem:

886.125,76 złotych

Źródło: materiały własne.

Rehabilitacja, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to kompleksowe i
skoordynowane stosowanie środków medycznych, socjalnych i zawodowych w celu
usprawnienia osób z naruszoną sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu.
Jednocześnie z rehabilitacją medyczną – uzupełnioną edukacją zdrowotną, promocją zdrowia
i nauką zasad prawidłowego żywienia – prowadzone są działania psychologiczne.
U większości osób poddanych rehabilitacji leczniczej uzyskuje się poprawę stanu
zdrowia w stopniu umożliwiającym im podjęcie na nowo funkcji społecznych, w tym
zawodowych i rodzinnych. Tym samym realizacja programu profilaktyki, rehabilitacji
leczniczej w ramach każdej dostępnej metody aktywnie przyczynia się do przeciwdziałania
zjawisku powstawania niepełnosprawności.
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2.4.2. Wczesna interwencja i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym
związanym z powstawaniem niepełnosprawności
Wczesna interwencja to szereg działań zapobiegających (na ile to możliwe)
wystąpieniu niepełnosprawności oraz mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom
kryzysowym związanych z powstaniem niepełnosprawności. Aby zdiagnozować sytuację
wczesnej interwencji realizowanej w Powiecie należy przeanalizować liczbę wydanych
orzeczeń o niepełnosprawności oraz liczę wydanych Opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju wydawane przez Powiatowy Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych i liczbę Orzeczeń wydawanych dla dzieci do 6 roku życia przez Powiatowy
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Ogólna liczba wydanych orzeczeń o
niepełnosprawności w latach 2010–2014 waha się w granicach u dzieci do lat 3 od 51 do 61
rocznie. U dzieci od 4 do 7 lat od 49 do 71 dzieci rocznie. W tym przedziale wiekowym w
roku 2014 widać różnicę w ilości orzeczonych dzieci, co można tłumaczyć wielorako:
nieświadomością i niedoinformowaniem rodziców dzieci z niepełnosprawnością, bądź
brakiem konieczności orzekania z różnych względów większej liczby dzieci (zob. poniższe
tabele). Natomiast widać dużą różnicę w liczbie wydanych pinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju wydawane przez Powiatowy Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych. W roku 2010 taką opinie otrzymało troje dzieci, w roku 2011 i 2012
ośmioro dzieci. Natomiast w roku 2013 już 17 dzieci otrzymało taką opinie, w 2014 roku 18
dzieci. Można więc stwierdzić, że program wczesnej interwencji dzieci z niepełnosprawności
i ich rodzin rozwija się w naszym regionie. Placówki medyczne, oświatowe, jednostki
pomocy zaczęły spełniać swoja rolę propagatora tej koniecznej inicjatywy. Rodzice otrzymują
dość dobre wsparcie z ich strony. Należy zdać sobie jednak sprawę, iż są to działania jeszcze
w fazie rozwijającej się. Trzeba wiele ponieść działań merytorycznych, promocyjnych,
informacyjnych i inwestycyjnych, aby wspomóc dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców.
Brak kompleksowej infrastruktury rehabilitacyjnej w szeroko rozumianym kontekście, jest
także

elementem

niesprzyjającym

w

walce

mieszkańców Powiatu.
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z

niepełnosprawnością

najmłodszych

Tabela: Liczba wydanych orzeczeń wg. przyczyn niepełnosprawności oraz wieku, za rok 2010
Wiek
L.p.
Przyczyny niepełnosprawności
0-3 lat
od 4-7 lat
1

01-U

2

3

2

02-P

3

1

3

03-L

7

5

4

04-O

1

5

5

05-R

7

3

6

06-E

0

4

7

07-S

13

26

8

08-T

1

1

9

09-M

2

3

10

10-N

12

7

11

11-I

3

6

12

12-C

0

0

51

64

RAZEM:

Tabela: Liczba wydanych orzeczeń wg. przyczyn niepełnosprawności oraz wieku, za rok 2011
Wiek
L.p.
Przyczyny niepełnosprawności
0-3 lat
od 4-7 lat
1

01-U

2

2

2

02-P

2

0

3

03-L

2

7

4

04-O

2

5

5

05-R

7

7

6

06-E

1

5

7

07-S

25

20

8

08-T

3

1

9

09-M

1

3

34

10

10-N

9

11

11

11-I

4

3

12

12-C

1

0

59

64

RAZEM:

Tabela: Liczba wydanych orzeczeń wg. przyczyn niepełnosprawności oraz wieku, za rok 2012
Wiek
L.p.
Przyczyny niepełnosprawności
0-3 lat
od 4-7 lat
1

01-U

3

3

2

02-P

2

2

3

03-L

6

5

4

04-O

4

5

5

05-R

7

6

6

06-E

1

5

7

07-S

9

18

8

08-T

0

2

9

09-M

4

5

10

10-N

16

7

11

11-I

8

6

12

12-C

2

0

62

64

RAZEM:

Tabela: Liczba wydanych orzeczeń wg. przyczyn niepełnosprawności oraz wieku, za rok 2013
Wiek
L.p.

Przyczyny niepełnosprawności
0-3 lat

od 4-7 lat

1

01-U

5

4

2

02-P

3

7

3

03-L

4

1

4

04-O

2

2

35

5

05-R

6

6

6

06-E

3

3

7

07-S

14

34

8

08-T

0

0

9

09-M

3

2

10

10-N

14

7

11

11-I

6

5

12

12-C

0

0

60

71

RAZEM:

Tabela: Liczba wydanych orzeczeń wg. przyczyn niepełnosprawności oraz wieku, za rok 2014
Wiek
L.p.
Przyczyny niepełnosprawności
0-3 lat
od 4-7 lat
1

01-U

2

2

2

02-P

2

4

3

03-L

4

4

4

04-O

4

3

5

05-R

6

2

6

06-E

2

5

7

07-S

13

9

8

08-T

1

0

9

09-M

3

3

10

10-N

10

13

11

11-I

6

3

12

12-C

0

1

53

49

RAZEM:

Objaśnienia:
01-U – upośledzenie umysłowe;
02-P – choroby psychiczne;
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03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
04-O – choroby narządu wzroku;
05-R – upośledzenie narządu ruchu;
06-E – epilepsja;
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
08-T – choroby układu pokarmowego;
09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
10-N – choroby neurologiczne;
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i
odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Tabela: Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane przez
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Rok

Ilość wydanych opinii

2010

3

2011

8

2012

8

2013

17

2014

16

Tabela: Orzeczenia wydawane dla dzieci do 6 roku życia
Orzeczenia wydawane dla dzieci do 6 roku życia przez
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Rok

Ilość wydanych orzeczeń

2010

12

2011

8

2012

15

2013

11

2014

17

37

Tabela: Dzieci z orzeczonym kształceniem specjalnym objęte wychowaniem przedszkolnym
Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kraśniku
Dzieci z orzeczonym kształceniem specjalnym objęte wychowaniem przedszkolnym w
Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3 w Kraśniku
Rok

Ilość dzieci

2009/2010

23

2010/2011

24

2011/2012

20

2012/2013

25

2013/2014

27

2014/2015
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w

Adresaci wczesnej interwencji
Szczególną uwagę i wsparcie zamierzamy skierować na:
-

dzieci z upośledzeniem umysłowym lub opóźnionym rozwojem psychoruchowym (w
tym wynikających z zaburzeń genetycznych)

-

dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi i chorobami psychicznymi (w tym
całościowe zaburzenia rozwoju, ADHD, Zespół Willi-Pradera, Zespół Retta i
neurologiczne - epilepsja)

-

dzieci z dysfunkcją ruchu i układu kostno-stawowego (w tym dzieci z mpd,
obniżonym napięciem mięśniowym, wiotkością, niezbornością ruchową)

-

dzieci z ryzyka okołoporodowego (zaburzenia odżywiania i stany niedoborowe,
zaburzenia układu oddechowego i wcześniaki)
Pomoc i wsparcie jest adresowana również do rodziców i opiekunów w/w grupy dzieci

a także do szeroko rozumianego środowiska w którym funkcjonuje dziecko.
Jednostki i placówki udzielające pomocy i informacji na temat wczesnej
interwencji w Powiecie Kraśnickim:
-

Starostwo Powiatowe w Kraśniku;

-

Urzędy Miast i Gmin;

-

Organizacje pozarządowe;

-

Parafie Rzymsko-Katolickie;

-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
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-

Lekarz rodzinny;

Zasoby
Pomoc społeczna

Oświata

Służba zdrowia

OPS/MOPS/GOPS:
- wparcie finansowe (zasiłki
stałe, okresowe zgodne z
ustawa o pomocy
społecznej),
- praca socjalna z rodziną,
- specjalistyczne usługi
opiekuńcze,

PZPPP w Kraśniku
- wydawanie orzeczeń o
potrzebie kształcenia
specjalnego dla dzieci z
orzeczoną
niepełnosprawnością,
- wydawanie opinii o
potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka,
- pomoc psychologiczna,
- pomoc pedagogiczna,
- pomoc logopedyczna,

Opieka medyczna:
- pediatryczna,
- neurologiczna,
- logopedyczna,
- okulistyczna,
- psychologiczna,
- psychiatryczna.

PCPR:
- PFRON - dofinansowanie
turnusów
rehabilitacyjnych, likwidacji
barier komunikacyjnych,
transportowych, sprzętu
rehabilitacyjnego,
- informator dla rodzin z
dziećmi z
niepełnosprawnością
- Powiatowy Zespół Do
Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności
(orzecznictwo),
Poradnia Rodzinna przy
Domu Dziecka:
- pomoc psychologiczna,
prawna.

Organizacje
pozarządowe
Stowarzyszenia
działające na rzecz
osób
niepełnosprawnych
- Prowadzenie
terapii zajęciowej,
- Prowadzenie
terapii
usamodzielniającej,
- Prowadzenie
terapii społecznej

Przedszkola integracyjne
- kształcenie specjalne,
- zespoły wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka
- zajęcia rewalidacyjnowychowawcze.
Przedszkola ogólne
- grupy integracyjne,
- zespoły wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka.
Szkoły specjalne
- kształcenie specjalne,
- zajęcia rewalidacyjnowychowawcze.

2.4.3. Oświata i kształcenie
Jednym z najważniejszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest kształcenie i
edukacja. Obecnie na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonuje 8 zespołów szkół, Specjalny
Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Olbięcinie, Bursa Szkolna w Kraśniku i Powiatowy
Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Kraśniku, 16 przedszkoli publicznych, 46
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szkół podstawowych, 20 gimnazjów, 31 szkół ponadgimnazjalnych, tj.: 9 liceów
ogólnokształcących, 8 techników, 7 zasadniczych szkół zawodowych, 4 szkół policealnych
oraz placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego. Ponadto na
terenie powiatu działają także podmioty oświatowe, dla których organami prowadzącymi są
osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, tj.: 6 przedszkoli, 9
punktów i oddziałów przedszkolnych, 12 szkół w tym szkoła podstawowa, gimnazjum,
liceum ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych, technikum,
technikum uzupełniające dla dorosłych, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły policealne.
Łącznie na terenie Powiatu Kraśnickiego działa 186 typów szkół i placówek funkcjonujących
w systemie edukacji (stan wg SIO na dzień 03.01.2014).
Część dzieci i młodzieży niepełnosprawnej może kontynuować naukę w szkołach
ogólnodostępnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki. Dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są dodatkowe zajęcia
rewalidacyjne. W roku szkolnym 2014/2015 czyli obecnie w technikach uczy się 10 osób z
niepełnosprawnościami ruchowymi w tym afazją, słabosłyszących, z autyzmem w tym
zespołem Aspergera, do zasadniczych szkół zawodowych uczęszcza 7 uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim. Natomiast w liceach ogólnokształcących kształcą się 3
osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi w tym z afazją i słabosłyszące. Do gimnazjum
sportowego – Szkoła Mistrzostwa Sportowego uczęszcza 2 uczniów z upośledzeniem w
stopniu lekkim (stan wg SIO na dzień 30.09.2014).
Ponadto istnieje również grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wymagających
bardzo intensywnych i dostosowanych do ich potrzeb programów nauczania w warunkach
specjalnych.
Naukę w systemie specjalnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zapewniają:
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Ks.
Jana Twardowskiego w Kraśniku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie.
1. Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku
Publiczne Przedszkole nr 3 istnieje od 1975 roku. W placówkę integracyjną
przekształciło się w 2000 roku i było odpowiedzią na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością,
które najczęściej nie mogły korzystać z wychowania przedszkolnego i ich rodziców. Obecnie
do Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 uczęszczają dzieci nie tylko z miasta
Kraśnika, ale również z całego powiatu kraśnickiego, a nawet z powiatów ościennych.
Przedszkole promuje ideę integracji i jest miejscem, w którym codziennie w grupach
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integracyjnych spotykają się dzieci bez ograniczeń zdrowotnych i dzieci z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. Każdy ma tutaj takie same prawa i wszyscy są „u siebie”, mogą
wzajemnie od siebie czerpać, być dawcą i biorcą – wsparcia, pomocy, wzajemnej edukacji,
wspólnej zabawy i radości.
Grupy integracyjne są mniej liczne - do 20 osób, w tym 3-5 dzieci z
niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną. W każdej grupie zatrudniony jest
dodatkowo nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela. W przedszkolu do dyspozycji
dzieci i rodziców są również specjaliści: logopeda, psycholog, rehabilitant, pedagog
specjalny.
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 organizuje również Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka, czyli wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne oddziaływania
mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i
komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od
chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. W ramach Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka pomoc i wsparcie udzielane jest również rodzicom celem
nabywania przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez
indywidualny program wczesnego wspomagania. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola
i są prowadzone przez zespół specjalistów – psychologa, logopedę, rehabilitanta, pedagoga,
dogoterapeutę. Częstotliwość i długość spotkań zależy od indywidualnych możliwości
dziecka, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8.
Podstawą objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Tabela: Liczba dzieci oraz forma pracy w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 3 w latach2009-2015.
Rok szkolny

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Forma pracy

Liczba dzieci

Kształcenie specjalne

14

Wczesne wspomaganie rozwoju

9

Kształcenie specjalne

17

Wczesne wspomaganie rozwoju

7

Kształcenie specjalne

14

Wczesne wspomaganie rozwoju

6
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2012-2013

2013-2014

2014-2015

Kształcenie specjalne

20

Wczesne wspomaganie rozwoju

5

Kształcenie specjalne

25

Wczesne wspomaganie rozwoju

2

Kształcenie specjalne

30

Wczesne wspomaganie rozwoju

4

Źródło: dane Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3.

2. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku w tym:
Szkoła Podstawowa nr 8
W szkole tej są klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz
oddziały dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Okres nauki w szkole trwa 6 lat i mogą do niej uczęszczać uczniowie od 7 do 15 roku życia.
Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach: etap pierwszy klasy I-III kształcenie
zintegrowane, etap drugi klasy IV-V kształcenie blokowe. Edukacja szkolna dla dzieci z
upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym odbywa się w formie ośrodków
pracy.

Gimnazjum nr 3
Są tu klasy dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, oraz oddziały dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cykl kształcenia trwa 3
lata. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 15 roku życia i przebywają aż do 21
roku życia. Edukacja szkolna w oddziałach dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym odbywa się w formie ośrodków pracy.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Szkoła powstała z inicjatywy rodziców dzieci specjalnej troski oraz organu
prowadzącego, tj.: Starostwa Powiatowego. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z
upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Przewidziany cykl kształcenia trwa 2-5 lat.
Celem tej szkoły jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i
najbliższym otoczeniu oraz podjęcie pracy zawodowej. Opracowane są indywidualne
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programy nauczania i wychowania uwzględniające poziom intelektualny ucznia, jego
sprawność

manualną

oraz

zainteresowania.

Szkoła

realizuje

zadania

opiekuńczo-

wychowawcze, oferuje pomoc rewalidacyjną oraz profilaktyczno-resocjalizacyjną. Uczniowie
uczestniczą w praktykach zawodowych, które odbywają się na terenie szkoły i poza szkołą.
Szkoła posiada klasopracownię, w której odbywają się warsztaty ogrodnicze.
Zespół rewalidacyjno-wychowawczy
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim. Do zespołu mogą uczęszczać uczestnicy do 25 roku życia.
Zainteresowanie uczniów edukacją w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Kraśniku
utrzymuje się od lat na stałym poziomie co obrazuje poniższa tabela.
Tabela: Liczba uczniów oraz kierunki kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego
w Kraśniku w latach szkolnych 2009-2015.
ROK SZKOLNY
TYP SZKOŁY
LICZBA UCZNIÓW
2009/2010

Szkoła Podstawowa

36

Gimnazjum

51

Szkoła Specjalna

31

Przysposabiająca do Pracy

2010/2011

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

10

Szkoła Podstawowa

35

Gimnazjum

40

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do

19

Pracy

2011/2012

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

11

Szkoła Podstawowa

40

Gimnazjum

42

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do

19

43

Pracy

2012/2013

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

13

Szkoła Podstawowa

41

Gimnazjum

33

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do

23

Pracy

2013/2014

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

14

Szkoła Podstawowa

33

Gimnazjum

32

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do

21

Pracy

2014/2015

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

13

Szkoła Podstawowa

29

Gimnazjum

37

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do

19

Pracy
Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

12

źródło: dane Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Kraśniku.

3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie jest placówką dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych: dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzą:
-

Szkoła Podstawowa

-

Publiczne Gimnazjum

-

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim, gdzie zdobywają kwalifikacje w zawodzie: rolnika, ogrodnika,
cukiernika, kucharza. Planowane jest rozszerzenie oferty edukacyjnej o naukę
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zawodu: piekarz, pomocnik obsługi hotelowej, murarz-tynkarz, w zależności od ilości
chętnych na kierunek.
-

Szkoła Przysposabiająca do Pracy, dla uczniów upośledzonych w stopniu
umiarkowanym i znacznym.
Ponadto prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i

zespołowe dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu głębokim w Filii Szkoły przy Domu
Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Uczniowie z autyzmem pracują w zespołach
edukacyjno-terapeutycznych.
Ośrodek planuje rozszerzenie opieki i oferty dla uczniów z autyzmem i zespołem
aspargera, w tym celu doposaża bazę, oraz podnosi kwalifikacje kadry pedagogicznej w tym
zakresie.
W kwietniu 2015 część grona pedagogicznego zdobyła kwalifikacje z zakresu
socjoterapii, co stwarza realną możliwość objęcia specjalistyczną opieką uczniów
niedostosowanych społecznie, bądź zagrożonych niedostosowaniem i powołaniem przy
Ośrodku grupy socjoterapeutycznej, lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. MOS, gdyby
powstał funkcjonował by jako filia SOSW w Olbięcinie. Realizacja tego nurtu uzależniona
jednak będzie od zapotrzebowania środowiska lokalnego.
Przy Ośrodku funkcjonuje internat z całodobową pedagogiczną, oraz świetlica
szkolna.
Placówka ma bogatą ofertą rewalidacyjno-terapeutyczną obejmującą zajęcia:
-

korekcyjno-kompensacyjne

-

dydaktyczno-wychowawcze

-

logopedyczne

-

gimnastykę korekcyjną

-

rehabilitację ruchową
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez liczne zajęcia

fakultatywne:
-

artterapia (w tym działalność Teatru "Mlekołaki").

-

muzykoterapia (zespół wokalny, zespoły taneczne: "Salta", "Liderki", "Breakdance
Crew".

-

zajęcia multimedialne

-

zajęcia plastyczne

-

edukację czytelniczo-medialną

-

socjoterapię i terapię zaburzeń zachowania i emocjonalnych
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-

działalność turystyczną (koła: "Łaziki" i "Rajdowcy")

-

działalność prozdrowotną (udział w ogólnopolskim programie "Trzymaj Formę"

-

zajęcia sportowe: przy Ośrodku działa Oddział Regionalny Stowarzyszenia "Olimpiad
Specjalnych", oraz Uczniowski Klub Sportowy
Dzieci i młodzież przebywające w SOSW w Olbięcinie oprócz opieki pedagogicznej

mają zapewnioną pomoc pielęgniarki, psychologa, pedagoga i lekarza.
Do dyspozycji uczniów jest baza socjalno-bytowa (internat, stołówka, świetlice,
pracownie gastronomiczne). Funkcjonuje biblioteka, pracownie komputerowe, warsztaty
szkolne. Bardzo zasobny jest segment sportowo-rehabilitacyjny, z kortem tenisowym,
pełnometrażowym boiskiem do piłki nożnej, halą sportową, siłownią, a zimą lodowiskiem i
torem saneczkowym.
Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Każdy ma
szanse", które służy różnoraką pomocą zarówno uczniom, szkoły jak i ich rodzinom.
Zainteresowanie uczniów edukacją w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Olbięcinie utrzymuje się od lat na stałym poziomie co obrazuje poniższa tabela.
Tabela: Liczba uczniów oraz kierunki kształcenia w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Olbięcinie w latach
2010/2015.
ROK SZKOLNY
TYP SZKOŁY
LICZBA UCZNIÓW
Szkoła Podstawowa
22
Gimnazjum
34
2010/2011
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
71
Szkoła Przysposabiająca do zawodu
5
Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
13
Szkoła Podstawowa
24
Gimnazjum
32
2011/2012
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
62
Szkoła Przysposabiająca do zawodu
8
Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
9
Szkoła Podstawowa
23
Gimnazjum
30
2012/2013
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
63
Szkoła Przysposabiająca do zawodu
8
Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
7
Szkoła Podstawowa
26
Gimnazjum
28
2013/2014
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
54
Szkoła Przysposabiająca do zawodu
13
Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
7
Szkoła Podstawowa
25
Gimnazjum
30
2014/2015
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
43
Szkoła Przysposabiająca do zawodu
15
Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
7
źródło: dane Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie.
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4. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Kraśniku:
W środowisku lokalnym poradnia postrzegana jest jako ważne ogniwo w koalicji na
rzecz wspierania i wspomagania dziecka i jego rodziny. Współpracuje ze Starostwem
Powiatowym, Urzędem Miasta, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Dziecka ,Rodzinnym Domem Dziecka, Policją,
Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, ZOZ,
Sądem Rodzinnym i Nieletnich, parafiami.
Zespół Poradni, jako placówka specjalistyczna posiada wysoko wykwalifikowaną
kadrę. Ogółem zatrudnionych jest 19 pracowników merytorycznych: 8 psychologów, 7
pedagogów, 3 logopedów, doradca zawodowy. Wszyscy pracownicy posiadają wyższe
wykształcenie, wielu ukończyło podyplomowe specjalistyczne studia uzyskując dodatkowe
kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania
rozwoju, neurologopedii, surdologopedii, poradnictwa zawodowego, wychowania do życia
w rodzinie, pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce, profilaktyki i terapii
uzależnień, kursy, warsztaty. Dzięki takiemu przygotowaniu merytorycznemu, wiedzy i
umiejętnościom specjalistów, realizowane są zadania statutowe oraz pozastatutowe na
wysokim poziomie - różnorodność form pracy, prowadzenie indywidualnej i grupowej
(również na terenie placówek i szkół) terapii, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty dla
nauczycieli, uczniów i rodziców, szkoleniowe rady pedagogiczne, konsultacje, badania
psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, predyspozycji zawodowych, orzecznictwo i
doradztwo. Ponadto warunki lokalowe poradni pozwalają na realizowanie zadań
uwzględniających oczekiwania klientów – bardzo dobrze wyposażone gabinety w pomoce
do diagnozy i terapii w tym programy komputerowe, testy psychologiczne, pomoce do
realizowania zadań edukacyjno-zawodowych dla młodzieży gimnazjalnej i ponad
gimnazjalnej poczekalnia dla rodziców i dzieci z kącikiem do zabawy.
Poradnia odpowiada na realne potrzeby klientów, jest otwarta na współpracę i
współdziałanie - świadczy o tym zaangażowanie się pracowników poradni i samej instytucji
w realizację projektów i przedsięwzięć o zasięgu powiatowym m.in. Powiatowa Olimpiada
Wiedzy o Zdrowiu, Program „Razem bezpieczniej”, ”Bezpieczna Kobieta”, „Powiatowa
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2015”, „Program Opieki nad
dzieckiem i rodziną”, „Program Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym”, Miejski Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2017”, Program Ograniczania Następstw
Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2009-2013”.

47

Poradnia bierze udział w kampaniach o zasięgu ogólnokrajowym np. „Dzieciństwo
bez przemocy”, „Zły dotyk”, „Bliżej siebie dalej od narkotyków”, „Bezpieczna Szkoła” oraz
Ogólnopolskim Programie Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń”
Profesjonalne przygotowanie merytoryczne pracowników poradni pozwala na dzielenie się
wiedzą zarówno w bezpośredniej pracy z klientami, jak również na publikowanie materiałów
w prasie lokalnej, na stronie internetowej oraz czasopismach specjalistycznych o zasięgu
krajowym np. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, „Wychowawca”, „Wychowanie na
co dzień”, „Klanza w wolnym czasie - materiały metodyczne”
Na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zgodnie
z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 roku działa zespół orzekający, którego
głównym zadaniem jest wydawanie w drodze decyzji administracyjnej orzeczeń:
-

o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy,

-

o potrzebie indywidualnego ,obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego,

-

o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

-

o

potrzebie

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych

dla

dzieci

i

młodzieży

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
Zespoły wydają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Wydane orzeczenie do kształcenia specjalnego jest podstawą do specjalnej
organizacji nauki i kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:
-

niesłyszących,

-

słabosłyszących,

-

niewidomych,

-

słabowidzących,

-

z niepełnosprawności ruchową, w tym afazją,

-

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

-

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

-

z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,

-

z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
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-

zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

-

niedostosowanych społecznie.
W 2006 roku poradnia uzyskała uprawnienia do orzekania w zakresie kształcenia

specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opiniowania o wczesnym wspomaganiu
rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz
dzieci z autyzmem.
Teren działania Zespołu Poradni obejmuje placówki powiatu Kraśnickiego
zlokalizowane w Kraśniku, Annopolu oraz gminach Kraśnik, Annopol, Wilkołaz, Zakrzówek,
Urzędów, Szastarka, Gościeradów, Trzydnik, Dzierzkowice.
Ogółem w placówkach oświatowych podległych Powiatowemu Zespołowi Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych pozostaje około 13 tys. dzieci i młodzieży.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
Od 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku realizuje
Pilotażowy program „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Natomiast jednym z celów
szczegółowych jest poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na
otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.
Powyższe cele realizowane są w ramach Modułu II Pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”. Dzięki niemu PCPR przy udziale środków finansowych PFRON ma
możliwość dofinansowania lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym poprzez:
-

opłatę za naukę (czesne)

-

dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu)

-

dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w
przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami
studiów doktoranckich.

Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w MODULE II jest:
-

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-

nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski
otwarty poza studiami doktoranckimi.
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Moduł II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowany jest przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku od 2013 roku. Rodzaj i wielkość pomocy
udzielonej w latach 2013-2014 osobom niepełnosprawnym przez PCPR w ramach tego
programu ilustruje poniższa tabela.
Tabela: Realizacja w latach 2013-2014 w powiecie kraśnickim pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
MODUŁ II.
Rok
Liczba wniosków
Wnioski zrealizowane
złożonych w ramach
modułu II
Liczba
kwota
2013
61
58
2014
74
73
Razem
135
131
źródło: dane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

92.398,00 zł
197.218,00 zł
289.616,00 zł

6. Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kraśnicka filia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została utworzona w
2002 r. Instytucjami wspierającymi działalność Uniwersytetu są Centrum Kultury i Promocji
oraz Kraśnickie Stowarzyszenie Kulturalne.
Klub prowadzi szeroką działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną i opiekuńczą
uwzględniając potrzeby ludzi starszych.
Liczba słuchaczy w Kraśnickiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
wynosi około 125 osób. Klub konsekwentnie realizuje ideę „drugiego domu”, której celem
jest wypełnienie przestrzeni w sposób atrakcyjny, pozostałej części spędzania czasu przez
uczestników.
Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest rozbudzanie aktywności społecznej
i fizycznej ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo oraz upowszechnianie profilaktyki
zdrowotnej poprzez:
-

wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy,

-

zajęcia dodatkowe w grupach zainteresowań takich jak: języki obce (lektoraty z j.
angielskiego i niemieckiego), ruch przy muzyce, nauka obsługi komputera i
korzystania z Internetu, zajęcia na basenie (rehabilitacja na pływalni), zajęcia
plastyczne (rękodzieło), rekreacja sportowa (wycieczki krajoznawczo–turystyczne,
Nordic Walking, gimnastyka).

-

imprezy integracyjne, wycieczki.
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2.4.4. Zatrudnianie, poradnictwo i szkolenie zawodowe
Praca jest wartością, która umożliwia osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo
w życiu społecznym. Zapewnia jej materialne warunki egzystencji, określa rolę i status w
ramach organizacji społecznej. Praca oprócz funkcji ekonomicznej, spełnia też wiele innych jest warunkiem, okazją lub sposobem realizacji wielu potrzeb poza ekonomicznych. Coraz
częściej w przypadku choroby i niepełnosprawności dostrzega się znaczenie pracy jako
elementu rehabilitacji społecznej. Każda osoba niepełnosprawna, bez względu na rodzaj i
stopień niepełnosprawności, ma prawo zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i
uzyskać status osoby bezrobotnej (jeśli nie nabyła prawa do emerytury czy renty), lub
poszukującej pracy (jeśli nabyła takie prawo). Osoba niepełnosprawna, która jest
zarejestrowana w PUP ma prawo do skorzystania z wszelkich form aktywizacji zawodowej,
które oferuje urząd. Promowane jest przede wszystkim: pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, szkolenia, staże zawodowe dla osób poszukujących pracy do 30 roku życia.
Przedstawione niżej tabele oraz wykresy przedstawiają bilans osób niepełnosprawnych
bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Kraśniku w latach 20072014.
Wykres: Bilans osób niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kraśniku w latach 20072014

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku
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Tabela: Bilans osób niepełnosprawnych bezrobotnych w stosunku do ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych
w latach 2007-2014
Osoby zarejestrowane na koniec
Bezrobotni
Bezrobotni niepełnosprawni
roku
31.12.2007r.

5 909

130

31.12.2008r.

5 828

147

31.12.2009r.

6 944

159

31.12.2010r.

6 937

157

31.12.2011r.

6 371

160

31.12.2012r.

6 804

182

31.12.2013r.

7 010

219

31.12.2014r.

6 050

191

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku

Wykres: Bilans osób niepełnosprawnych bezrobotnych w stosunku do ilości osób bezrobotnych
zarejestrowanych w latach 2007-2014

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku
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Wykres Zarejestrowani niepełnosprawni w latach 2007-2014 wg miejsca zamieszkania

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku

Wykres nr 4. Bilans osób niepełnosprawnych według kryterium stopnia niepełnosprawności lata 2007-2014

Źródło: Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku

Jak wynika z powyższych tabel i wykresów największa ilość osób niepełnosprawnych
bezrobotnych zarejestrowanych została w PUP w Kraśniku w 2013 roku (219 osób, w tym
kobiet 88), najmniejsza w 2007 roku – zarejestrowanych było (130 osób niepełnosprawnych,
kobiet 44 osoby). W większości osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w latach 20072014 to osoby niepełnosprawne które utraciły pracę w Zakładach Pracy Chronionej lub też z
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powodu zaostrzeń przez ZUS przepisów dotyczących przyznawania świadczeń z tytułu
niezdolności do pracy oraz innych świadczeń (renta socjalna).
Wśród osób niepełnosprawnych, które w latach 2007-2014 zarejestrowały się w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku największą grupę osób stanowiły osoby

z

orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności: (2007r. – 110 osoby, 2008r. – 114 osób,
2009r. – 123 osoby, 2010r. – 109 osób, 2011r. - 111 osób, 2012r. – 98 osób, 2013r. – 161
osób, 2014r. – 141 osób), najmniejsza zaś liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
było ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 2007r. – 0 osób, oraz w 2012r. 1 osoba
niepełnosprawna.
Osoby

z

orzeczonym

stopniem

znacznym

niepełnosprawności

to

osoby

niepełnosprawne z przyznaną rentą ZUS lub przyznaną rentą socjalną. Ze względu jednak na
zmiany przepisów ZUS w sprawie przyznania świadczeń rentowych zwiększa się liczba osób
zarejestrowanych w PUP w Kraśniku nie posiadających świadczenia związanego z
niezdolnością do pracy. Takie osoby zarejestrowane są jako osoby niepełnosprawne
bezrobotne z wpisanym w orzeczeniu: „całkowicie niezdolny/a do pracy”, „niezdolny do
samodzielnej egzystencji”, „wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”. Biorąc pod uwagę miejsce
zamieszkania zarejestrowanej grupy osób niepełnosprawnych bezrobotnych zdecydowana
większość zamieszkiwała w mieście. Najwięcej osób zarejestrowanych było w 2013r. - 125
osoby

bezrobotne,

najmniej

zarejestrowanych

było

w

2008

roku

–

77

osób

niepełnosprawnych.
Bilans osób niepełnosprawnych na tle ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych
przedstawia się następująco:
 Największa liczba osób bezrobotnych zarejestrowana była na koniec 2013r. – 7 010
osób, w tym osób niepełnosprawnych 219 osób. Osoby niepełnosprawne stanowiły w
2013r. 3,1% ogółu bezrobotnych.
 Najmniejsza zaś liczba osób bezrobotnych zarejestrowana była na koniec 2007r. –
5 909 osób, w tym osób niepełnosprawnych 130 osób. Osoby niepełnosprawne
stanowiły
w 2007r. 2,2% ogółu bezrobotnych

54

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w 2014r.
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku kieruje osoby niepełnosprawne poszukujące
pracy na staż. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych poszukujących pracy zwiększa
możliwości zawodowe poszukujących pracy oraz stwarza szansę zatrudnienia i zdobycia
doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Ułatwia też jego uczestnikom
skuteczne zaprezentowanie się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, co w konsekwencji
powinno przyczynić się do stworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych stażystów
niepełnosprawnych poszukujących pracy. W 2014r. skierowanych zostało 11 osób
poszukujących pracy, były to osoby niepełnosprawne ze stopniem znacznym, umiarkowanym
i lekkim. Na realizację programu zostało wydanych: 50 857,25 zł. Stażyści niepełnosprawni
zdobyli doświadczenie zawodowe na stanowiskach: pracownik kancelaryjny, pozostali
pracownicy obsługi biurowej, nauczyciel konsultant, robotnik gospodarczy, woźny. Dwie
osoby poszukujące pracy po zakończeniu stażu zostały zatrudnione na umowę o pracę. PUP w
Kraśniku przyjął 37 ofert dla osób niepełnosprawnych w różnych zawodach (sprzątaczka,
pracownik ochrony, pracownik kancelaryjny, sprzedawca). W związku z tymi ofertami
zostało skierowanych na powyższe stanowiska 28 osoby niepełnosprawne, z czego 21 osób
podjęło zatrudnienie. Warto wspomnieć o 17 osobach niepełnosprawnych, które zostały
skierowane na stanowiska pracy subsydiowane w ramach wyposażenia stanowiska pracy dla
osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne były skierowane na stanowiska pracy:
robotnik gospodarczy, operator maszyny do recyklingu, sprzątaczka, masażysta. Powiatowy
Urząd Pracy w Kraśniku w 2014 zorganizował 15 giełd pracy z których skorzystało 8 osób
niepełnosprawnych, w tym zostało zatrudnione 2 osoby niepełnosprawne. Miesięcznie z
pośrednictwa pracy skorzystało 87 osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących
pracy. Osoby niepełnosprawne najczęściej korzystały z pośrednictwa pracy w zakresie: ofert
pracy, informacji o Zakładach Pracy Chronionych, możliwości zatrudnienia ona otwartym
rynku pracy.
EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji
regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. EURES
został powołany przez Komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem EURES jest pomoc poszukującym
pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy poprzez:
międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie o warunkach życia i pracy,
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identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności. W ramach EURES
pośrednictwem międzynarodowym zainteresowanych było 14 osób niepełnosprawnych.

Poradnictwo zawodowe
Duże znaczenie dla większości osób niepełnosprawnych ma poradnictwo zawodowe.
Osoby niepełnosprawne cechuje z reguły mniejsza znajomość wymagań różnych zawodów i
stanowisk pracy, oraz mniejsze rozeznanie na rynku pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić
na problemy osób zamieszkałych na wsi. Brak rehabilitacji, szczególnie zawodowej oraz brak
możliwości podjęcia zatrudnienia powoduje to, że są odcięci od większości spraw
społecznych i zawodowych. Nie uczestniczą w tworzeniu lokalnych programów, mają też
mniejszą szansę dotarcia do odpowiednich źródeł informacji. Składają się na to nie tylko
trudności komunikacyjne, ale także trudności z dojazdem, czy też nie zlikwidowane bariery
architektoniczne. Z myślą o osobach, które mają kłopoty i trudności w znalezieniu pracy
Urzędy Pracy utworzyły system poradnictwa zawodowego.
Z pomocy doradcy zawodowego w 2014r. (porada indywidualna) w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kraśniku skorzystało 56 osób niepełnosprawnych (w tym 11 kobiet).
Głównym celem pomocy było przygotowanie osoby niepełnosprawnej do rozmowy z
pracodawcą, radzenia sobie ze stresem, uwierzenia w siebie, a także nauka autoprezentacji w
rozmowie z pracodawcą (umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego).
Usługi doradcy zawodowego świadczone były nieodpłatnie, zgodnie z zasadami
dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
poufności i ochrony danych osobowych.
Powiatowy Urząd Pracy prowadzi także bank programów zawierający program porad
grupowych, spotkań informacyjnych w zakresie informacji grupowej oraz szkoleń z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy. Z porady grupowej skorzystały 2 osoby niepełnosprawne.
Szkolenia osób niepełnosprawnych
Szkolenie – pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Starosta inicjuje,
organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji
zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności:
- braku kwalifikacji zawodowych;
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- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
- umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy kierowane są do:
- osób posiadających status osoby bezrobotnej;
- osób posiadających status osoby poszukującej pracy,
W ramach programu szkoleń na 2014r. zostały przeszkolone 2 osoby niepełnosprawne.
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
W zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Starosta realizuje dwa
zadania finansowane ze środków PFRON wynikające z ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ww. ustawy Starosta
może przyznać osobie niepełnosprawnej jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
W ramach tego zadania osoba niepełnosprawna może ubiegać się o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Zatem osoba niepełnosprawna
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać jednorazowe środki na: podjęcie po raz
pierwszy działalności gospodarczej, rolniczej, wniesienie po raz pierwszy wkładu do
spółdzielni socjalnej lub ponowne podjęcie działalności gospodarczej lub ponowne
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy
upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania
członkostwa w spółdzielni socjalnej.
Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres 24 miesięcy oraz do przeznaczenia środków na ten cel określonych w umowie.
Ilość osób niepełnosprawnych które skorzystały z tego rodzaju pomocy oraz ilość
środków przeznaczonych na ten cel przedstawia poniższa tabela.
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Tabela: Liczba osób niepełnosprawnych które skorzystały ze środków na działalność
Liczba zawartych umów
Rok
Kwota środków PFRON
2009

3

105.830,00 zł

2010

4

126.840,00 zł

2011

2

64.920,00 zł

2012

5

150.320,63 zł

2013

3

71.999 zł

2014

3

83.981,01 zł

Źródło: Statystyki Starostwa Powiatowego w Kraśniku

W przypadku realizacji tego zadania należy zauważyć, iż nieduża liczba osób korzysta
z pomocy na samozatrudnienie. Wynika to ze zmniejszonej ilości środków PFRON, jak
również z niewielkiego zainteresowania osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 26e ww. ustawy Starosta może zwrócić pracodawcy koszt wyposażenia
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
Pracodawca który przez

okres

co najmniej 36 miesięcy zatrudni

osobę

niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać na wniosek refundację ze
środków PFRON koszu zakupu wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać
pracę osoba niepełnosprawna do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.
Ilość pracodawców którzy skorzystali z tego rodzaju pomocy oraz ilość środków
przeznaczonych na ten cel przedstawia poniższa tabela.

Rok

Liczba zawartych umów

Ilość utworzonych stanowisk
pracy

Kwota środków PFRON

2009

4

8

367.104,00zł

2010

5

5

186.139,00zł

2011

5

6

222.329,22zł

2012

10

11

403.651,92zł

2013

3

5

219.000,00zł
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2014

5

6

221.780,64zł

Źródło: Statystyki Starostwa Powiatowego w Kraśniku

Ponadto w 2014 roku Starosta Kraśnicki pozyskał dodatkowe środki PFRON w
ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami II " w obszarze G i zawarł 5
umów, w tym: 4 umowy z tytułu art 26e ww. ustawy tj. na refundację wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz 1 umowę na podjęcie działalności
gospodarczej/rolniczej zgodnie z art 12a ww ustawy. W związku z tym czterech
pracodawców

uzyskało

pomoc na sfinansowanie stanowiska

pracy dla 4 osób

niepełnosprawnych na łączną kwotę: 159.349,60 zł.
Natomiast wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/rolniczej w roku 2014
uzyskała 1 osoba niepełnosprawna w kwocie 22.000zł.
Zakład Doskonalenia Zawodowego jako organizator pozaszkolnych form kształcenia
osób niepełnosprawnych
Kształcenie dorosłych w dzisiejszej rzeczywistości polskiej często zastępuje dla
bardzo dużej ilości osób kształcenie początkowe lub zawodowe, uzupełnia je u tych, którzy
nie uzyskali dostatecznego wykształcenia, a więc pełni funkcje kompensacyjną, inaczej
mówiąc - zastępczą. Może też pełnić funkcję właściwą, czyli przedłuża kształcenie, pomaga
w sprostaniu nowym wymaganiom stawianym przez środowisko, doskonali wiedzę i
umiejętności tych, którzy osiągnęli stosunkowo wysoki poziom wykształcenia, otwiera drogi
indywidualnego rozwoju. Organizatorów kształcenia człowieka dorosłego należy podzielić na
dwie następujące grupy: placówki szkolne, które proponują swym uczniom kursy
kompensacyjne w szkołach podstawowych i średnich, kursy w dwuletnich kolegiach i
czteroletnich uniwersytetach, szkoły techniczne i zawodowe oraz placówki pozaszkolne,
wspierane zarówno przez organizatorów publicznych jak i prywatnych (Pachociński, 2000, s.
167-168). Należą do nich: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego, ośrodki dokształcania i doszkalania zawodowego (Suchy, 2010, s. 15). Jednym
z nich jest Zakład Doskonalenia Zawodowego - stowarzyszenie oświatowe.
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Rys: Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Ogólnopolska Sieć Placówek Oświatowych

Źródło:http://zzdz.pl/index.php?file=Subpage&page=index&subpage_id=12

Zakład

Doskonalenia

Zawodowego

prowadzi

działalność

edukacyjną

w

pozaszkolnych formach kształcenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 622).
Specyfika beneficjentów działań ZDZ
Finansowanie wszystkich form kształcenia edukacji ustawicznej pochodzi z trzech
źródeł:
1. Budżetu Państwa,
2. Środków zakładów pracy,
3. Środków własnych obywateli.
Określone środki na edukacje dorosłych przeznaczają różne fundacje, organizacje
pozarządowe, krajowe i zagraniczne.
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Środki pochodzące z budżetu przeznaczone są głównie na finansowanie form
szkolnych oraz szkoleń osób bezrobotnych.
Zakłady pracy pokrywają koszty związane z wypełnianiem zadań dotyczących
poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników. Kalkulacja ta obejmuje koszty związane z
edukacją pracownika w zakładzie pracy i poza zakładem pracy. Znaczącą rolę w kształceniu i
szkoleniu pracowników odgrywa zakładowy fundusz szkoleniowy. Pracodawcy mogą (ale nie
muszą) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (test jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) tworzyć indywidualnie lub
w porozumieniu z innymi pracodawcami. Znaczącym źródłem finansowania edukacji
pracowników jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Każdy pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne, ma możliwość pozyskania
środków na:
-

finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników niepełnosprawnych,

-

zwrot

kosztów

szkolenia

niepełnosprawnych

pracowników

wymuszony

koniecznością zmiany profilu produkcji,
-

refundację nieprzekraczającą 90% wszystkich wydatków łączących się ze
szkoleniem pracowników, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Ważną rolę dla pracodawców odgrywa pomoc Unii Europejskiej. Pomoc ta jest
większa dla małych i średnich przedsiębiorstw niż dla firm dużych. Znaczącym i ważnym
źródłem finansowania edukacji pracowników jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Z
moich obserwacji i doświadczenia wynika, że największa liczba osób dorosłych kształcących
się podejmuje decyzję o dalszym kształceniu się w powiązaniu z pracą zawodową
wykonywaną bądź taką, którą chcieliby wykonywać po ukończeniu szkolenia. Prestiż i
wiarygodność szkoleń prowadzonych przez ZDZ podnosi fakt, iż większość z nich kończy się
egzaminami przed jednostkami właściwymi ds. koordynacji i nadzoru danego obszaru
zawodowego (Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Instytutu
Spawalnictwa itp.) lub przed komisjami powołanymi przez Prezesa Zarządu ZDZ. Szczególny
nacisk kładzie się na realizację naszej działalności we własnej bazie dydaktycznej,
obejmującej sale wykładowe, specjalistyczne pracownie i warsztaty szkoleniowe. ZDZ
posiada akredytowane przez Instytut Spawalnictwa pracownie spawalnicze. Pracownie
gastronomiczne,

kosmetyczne

i

fryzjerskie

spełniają

wymogi

Stacji

Sanitarno-

Epidemiologicznej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Liczbę osób korzystających ze szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego przedstawia poniższa tabela. Wskaźniki liczbowe w latach 2009-2010 wskazują
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znaczny udział osób w szkoleniach, ponieważ realizowaliśmy dużo własnych projektów. W
roku 2011 spadek o około 50% niekoniecznie świadczy o braku zainteresowania, wręcz
przeciwnie, jest duże zainteresowanie kursami finansowanymi z EFS. Przyczyną tego stanu
był kończący się w 2013 roku okres programowania POKL. Instytucje Zarządzające ogłosiły
mniej konkursów na składanie wniosków aplikacyjnych w priorytetach dotyczących
działalności PUP.
Tabela: Udział beneficjentów w projektach EU, w stosunku do ogólnej liczby uczestników szkoleń
Udział beneficjentów
Liczba beneficjentów
projektów EU w ogólnej
Rok
Uczestnicy szkoleń ZDZ
projektów EU
liczbie uczestników
szkoleń
2009
12624
1714
13,60%
2010

11728

1615

13,77%

2011

10495

736

7,01%

Źródło: opracowanie własne na postawie sprawozdania ZDZ-1

W badanym okresie, jak również w poprzednich latach, kontynuowano realizację w
ramach Programu Kapitał Ludzki następujących projektów:
7.2.1 Równowaga – Praca – Rodzina,
7.2.1 Daj sobie szansę,
7.2.1 Powrót do aktywności na rynku pracy,
6.1.1 Czas na Pracę – czas na rozwój, partnerstwo z ERL,
6.1.1 Nowe kwalifikacje – nowa praca,
8.1.1 Wykwalifikowane kadry branży turystycznej szansą rozwoju turystyki Zamojszczyzny,
6.3 Nowe kwalifikacje – szansą na nowe jutro,
6.3 Aktywny w swoim środowisku,
7.3 Akademia Aktywności Lokalnej,
7.3 Aktywny w swoim środowisku – II edycja, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem
dla Parczewa”.
Realizowano również projekty we współpracy lub w partnerstwie z innymi
organizacjami takimi jak: Lubelska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lubelska Szkoła
Biznesu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, OIC POLAND, Creator,
Fundacja Nasza Nadzieja, Centrum Promocji Pracy, organizacjami pozarządowymi oraz JST.
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2.4.5. Integracja społeczna
Integracja społeczna to działania wspólnotowe oparte na zasadach dialogu,
wzajemności i równorzędności, których celem jest dążenie do społeczeństwa opartego na
demokratycznym współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowania różnorodności
kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela
oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych.
W powiecie kraśnickim integracja społeczna możliwa jest dzięki istnieniu zakładów
pracy chronionej (które dają możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego), a także
obiektów sportowych i placówek oświatowo-kulturalnych takich jak: stadiony, basen kryty i
odkryty, hale sportowe, boiska, korty tenisowe, orliki, kino, amfiteatr, biblioteki, muzea oraz
ośrodki kultury. Są to miejsca gdzie osoby niepełnosprawne mogą aktywnie spędzać czas,
integrować się ze społeczeństwem, wymieniać doświadczenia oraz zdobywać wiedzę.
Integracja społeczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży ma miejsce w ramach
działalności ośrodków edukacyjnych takich jak: Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w
Kraśniku, Zespół Szkół nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie.
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku istnieje od 2000 roku i jest
odpowiedzią na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością, które nie miały możliwości
przebywania ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Do przedszkola uczęszczają dzieci z
Kraśnika i okolic. Przedszkole jest nowatorskie i efektywne, aktywne w środowisku, a przede
wszystkim przyjazne dziecku. Głównym celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju dzieci.
Przedszkole zapewnia bezpieczny i wszechstronny rozwój swoim wychowankom. Tu dzieci
są kochane takimi jakimi są i każdemu z nich tworzone są warunki do rozwoju na miarę
indywidualnych możliwości. Przedszkole promuje ideę integracji i jest miejscem, w którym
codziennie w grupach integracyjnych spotykają się dzieci bez ograniczeń zdrowotnych i
dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dzieci niepełnosprawne mają do pomocy
nauczyciela wspomagającego, który wspiera ich w czasie zajęć, zna ich problemy zdrowotne i
ograniczenia, prowadzi z nimi zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne. Dzieci niepełnosprawne
mają kontakt z rówieśnikami, nie są izolowane społecznie, uczą się funkcjonować w grupie,
mogą odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.
W skład Zespołu Szkół nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 3, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz
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Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy. Placówka kształci uczniów niepełnosprawnych
umysłowo w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz dzieci i młodzież autystyczną. Szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska,
stwarza warunki do społecznej integracji, wspomagając rodzinę w wychowaniu dziecka.
Dzięki temu dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny, wychowując się w
naturalnym środowisku. W placówce prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne: teatralne,
sportowe, plastyczne, wokalno-muzyczne oraz zajęcia koła ekologicznego.
Teatr „WOJTUŚ” działający przy Zespole Szkół nr 4 w Kraśniku jest najstarszym
teatrem osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Spektakle teatru są
prezentowane podczas wszystkich spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku i nominowane są
na przeglądy wojewódzkie (Scena Młodych), ogólnopolskie (Puławskie Spotkania Lalkarzy
2003, Biennale- Łódź 2006) i międzynarodowe (Wilno, Lwów i Kijów). W swoim dorobku
„Wojtuś” ma takie przedstawienia jak: „Robaczek Świętojański”, „Aniołek w klatce”,
„Księżniczka i smok”, „Imbryk”, „Ziarno”, „Sen o trawie”, „Nasze odkrycia”, „Dziwna
historia”, „Na wysokiej górze”. Aktorzy teatru to młodzież z niepełnosprawnością
intelektualną, a grają tak profesjonalnie, że widz tego nie zauważa. Teatr miał zaszczyt
wystąpić na deskach teatru Słowackiego w Krakowie, w ramach VII Ogólnopolskiego
Festiwalu Twórczości Teatralno- Muzycznej Albertiana 2007. „Wojtuś” otrzymał I miejsce za
spektakl „Za szybą”. W trakcie tegorocznego przeglądu teatrów w ramach Nieprzetartego
Szlaku za spektakl „Oni” Teatr „Wojtuś” otrzymał dyplom uznania i został nominowany na
Międzynarodowy Przegląd Teatrów na Białorusi. Teatr „Wojtuś” promuje miasto Kraśnik
i powiat kraśnicki nie tylko lokalnie, ale również w całej Polsce, a nawet poza jej granicami.
Od 2012 roku przy Zespole Szkół nr 4 w Kraśniku działa Klub Absolwenta „Jesteśmy
Razem”. Celem klubu jest m.in. podtrzymywanie kontaktów i przyjaźni zawartych podczas
pobytu w szkole oraz propagowanie wartościowej rozrywki oraz twórczego sposobu
spędzania

wolnego

czasu.

Organizowane

są

zajęcia

o

charakterze

edukacyjno-

rewalidacyjnym, obejmującym m.in. poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, udział
w pogadankach i dyskusjach oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności nabytych podczas
nauki szkolnej (zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, kulinarne, taneczne i teatralne).
Klub Olimpiad Specjalnych „DOMINO” przy Zespole Szkół nr 4 działa od 1994 roku
w ramach Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Lubelskie. Obejmuje obecnie
swoimi działaniami 32 zawodników, 3 trenerów oraz kilku rodziców. Zawodnicy trenują
piłkę nożną, piłkę koszykową, badminton, tenis stołowy, lekkoatletykę i hokej halowy.
Zawodnicy startują w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Klub jest organizatorem
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zawodów regionalnych. Są to imprezy cykliczne, organizowane od kilku lat, dzięki
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz rodziców.
Ponadto Zespół Szkół nr 4 w Kraśniku wiele czasu poświęca na organizację
przedsięwzięć służących integracji środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym, są to:
-

Piknik Integracyjny „POZNAJMY SIĘ” mający na celu wszechstronny rozwój
uczniów szkoły poprzez wyzwalanie motywacji do działania oraz przygotowanie do
świadomego udziału w życiu społecznym. Ponadto piknik daje możliwość tworzenia
nowych relacji
lokalnym,

i współpracy między rodzicami, uczniami oraz środowiskiem

uwrażliwienie

środowiska

zewnętrznego

na

potrzeby

dzieci

niepełnosprawnych i ich rodziców oraz promocja placówki z uwzględnieniem
twórczości uczniów niepełnosprawnych. W programie imprezy przewidziane są
również zabawy integracyjne oraz konkursy plastyczne i sportowe.
-

Integracyjny Bal Karnawałowy „Zatańcz ze mną” organizowany jest od 2012 roku i
ma na celu zintegrowanie społeczności zespołu szkół ze środowiskiem lokalnym.
Zaproszeni na bal uczniowie z placówek oświatowych z terenu powiatu kraśnickiego
w atrakcyjny sposób spędzają czas. Bal jest imprezą mającą na celu: integrację
społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym, upowszechnianie tańca jako
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, wdrażanie do zachowania zgodnego z
zasadami norm społecznych, wzmacnianie więzi emocjonalnej w szkole.
Regionalny Turniej Piłki Nożnej oraz Turniej w Badmintona w ramach Olimpiad

Specjalnych Polska – Lubelskie jest jedną z największych imprez sportowych dla osób
niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Turniej odbywa się od 1994 roku
wiosną na obiektach MOSIR w Kraśniku z udziałem kilkunastu drużyn piłkarskich z m.in.
Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Olbięcinie, Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, WTZ w Gościeradowie i Domu
Pomocy Społecznej w Popkowicach.
Szkoła organizuje również Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych,
który odbywa się co 2 lata od 2003 roku w sali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr
1 w Kraśniku.
Zespół Szkół nr 4 w Kraśniku realizując swe działania wspiera i umacnia prawa osób
niepełnosprawnych do korzystania w pełni z życia w społeczeństwie.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Rudlickiego funkcjonuje w
Olbięcinie. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła
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Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Ośrodek kształci uczniów niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z autyzmem. W
placówce prowadzone są zajęcia fakultatywne: arteterapia, muzykoterapia (zespół muzyczny,
zespół tańca nowoczesnego „Salta”, zespół tańca sportowego „Liderki” oraz „Breakdance
Crew”, teatr „Mlekołaki”, zajęcia plastyczne), edukacja (regionalna - koła turystyczne
„Łaziki”

i

„Rajdowcy”,

ekologiczna

i

prozdrowotna),

zajęcia

sportowe

(Sekcja

Stowarzyszenia Sportowego „Olimpiady Specjalne – Polska”, Uczniowski Klub Sportowy).
Teatr „MLEKOŁAKI” powstał w 2005 roku. Jego ideą jest wychowanie i terapia
poprzez teatr. Dużo radości sprawia aktorom możliwość zaprezentowania swoich możliwości
przed widownią i doświadczenia radości płynącej z obcowania ze sztuką. Teatr od samego
powstania współpracuje z Międzynarodowym Ruchem Osób Niepełnosprawnych i
Wolontariuszy „Nieprzetarty Szlak”, który dąży do osobistego rozwoju jego uczestników oraz
zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Teatr „ Mlekołaki ” uczestniczy
w wielu działaniach artystycznych, np.: „Konkurs na piosenkę”, „Znak graficzny” oraz
coroczne występy w „Chatce Żaka” w Lublinie. „Mlekołaki” mają na swoim koncie wiele
występów na szczeblu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Przedstawione spektakle to:
„Kłopoty wróżki Pelagii”, „Mały Książę”, „Brzydkie kaczątko”, „ Świtezianka” , „ Dzwonnik
z

Notre-Dame”, „Nowy”, „Dzikie łabędzie”.

Teatr na stałe

jest

związany ze

„Stowarzyszeniem na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” działającym przy S.O.SW. w Olbięcinie.
Zespół Tańca Nowoczesnego „SALTA” istnieje przy Ośrodku od 1988 roku. Grupę
tworzą dziewczęta i chłopcy w wieku 12- 21 lat. Zespół liczy od 8-u do 12-u osób. Tancerze
prezentują swoje układy taneczne jako formacja taneczna, duety taneczne oraz soliści.
Gatunki muzyczne jakie wykorzystują w swojej twórczości to muzyka w stylu
latynoamerykańskim, disco, pop, muzyka cygańska, hip-hop, taniec towarzyski i inne.
Działalność zespołu ma na celu głównie usprawnianie, korygowanie

i kompensowanie

zaburzonych funkcji dziecka, budzenie wiary we własne możliwości, przełamywanie
onieśmielenia i wstydu, rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka. „Salta” prezentuje swój
dorobek artystyczny podczas wielu imprez o charakterze artystycznym. Są to między innymi:
-

Przegląd Zespołów Artystycznych w Krasnymstawie,

-

Prezentacje Zespołów Artystycznych „BUZIAK” Tomaszowie Lubelskim,

-

Prezentacje Zespołów i Grup Artystycznych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
Województwa Lubelskiego w Lublinie,

-

Dzień Dziecka przy DPS w Gościeradowie,
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-

Dni Rodzicielstwa Zastępczego przy PCPR w Kraśniku,

-

Festyn na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej,

-

Festyn Rekreacyjno-Sportowy w Olbięcinie,

-

Piknik Rodzinny w SOSW w Olbięcinie „Taniec – cały nasz świat”,

-

Spotkania z rodzicami w SOSW w Olbięcinie,

-

Dni Otwarte Ośrodka.
Grupa uświetnia swoimi występami wiele imprez szkolnych i pozaszkolnych. Dzięki

pracy w zespole wychowankowie Ośrodka mogą w pełni rozwijać swoje zdolności i
zainteresowania muzyczne, a także przełamywać własne słabości. Mogą w sposób optymalny
integrować się ze środowiskiem ludzi pełnosprawnych.
Uczniowie Ośrodka mają możliwość uczestnictwa w m.in. w konkursach, rajdach,
przeglądach twórczości artystycznej, spotkaniach z poezją, pikniku motocyklowym, pikniku
rodzinnym, wycieczkach do: Straży Pożarnej w Kraśniku, Nadleśnictwa Gościeradów,
Sanepidu Kraśnik, Galerii Sztuki Współczesnej „Labirynt”, Urzędu Pracy w Kraśniku,
Kazimierza Dolnego, Krasnobrodu i Zamościa, Bałtowa, Sandomierza, do fabryki bombek
w Nowej Dębie.
Klub Olimpiad Specjalnych Tuczyn przy SOSW w Olbięcinie działa od 1987r. w
ramach Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Lubelskie. Zrzesza około 42
zawodników, 4 trenerów oraz wolontariuszy. Zawodnicy trenują piłkę nożną, koszykówkę,
lekkoatletykę, tenis ziemny, badmintona, tenis stołowy, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo
biegowe, hokej, łyżwiarstwo, wrotkarstwo. Zawodnicy startują w zawodach regionalnych,
ogólnopolskich, a nawet europejskich i światowych. Zawody rangi wojewódzkiej w których
cyklicznie startują zawodnicy to: turniej koszykówki; turniej piłki nożnej i badmintona;
turniej hokeja halowego; miting wrotkarstwa; miting w biegach przełajowych; miting w
narciarstwie biegowym; miting w narciarstwie zjazdowym; zawody w łyżwiarstwie szybkim.
Dorosłym osobom niepełnosprawnym w powiecie kraśnickim integrację społeczną
zapewniają poprzez swoją działalność placówki takie jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Gościeradowie, Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Dom Pomocy Społecznej
w Kraśniku, Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach oraz dwa ośrodki wsparcia, tj.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu i Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kraśniku.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gościeradowie istnieją od 1 XII 1997 roku i
prowadzą rehabilitację zawodową, społeczną i ruchową dla 30 osób niepełnosprawnych.
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Proces rehabilitacyjny realizowany jest w 6 pracowniach: stolarskiej, tkackiej, krawieckiej,
plastycznej, rozwijania umiejętności, samoobsługi i prostych czynności pielęgnacyjnych oraz
informatyczno-poligraficznej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzą również działania w zakresie integracji
społecznej. Działania te mają za zadanie umożliwienie osobom niepełnosprawnym
prowadzenia możliwie normalnego życia na tych samych warunkach jak inni członkowie
grup społecznych. Działania te pozwalają osobie niepełnosprawnej być sobą wśród innych.
Celem integracji społecznej jest również zmiana postawy społeczeństwa „zdrowego” do
niepełnosprawności. Integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi:
-

uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości,
serdeczności,

-

uczy wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych,

-

wpływa na poprawę kontaktów międzyludzkich,

-

uczy radości z dawania, empatii,

-

daje właściwe spojrzenie na świat i ludzi,

-

łagodzi obyczaje, uczy mądrze sobie pomagać, rozumieć innych.
Z działań mających na celu integrację społeczną na przestrzeni lat 2011-2014

Warsztaty Terapii Zajęciowej oferowały osobom niepełnosprawnym między innymi:
- wycieczki krajoznawczo-turystyczne m. in. do Bałtowa, do Kazimierza Dolnego, do Lublina
(Skansen i Ogród botaniczny), do Inwałdu do Parku Miniatur, po ziemi kraśnickiej Szlakiem
Ginących Zawodów, do Bałtowa do Krainy Świętego Mikołaja,
-

wyjazdy do kina i teatru muzycznego,

-

udział w imprezach integracyjnych: „Dzień Dziecka”, „Święto pieczonego
ziemniaka”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Powitanie lata”, „Pożegnanie lata”,
„Dzień rodzicielstwa zastępczego”, pikniki integracyjne, Śniadanie Wielkanocne,
Wieczerza Wigilijna i wiele innych.

-

udział w wystawach promujących prace rękodzielnicze uczestników WTZ: wystawy
okazjonalne na prośbę organizatorów, Wielkanocny kiermasz rękodzieła w Kraśniku,
wystawy na dożynkach gminnych i powiatowych, Świąteczny kiermasz w Kraśniku,
coroczna organizacja trzech kiermaszy prac uczestników w WTZ dla lokalnej
społeczności.
Dom Pomocy Społecznej im. E. Suchodolskiego w Gościeradowie przeznaczony

jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Zespół artystyczny działający
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przy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w latach 2010-2014 brał udział w wielu
imprezach integracyjnych i przeglądach twórczości artystycznej, zarówno na terenie gminy
jak i w województwie. Celem działalności zespołu było ukazanie możliwości twórczych osób
niepełnosprawnych, odkrywanie drzemiących talentów w mieszkańcach, zapobieganie
marginalizacji społecznej, wyjście z cienia w środowisko lokalne i pozalokalne. Repertuar
zespołu stanowiło śpiewanie piosenek o różnej tematyce, przygotowywanie przedstawień
typu jasełka, mini teatrzyki, recytacja wierszy oraz występy taneczne. Mieszkańcy poprzez
swobodną twórczość artystyczną czuli się dowartościowani i potrzebni. Nawet najmniejsze
sukcesy były wielkimi zwycięstwami. Zespół artystyczny swoją działalność przedstawiał na
wielu imprezach wewnętrznych jak i zewnętrznych m.in. na Dniach Dziecka, na festynach
rodzinnych

gminnych,

festynach

rodzicielstwa

zastępczego

w

Kraśniku,

Dniach

Gościeradowa, Majówkach w innych Domach (Janów Lubelski), Powitaniach Lata
(Czachów), Pożegnaniach lata (Popkowice), Dniach Pieśni Maryjnej i Dniach Papieskich w
Księżomierzu, wspólnym kolędowaniu (Kraśnik, Gościeradów).
Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie jest organizatorem cyklicznych imprez
integracyjnych takich jak: Choinka, Dzień Dziecka, Święto Pieczonego Ziemniaka,
Andrzejki, Wieczerza Wigilijna, Śniadanie Wielkanocne.
Mieszkańcy Domu integrują się ze środowiskiem lokalnym poprzez: wyjścia do
Gminnej Biblioteki Publicznej, w ramach Tygodnia Bibliotek brali udział jako widzowie w
spektaklach i teatrzykach. Wyjścia te sprzyjały integracji, pozwalały na zawarcie nowych
znajomości, a nawet nawiązanie przyjaźni.
Mieszkańcy Domu brali udział w turnusach rehabilitacyjnych w Okunince i Iwoniczu
Zdroju jak również w wycieczkach integracyjnych do: Krasnobrodu, Krakowa, Zamościa,
Bałtowa, Kałkowa, Kurozwęk, Sandomierza, Maruszowa (muzeum wsi), Zakopanego, na
Roztocze.

Organizowane

były

również

wycieczki

przyrodnicze

po

okolicznych

miejscowościach, np. na Źródliska w Łanach, do rezerwatu przyrody w Marynopolu.
W Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie działa również grupa sportowa, która
brała udział w zawodach organizowanych na festynach na terenie gminy i powiatu. Również
na terenie Domu organizowane były zawody sportowe, w których udział brały drużyny
sportowe ze szkół podstawowych. Zajęcia te miały na celu dobrą zabawę i integrację
społeczną, a także propagowanie sportu jako formy czynnego odpoczynku w myśl hasła „w
zdrowym ciele zdrowy duch”.
Mieszkańcom dps zajęcia artystyczne, plastyczne bądź sportowe dają możliwość
rozwoju, otwierają im „okno na świat”, sprzyjają integracji ze społeczeństwem.
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Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach przeznaczony jest dla osób w podeszłym
wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy domu mają możliwość korzystania
z bogatej oferty imprez kulturalnych organizowanych na terenie DPS, jak również wyjazdów
integracyjnych do innych zaprzyjaźnionych ośrodków.
TEATR „WRZOSY” powstał w 2006r. z inicjatywy uczestników i instruktorów
terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach. Grupa „Wrzosy” to
aktywna grupa seniorów, mieszkających w DPS, licząca 13 osób. Od 2007 roku rozpoczęła
się współpraca Domu Pomocy Społecznej z Lubelską Organizacją Społeczną „Nieprzetarty
Szlak”. W sierpniu 2007r. grupa uczestniczyła w warsztatach - Skrzynickich Spotkaniach
Teatralnych. W trakcie warsztatów powstał spektakl lalkowy ,,Dwa Motyle". Kolejnym
krokiem było uczestnictwo w przeglądzie Teatrów w Poniatowej, a następnie w Spotkaniach
z Piosenką Nieprzetartego Szlaku w Lublinie. Grupa uczestniczyła również w festiwalu
twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Albertiana 2008
w Lublinie. Wielkim wydarzeniem była Premiera na Spotkaniach Artystów Nieprzetartego
Szlaku w 2008 roku w Lublinie, gdzie grupa zaprezentowała sztukę „Rybak Matki Bożej”,
odnosząc pierwsze sukcesy i uznanie wśród publiczności. Do osiągnięć Teatru „Wrzosy”
zaliczyć można uczestnictwo w SANS we Lwowie 2008r., jak również w Podkarpackich
Prezentacjach Artystów Niepełnosprawnych – Bądźmy Razem – w Rzeszowie (28 listopad
2008r.).
Dom Pomocy Społecznej dysponuje salą do prób z zapleczem technicznym, gdzie
odbywają się liczne próby grupy oraz przeglądy powiatowe ,,Teatrów Wiejskich”, konkursy
recytatorskie, koncerty, recitale, występy zaprzyjaźnionych grup teatralnych. „Wrzosy” co
roku cyklicznie przygotowują przedstawienia tematyczne np. z okazji dnia kobiet, świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, dnia babci i dziadka itp., które są prezentowane przed
społecznością Domu jak i poza dps.
Aktorzy ,,teatru” bardzo chętnie uczestniczą w różnych formach twórczości
artystycznej dzięki czemu, czują się jeszcze potrzebni, odkrywają swoje nowe zdolności.
Wprowadza to w ich trudną starość i cierpienie, dużo radości i słońca. Cieszą się, że są
Teatrem, że mają szansę poznawania innych grup, możliwość prezentowania siebie w innym
środowisku, a nie tylko w dps, podczas różnych imprez okolicznościowych - jak to było do tej
pory. Grupa nieustannie rozwija swoje umiejętności, podejmuje nowe wyzwania, doskonali
swój warsztat teatralny. Na corocznych Międzynarodowych Spotkaniach Artystów
Nieprzetartego Szlaku, prezentuje nowe spektakle tj.: 2009r. - „Tajemnicze zioło”, 2010r. -
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„Ostatnia prośba”, 2011r.- „Smok w Niesfarowie”, 2012r. - „Wędrowiec”, 2013r. - „Słowik”,
2014r. - „Porwanie Persefony”.
Spektakle prezentowane są nie tylko na SANS, ale także w różnych instytucjach i
placówkach Powiatu, m. in. w PCPR Kraśnik, MOPS Kraśnik, bibliotece miejskiej w
Kraśniku, parafii św. Józefa w Kraśniku, zaprzyjaźnionych DPS, Ośrodkach SzkolnoWychowawczych. Grupa zaprezentowała się również na oddziale dziecięcym Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Lublinie, Caritas w Lublinie, na Śląsku podczas konferencji
„Kobiór

łączy

pokolenia”,

na

międzynarodowym

przeglądzie

teatrów

osób

niepełnosprawnych we Lwowie, a także w Belgii. Członkowie grupy teatralnej „Wrzosy”
aktywnie uczestniczą w warsztatach teatralnych organizowanych na terenie DPS oraz poza.
Teatr „Wrzosy” współpracując z młodzieżą szkolną rozwija i podtrzymuje więzi
międzypokoleniowe. Działalność grupy aktywnie wspiera Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń” , DPS w Popkowicach
oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku przeznaczony jest dla osób w podeszłym
wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dla mieszkańców domu organizowane są zajęcia
terapeutyczne . W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach z
arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, zajęciach teatralnych, wyjazdach, imprezach,
spotkaniach pokoleniowych. Celem zajęć jest przede wszystkim:
-

integracja ze środowiskiem współmieszkańców placówki;

-

nawiązanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym;

-

umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturowych, rozwijanie zamiłowań;

-

organizacja czasu wolnego.
W ramach zajęć terapeutycznych mieszkańcy wykonują prace z obszaru rękodzieła

artystycznego, które następnie wystawiane są na kiermaszach okolicznościowych, imprezach
powiatowych (Maliniaki, Dożynki), wystawach organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Kraśniku oraz inne placówki i organizacje pozarządowe.
W 2014 r. mieszkańcy dps prezentowali swoje prace w ramach I Regionalnego
Przeglądu Twórczości Seniorów i Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Kraśnickie
Stowarzyszenie „Senior na czasie”. Stoisko z pracami mieszkańców zajęło I miejsce.
W ramach aktywizacji mieszkańców placówki odbywają się również wieczorki poezji
i zabawy taneczne: karnawałowe, andrzejki oraz cykliczne imprezy: Wspólne Kolędowanie i
Piknik Integracyjny. Celem tych spotkań jest: integracja osób starszych i niepełnosprawnych
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ze społecznością lokalną, przełamywanie barier pokoleniowych, minimalizowanie zjawiska
marginalizacji i wykluczenia społecznego, nawiązanie nowych znajomości, pielęgnowanie
kultury, tradycji.
Na terenie domu organizowane są imprezy i spotkania okolicznościowe, w których
udział biorą zaprzyjaźnione placówki oraz osoby działające na rzecz osób niepełnosprawnych
i starszych.
Mieszkańców domu kilka razy do roku odwiedzają dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli powiatu kraśnickiego. Są to spotkania
tematyczne: Jasełka, dzień Babci i Dziadka, przedstawienia wielkanocne i bożonarodzeniowe,
spotkania upamiętniające Jana Pawła II, dzień Matki, dzień Ojca. Wielokrotnie mieszkańcy
mogli cieszyć się występami dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Kraśniku i Przedszkola
ze Stróży, Szkoły Podstawowej ze Stróży, Kowalina, Wyżnicy, Dzierzkowic, Szkoły
Podstawowej nr 3, Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, Zespołu Placówek Oświatowych nr
4 w Kraśniku, Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II ze Stróży, a także wolontariuszy z
Centrum Wolontariatu w Kraśniku. Wielokrotnie mieszkańcy odwiedzani są także przez
innych seniorów, którzy zrzeszeni są w stowarzyszeniach, klubach czy organizacjach
pozarządowych. Czas świąt czy spotkania okolicznościowe często umila chór „Jubilat”,
Klub

„Pogodna

Jesień”,

Kraśnickie

Stowarzyszenie

„Senior

na

czasie”,

Zespół

„Suchynianki”, „Kowalanki”, Polski Związek Niewidomych Koło w Kraśniku, Polski
Związek Emerytów i Rencistów oddział w Kraśniku, dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia
„Perspektywy”.
Nieodłącznym elementem rehabilitacji psychospołecznej mieszkańców jest ich
aktywny udział we wszelkich przejawach życia społecznego poza dps. Dlatego też
organizowane są wycieczki, wyjazdy i spotkania integracyjne poza placówką. Ponadto
utrzymują stały kontakt z „BARKA” Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w
Janowie Lubelskim, Domem Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, Domem
Pomocy Społecznej w Teodorówce, Domami Pomocy Społecznej w Lublinie, Irenie, Domem
Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie, Domem Pomocy Społecznej i Warsztatem Terapii
Zajęciowej w Gościeradowie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Annopolu.
Od 2010 roku mieszkańcy dps uczestniczą w Festiwalu Pieśni Maryjnej, który odbywa
się w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie i co roku wracają stamtąd z I lub II
nagrodą. Istotnym elementem rehabilitacji społecznej jest również udział w Przeglądzie
Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”,
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który odbywa się w Biszczy. W minionych latach Mieszkańcy brali udział w licznych
wyjazdach i wycieczkach:
-

Pielgrzymki środowisk pomocy społecznej;

-

Wycieczki: Janów Lubelski i Radecznica - zwiedzanie Sanktuariów, Sandomierz,
Zamość, Łańcut, Lublin, Skansen Wsi Lubelskiej, wycieczki po powiecie kraśnickim Urzędów, Marynopole, Szczeckie Doły.

Celem wszystkich wyjazdów i wycieczek była przede wszystkim integracja ze
społecznością innych środowisk i placówek. Na wiele z tego typu wyjazdów jeździli z
mieszkańcami członkowie klubów i stowarzyszeń zrzeszających seniorów, słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wolontariusze oraz inne osoby współpracujące z Domem.
W 2009r. w Domu powstała grupa teatralna „ TĘCZA”. Skład jej tworzą Mieszkańcy Domu
oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Grupa wystawia
przedstawienia związane ze świętami, uroczystościami okolicznościowymi a także spektakle
oparte na baśniach, bajkach i legendach. Od 2010 roku grupa przedstawiła: „Calineczkę”,
„Źródło w zaczarowanej dolinie”, „Wehikuł czasu”, „Sobótki”, „Witaj Wiosno”, „Letnia
Przygoda”, coroczne przedstawienia związane ze świętami bożonarodzeniowymi i
wielkanocnym oraz inne spektakle tematyczne.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu istnieje od sierpnia 1999 roku i jest
placówką pobytu dziennego dla 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami
umysłowymi, mieszkających na terenie gminy Annopol i Gościeradów. Celem działalności
ŚDS jest:
-

rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym
i pozarodzinnym;

-

pomoc uczestnikom w oderwaniu się od izolacji społecznej;

-

rozwijanie

umiejętności

społecznych,

interpersonalnych,

samoobsługowych,

zaradności życiowej;
-

zdobywanie umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem;

-

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennych czynnościach
życiowych.
W ŚDS realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, mające na celu

przywrócenie jednostce jak największej sprawności psychofizycznej, oraz kształtowanie
samodzielności rozumianej jako zdolność do samoobsługi i wykonywania prostych czynności
dnia codziennego. Terapia zajęciowa odbywa się w następujących pracowniach: rękodzieła
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artystycznego,

plastyczna,

komputerowa,

kulinarna,

stolarska,

muzykoterapia

oraz

rehabilitacja ruchowa. ŚDS zapewnia wszystkim uczestnikom pomoc psychologa
i pielęgniarki, a także prowadzi zajęcia rekreacyjne (wycieczki i turnusy rehabilitacyjne) oraz
biblioterapię.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku istnieje od 1 sierpnia 2006 roku i jest
placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 50 uczestników z zaburzeniami psychicznymi:
chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne zakłócenia czynności
psychicznych, które zalicza się do zaburzeń psychicznych, a osoba wymaga świadczeń
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym
lub społecznym. Dom zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcie społeczne,
pozwalające im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i
integrację społeczną. Celami terapeutycznymi ŚDS w Kraśniku są w szczególności:
-

integracja ze środowiskiem;

-

rozwój zainteresowań;

-

stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania czynności życia
codziennego

-

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności koniecznych do samodzielnego życia.

Powyższe cele realizowane są przez:
-

prowadzenie

treningów:

samoobsługi,

samodzielności,

zaradności

życiowej,

umiejętności społecznych i interpersonalnych, spędzania czasu wolnego;
-

terapię zajęciową;

-

psychoterapię indywidualną i grupową;

-

terapię ruchem;

-

pracę z rodziną i środowiskiem.
Uczestnicy ŚDS mają do dyspozycji 7 pracowni terapii zajęciowej: życia codziennego,

kulinarna, informatyczna, rękodzieła, arteterapii, teatralna, terapii ruchem.
Uczestnicy ŚDS mają możliwość integracji społecznej poprzez udział w: wyjazdach
integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych, imprezach okolicznościowych, konkursach,
piknikach i grillach integracyjnych, dyskotekach, zabawach, uroczystościach związanych ze
świętami religijnymi i państwowymi, wyjściach do kina, przeglądach twórczości itp. Udział
w powyższych imprezach rozbudza zainteresowania kulturalne uczestników, zwiększa
poczucie własnej wartości, daje możliwość integracji, uczy komunikowania się i współżycia
w grupie.
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W ŚDS działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólnota na całe
życie”, które umożliwia uczestnikom integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez
organizowanie różnego rodzaju imprez.
Kolejną instytucją, która umożliwia osobom niepełnosprawnym integrację ze
społeczeństwem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, które realizuje
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej tj. dofinansowanie ze środków PFRON do m. in.:
-

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

-

organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy rehabilitacyjne są powszechną formą usprawniania osób niepełnosprawnych, dla
których to jedyna szansa wyjścia z izolacji, powrotu do pracy i życia w społeczności. Turnusy
służą rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługują.
Stanowią zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku,
której celem jest przede wszystkim ogólna poprawa sprawności psychofizycznej, pobudzanie
i rozwijanie zainteresowań oraz wyrabianie zaradności.
Tabela: Wnioski złożone i zrealizowane w ramach zadania: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w latach 2010-2014.
Zrealizowane wnioski
Rok
Złożone wnioski
liczba
Kwota (zł)
2010

414

59

57.104,00

2011

272

78

75.017,00

2012

273

209

180.069,00

2013

306

59

77.163,00

2014

277

101

102.046,00

Źródło: materiały Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie obejmowało działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe na
rzecz osób niepełnosprawnych polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji,
oświaty kulturalnej oraz sportowej m.in.: wycieczki, pielgrzymki, spotkania okolicznościowe,
festyny, biwaki, ogniska, itp.
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Tabela: Wnioski złożone i zrealizowane w ramach zadania: organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych w latach 2010-2014.
Zrealizowane wnioski
Rok
Złożone wnioski
liczba
Kwota (zł)
2010

29

19

31.015,34

2011

29

22

35.114,59

2012

29

25

39.004,98

2013

32

17

18.877,54

2014

28

19

18.727,39

Źródło: materiały Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Z powyższych danych wynika, że zainteresowanie osób niepełnosprawnych
zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej nie słabnie natomiast środki finansowe z PFRON
z roku na rok są niższe. Na domiar złego coraz częściej widoczne jest zubożenie
społeczeństwa, które powoduje, że osoby niepełnosprawne nie posiadają środków
finansowych niezbędnych do korzystania z pomocy PCPR (udział własny). Wszystko to
powoduje, że potrzeby osób niepełnosprawnych w tym zakresie nie są w pełni zaspokajane.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyczyniło się w dużej mierze do integracji
społecznej osób niepełnosprawnych z powiatu kraśnickiego również poprzez realizację
w latach 2008-2014 projektu systemowego „Dobry Start” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu
była aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób niepełnosprawnych.
Natomiast cele szczegółowe to: uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji, uzyskanie
wiedzy o rynku pracy i sposobach aktywnego poruszania się po nim, zwiększenie sprawności
psychoruchowej oraz integracja ze środowiskiem. Wobec niepełnosprawnych uczestników
projektu zostały zastosowane instrumenty aktywnej integracji tj.:
-

instrumenty aktywizacji społecznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych,
spotkanie z psychologiem

-

instrumenty aktywizacji zawodowej - indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym,
staże zawodowe

-

instrumenty aktywizacji edukacyjnej - kursy komputerowe, kurs na prawo jazdy kat. B
i C, szkolenia: bukieciarstwo, gastronomia, wizaż i stylizacja paznokci, aranżacja
wnętrz itd.

-

instrumenty aktywizacji zdrowotnej - zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia fizyczne
usprawniające psychoruchowo.
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Otrzymane wsparcie pozwoliło uczestnikom na zdobycie nowych kwalifikacji
zawodowych, wpłynęło na poprawę umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz na wzrost
poziomu motywacji do zmiany postaw życiowych.
Na terenie powiatu kraśnickiego działa wiele organizacji pozarządowych.
Kilkanaście z nich działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Dają one możliwość udziału
osobom niepełnosprawnym w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych co
umożliwia prawdziwą integrację ze społeczeństwem. Organizacje te są wspierane w swej
działalności przez PCPR w Kraśniku.
Oto niektóre z nich:
Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER”
Cele statutowe i zakres działania stowarzyszenia obejmują m. in.:
-

rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych
form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych,

-

wspieranie zadań statutowych DPS w Gościeradowie i Czachowie, z uwzględnieniem
terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i leczniczej, dostępu do kultury i rekreacji,
uczenia i wychowania poprzez doświadczenia życiowe i nauczanie specjalne,
tworzenia nowych form mieszkaniowych z programem usamodzielnienia,

-

tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej,
ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych.

-

aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Stowarzyszenie rokrocznie organizuje trzy zadania integracyjne. Pierwszym zadaniem

jest organizacja „Dnia Dziecka – imprezy kulturalno- integracyjnej”, w której uczestniczy ok.
120 osób niepełnosprawnych, uczniowie zaprzyjaźnionych szkół, lokalna społeczność oraz
rodziny osób niepełnosprawnych. Drugim równie ważnym zadaniem jest organizacja
„Wieczerzy Wigilijnej - imprezy kulturalno-integracyjnej” dla 110 osób niepełnosprawnych,
ich opiekunów i przyjaciół. Co roku organizowana jest również mniejsza integracyjnosportowa impreza „Święto pieczonego ziemniaka” z ogniskiem, pieczeniem ziemniaków i
parazawodami sportowymi. Oprócz powyższych, Stowarzyszenie dofinansowuje wyjazdy
letnie wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Ważnym działaniem na
polu integracji społecznej jest realizacji projektów, które integrują osoby niepełnosprawne
między sobą jak i ze środowiskiem lokalnym i pozalokalnym. W latach 2011-2014 były to
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następujące

projekty:

„Strefa

Aktywności

Społecznej

-

socjoterapia

osób

z

niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi”, „Strefa Aktywności
Sensorycznej”, ,,SKJ - Strefa Kulturalnej Jesieni ”, „Gotujemy się do pracy - warsztaty
kulinarne integracyjno-społeczne dla osób niepełnosprawnych”.
Urzędowskie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Jest organizacją społeczną zrzeszającą niepełnosprawne dzieci, niepełnosprawne
osoby dorosłe, ich rodziny, a także osoby oferujące pomoc na rzecz tychże osób.
Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobowego i fizycznego
niepełnosprawnych dzieci, pomoc osobom niepełnosprawnym w prowadzeniu życia mającego
sens oraz utwierdzanie ich w poczuciu własnej wartości i godności, a także udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Cel ten realizowany jest między innymi
poprzez:
-

organizację różnorodnych form zajęć dla osób niepełnosprawnych w celu wspierania
ich rozwoju fizycznego, osobowego i społecznego,

-

organizację spotkań osób niepełnosprawnych i rodziców dzieci niepełnosprawnych w
celu wsparcia emocjonalnego, zachęty do aktywnego życia oraz wymiany
doświadczeń,
Stowarzyszenie rokrocznie realizuje imprezy integracyjne dla swoich członków,

np.:”Integracyjne spotkanie z okazji Dnia Dziecka”, Spotkanie integracyjne „Pożegnanie
Lata”, „Warsztaty plastyczno-malarskie z prezentacją prac na rynku w Urzędowie”, Wyjazd
do Muzeum Wsi Lubelskiej pn. „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu”.
Polski Związek Niewidomych - Okręg Lubelski - Koło PZN w Kraśniku
Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji,
rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudniania,
aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich. Cele te są
realizowane m. in. poprzez:
-

prowadzenie

rehabilitacji

podstawowej,

leczniczej,

społecznej

i

zawodowej

niewidomych dorosłych i dzieci oraz prowadzenie własnych ośrodków leczniczoszkoleniowo-rehabilitacyjnych,
-

organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a
także turystyki, sportu i rekreacji oraz wypoczynku,

-

działanie na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych.
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Stowarzyszenie rokrocznie realizuje imprezy integracyjne dla swoich członków, np.:
”Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Białej Laski”, wycieczka do Włodawy i Sobiboru,
wycieczka do Częstochowy, wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą: chorych na cukrzycę, rodziców dzieci
chorych na cukrzycę, osoby pracujące na rzecz chorych, osoby zdrowe uznające cele i zasady
działania stowarzyszenia. Celem stowarzyszenia jest m.in.:
-

reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę
wobec władz państwowych i samorządowych,

-

działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie spotkań dyskusyjnych,

imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych,
wycieczek integracyjnych.
Stowarzyszenie rokrocznie realizuje imprezy integracyjne dla swoich członków, np.:
spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych „Jajeczko”, wycieczka na Mazury
i Podlasie, spotkanie integracyjno-szkoleniowe „Cukrzyca pod kontrolą”, wycieczkopielgrzymka

do

Kalwarii

Pacławskiej,

wycieczko-pielgrzymka

do

Świętej

Lipki

i Gietrzwałdu.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Kraśniku
Jest to organizacja, która zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawy
ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym, organizowania
ich życia kulturalnego i artystycznego oraz reprezentowania ich interesów wobec organów
władzy i administracji publicznej. Aby osiągnąć te cele związek prowadzi działalność
charytatywną, współdziała z organami administracji publicznej i samorządowej, organizuje
turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne oraz organizuje i prowadzi kluby i zespoły
artystyczne.
Stowarzyszenie rokrocznie realizuje imprezy integracyjne dla swoich członków, np.:
spotkanie opłatkowe, „Dzień Seniora”, wycieczka do Krakowa i Wieliczki, pielgrzymka do
Lichenia, spotkanie z okazji „Światowego Dnia Inwalidy”, wycieczka na Warmię i Mazury.

79

Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby niepełnosprawne, ich
rodziny oraz inne osoby oferujące swoją pomoc na rzecz członków Stowarzyszenia.
Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobowego i fizycznego
osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy i wsparcia ich rodzinom. Cel ten
realizowany jest poprzez:
-

organizowanie różnych form zajęć rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych
i profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych,

-

organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych,

-

organizowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym,

-

organizowanie wyjazdów na kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne.
Stowarzyszenie rokrocznie realizuje imprezy integracyjne dla swoich członków, np.:

spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne, wycieczka do Kazimierza Dolnego.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „RAZEM” w Kraśniku
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju oraz wyrównywanie szans życiowych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
prowadzenie programów wsparcia dla dzieci i młodzieży: edukacyjnych, terapeutycznych,
integracyjnych, profilaktycznych. Prowadzi także programy wsparcia dla rodziców.
Organizuje imprezy o charakterze integracyjnym, sportowo-rekreacyjnym, kulturalnooświatowym, organizuje również aukcje, uczestniczy w kiermaszach świątecznych. W latach
2008-2014 Stowarzyszenie pozyskiwało środki finansowe dla dzieci na wyjazdy kilkudniowe
w ramach projektu "Zielona Szkoła", organizowało również jedno i kilkudniowe wycieczki
turystyczno- krajoznawcze. W 2008 roku zorganizowało cykl zajęć pozalekcyjnych:
sportowych, plastyczno-technicznych, rytmiczno-tanecznych, teatralnych mających na celu
zagospodarowanie wolnego czasu osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wyrównanie
ich szans edukacyjnych. Zrealizowało w roku 2011 i 2013 program z zakresu rozwijania
umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu,
mowy z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną. W roku 2012/2013 pozyskało
fundusze z bloku „Reklama Dzieciom” na wyposażenie sali do terapii polisensorycznej i
realizuje cykl zajęć z terapii ruchowej „Doświadczyć świata”. Ze środków własnych
współfinansuje zajęcia z dogoterapii, wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjazdy do teatru.
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Stowarzyszenie „PERSPEKTYWY” w Kraśniku
Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju oraz wyrównywanie szans
życiowych dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych. Cel ten realizowany jest między
innymi poprzez:
-

prowadzenie

programów

wsparcia

dla

dzieci

i

młodzieży:

edukacyjnych,

terapeutycznych, integracyjnych,
-

organizowanie

imprez

integracyjnych,

sportowo-rekreacyjnych,

kulturalno-

oświatowych, aukcji i wystaw.
Stowarzyszenie rokrocznie realizuje imprezy integracyjne dla swoich członków, np.:
bieg integracyjny, festyn integracyjny „Dzień integracji”, festyn „Ruch – Radość –
Integracja”, wycieczka na Roztocze.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WSPÓLNOTA NA CAŁE
ŻYCIE”
Celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego
rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych, dążenie do aktywizacji
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym, a także przeciwdziałanie
wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia zawodowego i społecznego.
Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:
-

organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń z
innymi środowiskami osób niepełnosprawnych oraz integrację tych środowisk z całym
społeczeństwem;

-

organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
w tym turnusów integracyjnych i specjalistycznych,

-

organizowanie kolonii, obozów, wycieczek, różnych form wypoczynku i rekreacji dla
osób niepełnosprawnych,

-

przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i
zawodowego,

-

organizowanie i wspieranie form i metod kształcenia osób niepełnosprawnych z
naciskiem na integrację społeczną,

-

organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych dla osób niepełnosprawnych,

-

organizacja festiwali, plenerów, wystaw i innych imprez artystycznych mających
istotne znaczenie dla rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej.
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Stowarzyszenie rokrocznie realizuje imprezy integracyjne dla swoich członków, np.:
spotkanie świąteczne „Wigilia- tradycje i zwyczaje”, zabawa mikołajkowa „HU hu ha - nasza
zima zła”, piknik rodzinny, wycieczka do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, jasełka
„Wspólne kolędowanie”.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem
Społecznym „JEDNOŚĆ SERC” przy Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku
Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej, materialnej,
edukacyjnej

i

duchowej

wszystkim

potrzebującym,

a

w

szczególności

osobom

niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Mając na uwadze powyższe założenia członkowie realizują projekty, które skierowane
są do mieszkańców Domu:
„Podróż pokoleniowa - wczoraj i dziś”(2012r. - VI 2013r.) - celem projektu było
przede wszystkim zbudowanie więzi wewnątrz- i międzypokoleniowej w powiecie
kraśnickim, przełamanie barier pokoleniowych, uaktywnienie osób niepełnosprawnych i
starszych w środowisku lokalnym, usprawnienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych i
starszych w społeczności, poprawa jakości życia mieszkańców DPS w Kraśniku. Powyższy
projekt przyczynił się do nawiązania stałej współpracy ze społecznością lokalną, a także
promował działania osób starszych w środowisku. Pozyskane w ten sposób kontakty z
różnymi grupami społeczności lokalnej pozwalają osobom niepełnosprawnym i starszym na
udział we wszystkich wymiarach życia społecznego.
Od czerwca 2013r. Stowarzyszenie „Jedność Serc” w partnerstwie z DPS w Kraśniku
realizowało zadanie publiczne pt.: „Aktywni w każdym wieku - zacznij już dziś”. W ramach
tych działań odbywały się wykłady tematyczne np. „Wizerunek osoby starszej w społeczności
lokalnej”, „Starsi ludzie to różni ludzie”.
W obu powyższych zadaniach publicznych partnerami były organizacje pozarządowe
z powiatu oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Kraśniku i Kraśnickie
Stowarzyszenie „Senior na czasie”. W trakcie realizacji działań mieszkańcy DPS
uczestniczyli w wyjazdach kulturalnych do Teatru Muzycznego w Lublinie, Skansenu Wsi
Lubelskiej.
Kolejnym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie był projekt „Jesienny
Wieczór Poezji” trwający od listopada do grudnia 2013r. Skierowany był do osób starszych i
niepełnosprawnych: do mieszkańców DPS w Kraśniku oraz „BARKA” DPS im. Jana Pawła
II w Janowie Lubelskim w wieku 18-60+. W poszczególnych działaniach zadania udział
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wzięli również członkowie Kraśnickiego Stowarzyszenia „Senior na czasie”, Stowarzyszenie
Przyjaciół „NASZ DOM” z Janowa Lubelskiego, słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku filia w Kraśniku. Twardym rezultatem projektu jest tomik poezji osób
starszych i niepełnosprawnych pt.: „Złota Jesień”, który został wydany przez Stowarzyszenie
na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność Serc”
w Kraśniku.
W roku 2014 realizowany był projekt „Znajdźmy wspólny smak - podróż na jutro i
dziś”. Celem głównym projektu było podniesienie aktywności społecznej osób starszych
w środowisku lokalnym oraz: zintegrowanie osób starszych ze społeczeństwem lokalnym,
zwiększenie oferty edukacyjnej dla beneficjentów projektu i obywateli społeczności lokalnej,
wykorzystanie kompetencji osób starszych w społeczności lokalnej, promowanie wolontariatu
pokoleniowego w społeczności lokalnej. Partnerem projektu był DPS w Kraśniku oraz zespół
śpiewaczo-kabaretowy „Suchynianki”, Forum Współczesnych Kobiet - grupa nieformalna,
młodsze pokolenie grupy teatralnej „Tęcza” wraz z opiekunami. W ramach tych działań
odbywały się wykłady tematyczne np.: „Wizerunek osoby starszej w społeczności lokalnej”,
spotkania i imprezy plenerowe integracyjne oraz wyjazd do Zamku - Muzeum do Łańcuta
oraz Teatru Muzycznego im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz
Rozwoju Kultury Lokalnej „Pomocna Dłoń” przy DPS w Popkowicach przede wszystkim
wspiera działania statutowe Domu, a ponadto:
-

tworzy warunki do aktywnego współuczestniczenia w życiu społecznym,

-

tworzy warunki do integracji międzypokoleniowej,

-

rozwija kontakty ze środowiskiem lokalnym,

-

kultywuje lokalne tradycje ludowe,

-

promuje działalność teatralną.
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń aktywnie wspiera działalność TEATRU WRZOSY co

zostało omówione wcześniej.
Stowarzyszenie „Każdy ma szansę”
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Każdy ma Szansę”
działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Rudlickiego w Olbięcinie.
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo uczącym się w Ośrodku. Stowarzyszenie przy
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współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym organizuje zajęcia
sportowe, turystyczne, rekreacyjne oraz kulturalno–oświatowe. Poprzez prowadzenie zajęć o
charakterze terapeutycznym dzieci i młodzież są przygotowywane do życia w społeczeństwie.
Rozwijane są ich zainteresowania i uzdolnienia w różnych formach aktywności.
Stowarzyszenie poprzez swoją działalność promuje zdrowy styl życia, dba o zdrowie i
sprawność fizyczną, a także rozwija umiejętności potrzebne do funkcjonowania w
społeczeństwie.
Niestety większość organizacji pozarządowych boryka się z problemami finansowymi
(ma duże problemy z uzyskaniem dofinansowań na realizację swoich przedsięwzięć), dlatego
też w swoich działaniach nie wychodzi poza wytyczone ramy i bardzo rzadko decyduje się na
wymianę doświadczeń oraz współpracę z innymi organizacjami tego typu.
Z powyższego wynika, że osoby niepełnosprawne, które przebywają w w/w
placówkach oraz są członkami stowarzyszeń, mają zapewnioną możliwość integracji
społecznej w mniejszym lub większym stopniu z racji działań jednostki. Najgorzej
przedstawia się sytuacja osób niepełnosprawnych mieszkających samotnie lub na wsiach,
które borykają się z problemami finansowymi i zdrowotnymi, nie mają zaspokojonych
podstawowych potrzeb, mają wszędzie daleko, nie docierają do nich informacje o tym co się
dzieje w ich gminach, wsiach. Osoby te praktycznie nie biorą udziału w życiu społecznym,
żyją w izolacji.
2.4.6. Likwidacja

barier

architektonicznych

i

środowisko

życia

codziennego
Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce podejmowane są działania, mające na celu
stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rozwoju i udziału w życiu społecznym
na równi z innymi. Wszyscy mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
prywatnego, zawodowego i społecznego w środowisku bez barier utrudniających wygodne
mieszkanie, wykonywanie zawodu, zabawę i wypoczynek, bez barier nie tylko
utrudniających, ale czasem wręcz uniemożliwiających dowolny wybór miejsca nauki i pracy,
bezpieczne przemieszczanie się i korzystanie ze środków transportu.
Codziennością osób niepełnosprawnych jest pokonywanie barier środowiskowych –
architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych czy transportowych. Środowisko, w
którym żyjemy – od rozwiązań architektonicznych po ustalone schematy komunikowania się i
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nawiązywania relacji społecznych – dostosowane jest w do potrzeb i możliwości osób
zdrowych. Osoby niepełnosprawne narażone są na napotykanie rozmaitych ograniczeń,
wynikających z zastosowania w ich środowisku takich rozwiązań, jakich z racji swoich
dysfunkcji, nie są w stanie pokonać. Mowa tu nie tylko o braku podjazdów dla wózków
inwalidzkich czy specjalnych oznaczeń dla osób niewidomych w miejscach użyteczności
publicznej, ale także o wypracowanych i niezmiennych schematach komunikowania się,
załatwiania spraw urzędowych czy nawiązywania podstawowych relacji społecznych.
Osoby niepełnosprawne, chcące włączać się w życie społeczne i zawodowe, są więc
na wstępie swojej drogi postawione przed wyzwaniami, które mogą okazać się zbyt trudnymi
i często przekraczającymi ich możliwości. Trudności w pokonaniu ograniczeń, mogą okazać
się na tyle obciążające, że osoby z niepełnosprawnością będą stopniowo rezygnowały z
podejmowania tych wyzwań i tym samym wycofywały się z życia społecznego. Rezygnacja
ta prowadzić może w konsekwencji do pogłębiającego się wykluczenia społecznego.
Wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych sprzyjają również stereotypy
funkcjonujące w społeczeństwie oraz swego rodzaju lęk przed wejściem w niestandardową
relację, wymagającą od osoby zdrowej zmiany dotychczasowych schematów działania i
dostosowania swojej postawy i oczekiwań wobec osoby niepełnosprawnej. Postrzeganie osób
niepełnosprawnych przez resztę społeczeństwa jest często czynnikiem decydującym o
wykluczeniu bądź inkluzji społecznej tych osób. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym
wejścia w nurt życia społecznego poprzez zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt, pozwalający
na pokonanie barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych jest pierwszym
krokiem do przełamywania tych stereotypów, a także swego rodzaju komunikatem dla
społeczeństwa, iż osoba niepełnosprawna – przy niewielkim wsparciu technicznym – może i
powinna funkcjonować w życiu społeczności lokalnej.
W celu ograniczania i zapobiegania występowania zjawiska wykluczenia społecznego
podejmowanych jest obecnie wiele działań. Część z nich regulowanych jest bezpośrednio
przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku i realizowanych przez powiatowe centra
pomocy rodzinie przy współudziale środków PFRON.

Likwidacja barier architektonicznych.
Wszelkie

przeszkody

i

utrudnienia

związane

z

funkcjonowaniem

osób

niepełnosprawnych w szeroko rozumianym środowisku społecznym i fizycznym określa się
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mianem barier, wśród których najczęściej wymienia się tzw. bariery architektoniczne, czyli te
wszystkie elementy urbanistyczne, architektoniczne, które ze względu na swoją formę lub
sposób użytkowania w jakimś stopniu utrudniają, ograniczają lub wręcz uniemożliwiają
przemieszczanie się osobom o ograniczonej sprawności fizycznej i sensorycznej.
Najbardziej uciążliwe bariery architektoniczne to wąskie drzwi, wejścia i korytarze, za
małe powierzchnie pomieszczeń, szczególnie higieniczno-sanitarnych, różnice poziomów,
czyli schody i stopnie, nieodpowiednio usytuowane wyłączniki, klamki, uchwyty, nierówne i
śliskie nawierzchnie itp.
Likwidacja barier architektonicznych realizowana przez PCPR dotyczy jedynie osób
indywidualnych. W poniższej tabeli zawarte są dane na temat realizacji tego zadania na
przestrzeni lat 2010-2014.

Tabela: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w latach 2010-2014.
Rok

Wnioski złożone

Wnioski zrealizowane

Kwota dofinansowania

2010

61

14

78.502,09

2011

32

7

32.400,00

2012

46

22

94.577,48

2013

40

19

68.465,27

2014

42

12

72.427,38

Źródło: dane PCPR

Dane te świadczą o zainteresowaniu osób niepełnosprawnych taką formą pomocy,
w związku z tym że są to prace wymagające znacznego wkładu finansowego, dzięki
udzielonemu dofinansowaniu osoby mają możliwość w miarę sprawnego funkcjonowania we
własnym domu. Niestety od 2009 roku odnotowano znaczny spadek ilości wniosków
zrealizowanych. Niepewna sytuacja gospodarcza w kraju przełożyła się na obniżone kwoty
przychodów do Funduszu PFRON. Ponadto od roku 2009 Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zmienił strukturę wydatków, przeznaczając znacznie wyższe środki
na obligatoryjne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, jakim jest dofinansowanie
wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych.
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Środowisko życia codziennego
Osoby niepełnosprawne każdego dnia stają przed niezwykle trudnym zadaniem
włączania się w „normalne” życie. Wykonywanie czynności dnia codziennego przez ludzi
zdrowych, sprawnych odbierane jest najczęściej przez nich samych jako coś oczywistego zaś
te same czynności dla osób niepełnosprawnych stają się niejednokrotnie olbrzymim
problemem. Napotykane na co dzień przeszkody w postaci utrudnień architektonicznych,
technicznych, informacyjnych, czy też psychologicznych, prawnych, ekonomicznych i
społecznych oraz w komunikowaniu się, dezorganizują im dojście do samodzielności i
satysfakcjonujące życie.
Odzyskanie sprawności i ułatwienia wykonywania podstawowych czynności dnia
codziennego, może być wspomagane różnymi formami, począwszy od umożliwienia,
ułatwienia porozumiewania się, zapewnienie dostępu do informacji, poprzez zaopatrzenie
osób w niezbędne przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający
rehabilitację w warunkach domowych, jak też zakup wspomagających funkcjonowanie
urządzeń technicznych. Wraz z postępem technicznym tego rodzaju zaopatrzenie ustawicznie
się unowocześnia i jest coraz bardziej skuteczne w działaniu.
Podstawowym celem pomocy jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Dotyczy to
umożliwiania tym osobom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w których nie są
one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości.
Osobom niepełnosprawnym należy więc ułatwić udział w życiu społeczeństwa, we
wszystkich jego wymiarach i na wszystkich poziomach, które leżą w granicach ich
możliwości.
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych
mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej
możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest
to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces
rehabilitacji, ma za zadanie usprawnianie osoby w warunkach domowych, przywrócenie
możliwie optymalnej sprawności niezbędnej w życiu codziennym.
PCPR ma możliwość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości do 80%.
Następuje to w oparciu o wyraźne zalecenia lekarskie. W ramach zadania dofinansowanie
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może być udzielone do zakupu takich sprzętów: rower rehabilitacyjny, trenażer eliptyczny,
ergometr, urządzenie do hydromasażu i ozonoterapii, rotor elektryczny, piłki rehabilitacyjne
itp.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma też możliwość dofinansowania do
zakupionych przez osoby przedmiotów ortopedycznych: protez kończyn, pionizatorów,
wózków inwalidzkich, balkoników, kul, środków pomocniczych: pieluchomajtek, aparatów
słuchowych, szkieł korekcyjnych, cewników, itp.
Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyczynia się do usprawnienia czy wręcz umożliwienia im w miarę sprawnego
funkcjonowania w życiu codziennym, stanowi więc punkt wyjścia do wszelkich działań
mających na celu chociażby edukację, aktywność zawodowa lub po prostu prowadzenie
niezależnego życia.
Tabela: Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze w latach 2010-2014.
Wnioski
Wnioski
Rok
Kwota dofinansowania
złożone
zrealizowane
2010

471

212

176.062,93 zł

2011

425

206

184.262,41 zł

2012

553

498

301.375,74 zł

2013

464

264

178.287,12 zł

2014

431

168

139.085,45 zł

Źródło: dane PCPR

Likwidacja barier w komunikowaniu się
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dotyczy to
w szczególności osób z dysfunkcją narządu słuchu, mowy lub wzroku, mających problemy w
swobodnym porozumiewaniu się lub przekazywaniu informacji.
Skutki utraty wzroku można częściowo przezwyciężyć w długotrwałym, uciążliwym
procesie rehabilitacji. Ważnym czynnikiem tego procesu jest wyposażenie osób w
odpowiedni dla nich sprzęt i nauczenie sprawnego posługiwania się nim. Ogólnie sprzęt ten
można podzielić na:
-

urządzenia umożliwiające posługiwanie się pismem
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-

pomoce służące w orientacji przestrzennej

-

urządzenia nagrywająco - odtwarzające dźwięki

-

pomoce optyczne

-

sprzęt umożliwiający niewidomym dbałość o stan zdrowia

-

sprzęt komputerowy i elektroniczny
inne urządzenia udźwiękowione i pomoce ułatwiające życie codzienne.
Wyposażenie osób w takie przedmioty, w znacznym stopniu minimalizuje uciążliwość

życia z całkowitą bądź częściową utratą wzroku, pozwala na większą samodzielność, również
osobom ze złożoną niepełnosprawnością. Specjalnie konstruowane pomoce ułatwiają, a
niejednokrotnie wręcz umożliwiają osobom niepełnosprawnym porozumiewanie się, dostęp
do informacji, podjęcie nauki, wykonywanie pracy zawodowej, korzystanie z dóbr kultury,
zajmowanie się turystyką i sportem, zaangażowanie społeczne.
Istnieją rodzaje sprzętu, które mogą ułatwić wykonywanie niektórych czynności, do
takich urządzeń należą specjalne zegarki, białe laski, maszyny brajlowskie i czarnodrukowe,
wskaźniki poziomu cieczy i wiele innych. Różnorodne pomoce optyczne przydatne dla
słabowidzących: lupy, liniały optyczne, monookulary, powiększalniki telewizyjne itp.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się możliwe jest dofinansowanie ze
środków PFRON w wysokości do 95% wartości sprzętu.
Tabela: Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się w latach 2010-2014.
Rok

Wnioski złożone

Wnioski zrealizowane

Kwota dofinansowania

2010

31

6

11.080,00 zł

2011

32

2

2.240,00 zł

2012

45

29

64.076,00 zł

2013

35

2

4.000,00

2014

26

-

-

Źródło: dane PCPR

Analizując dane daje się zauważyć mały odsetek ilości wniosków rozpatrywanych, co
powodowane jest coraz skromniejszymi środkami finansowymi PFRON jakimi dysponuje
powiat. W roku 2014 dofinansowanie w ramach tego zadania nie było udzielane (zob.
powyższa tabela.
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Likwidacja barier technicznych
W szerokim ujęciu barier technicznych mieszczą się wszystkie urządzenia, z których
korzysta człowiek w codziennym życiu, z tym jednak, że konstrukcją swą lub brakiem
organizacyjnego przemyślenia nie ułatwiają użytkowania, a utrudniają lub wręcz
uniemożliwiają funkcjonowanie w życiu codziennym.
Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby, umożliwić
jej wydajniejsze funkcjonowanie, może odbywać się to przede wszystkim poprzez inwestycje
w sprzęt techniczny.
PCPR

realizując

likwidację

barier

technicznych

ma

możliwość

udzielenia

dofinansowania ze środków PFRON do zakupu urządzeń wspomagających codzienne
funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej takich jak: schodołaz, podnośnik wannowy, wózek
sanitarno-kąpielowy, szyny najazdowe, rolator, itp.
Tabela: Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w latach 2010-2014.
Rok

Wnioski złożone

Wnioski zrealizowane

Kwota dofinansowania

2010

42

2

1.184,00 zł

2011

23

2

14.000,00 zł

2012

26

10

24.350,40 zł

2013

22

4

20.600,00 zł

2014

22

9

47.320,00 zł

Źródło: dane PCPR

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
Nowym narzędziem w rękach samorządów powiatowych jest realizowany od 2012
roku pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, który ma przyczynić się do bardziej
efektywnego dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na pomoc osobom
niepełnosprawnym. „Aktywny Samorząd” zastąpił dotychczasowe programy realizowane na
szczeblu wojewódzkich oddziałów PFRON takie jak Pegaz czy Komputer dla Homera, ale
także wprowadził do realizacji nowe obszary. Osoby niepełnosprawne dzięki temu
programowi mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. do zakupu wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym, remontu takiego wózka, zakupu specjalistycznego sprzętu
komputerowego a także o dofinansowanie do kursu na prawo jazdy czy do opłaty za pobyt
dziecka w przedszkolu lub żłobku. Głównym założeniem programu jest wspieranie osób
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niepełnosprawnych, poprzez likwidacje barier utrudniających aktywizację społeczną i
zawodową. Procedury realizacji są ustalane przez PFRON a adresaci poszczególnych
obszarów realizacji są ściśle określeni. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany
ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie
się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.
Tabela: Wnioski złożone i zrealizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2012r.
Wnioski zrealizowane
Lp.

Nazwa obszaru/ zadania
Liczba

1

2

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu
Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem

Wypłacone
dofinansowanie

2

6.853,00 zł

1

2.639,70 zł

3

Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich

1

3.172,50 zł

4

Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

-

-

-

-

6

50.954,90 zł

4

10.200,00 zł

-

-

3

885,66 zł

17

74.705,76 zł

5

6

7

8

9

Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu (obszar B1, B2, B3) sprzętu
Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej
RAZEM

Źródło: dane PCPR

Od roku 2013 struktura programu uległa modyfikacji, pojawiły się też nowe zadania
jak pomoc w zakupie (oraz naprawa) protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne. Poszczególne obszary i zadania obrazuje poniższa tabela.
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Tabela: Wnioski złożone i zrealizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” w latach 2013 - 2014.

Nazwa

Lp.

2013

2014

Wnioski zrealizowane

Wnioski zrealizowane

obszaru/ zadania
liczba

1

2

Obszar A1 - pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B

Wypłacone
dofinansowanie

liczba

Wypłacone
dofinansowanie

1

4.228,75 zł

-

-

-

-

1

1.177,00 zł

9

44.440,60 zł

13

83.268,88 zł

1

2.000,00 zł

2

3.600,00 zł

3

34.540,00 zł

5

69.355,00 zł

5

8.950,00 zł

7

13.033,33 zł

1

28.050,00 zł

3

53.666,88 zł

-

-

-

-

3

3.558,96 zł

3

1.347,82 zł

23

125.768,31 zł

34

225.448,91 zł

Obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu
3

elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

4

5

Obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności

6

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym
Obszar C3 – pomoc w zakupie protezy

7

kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne
Obszar C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności

8

technicznej posiadanej protezy kończyny, w
której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności

9

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej
RAZEM

Źródło: dane PCPR

Realizowany program przyczynił się w znacznej mierze do wsparcia naszego
samorządu powiatowego w działaniach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Wsparcie osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność narusza najcenniejsze wartości człowieka, zdrowie, sprawność
fizyczną, zdolność do wypełniania podstawowych zadań społecznych stanowi także
przeszkodę w realizacji własnych celów. Środowisko rodzinne w największym stopniu
wpływa na zakres i jakość funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności
niepełnosprawność

dotyka

rodzinę

osoby

i

jej

najbliższe

otoczenie.

Człowiek

niepełnosprawny musi na nowo uczyć się życia, począwszy od wykonywania codziennych
czynności do prób włączenia się w życie społeczne. O skutkach tej adaptacji decyduje w
poważnej części postawa środowiska społecznego bliższego i dalszego, a w ślad za tym, jego
wsparcie.
Sukces społecznych interakcji osoby niepełnosprawnej zależy w dużym stopniu od jej
pewności siebie, inicjowania kontaktów i ośmielania drugich osób. Wymaga to jednak dużego
zasobu społecznych umiejętności, których niepełnosprawny człowiek musi się nauczyć.
W procesie przystosowania do życia z niepełnosprawnością ważną rolę odgrywają
czynniki społeczne i psychologiczne. Długotrwałe niezaspokojenie podstawowych potrzeb:
bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, niezależności, samorealizacji przyczynia się do
powstawania u osób niepełnosprawnych lęków i frustracji. Wszystko to może przyczyniać się
do stopniowego wycofywania się z życia społecznego.
Wsparcie społeczne powszechnie rozumiane jest jako pomoc dostępna dla jednostki
lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, a których, sami nie są w stanie
przezwyciężyć. Ma służyć mobilizacji sił po to, by móc radzić sobie ze swoimi problemami.
W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności potrzebujemy różnego rodzaju
wsparcia. Najczęściej wyróżniane są następujące rodzaje i formy wsparcia:
-

emocjonalne - polegające na okazywaniu współczucia, zrozumienia, podtrzymywania
na duchu w chwilach kryzysu emocjonalnego,

-

informacyjne - udzielanie informacji pomocnych w rozwiązywaniu życiowych
problemów jednostki, jak również wzbogacanie wiedzy samego niepełnosprawnego
oraz jego rodziny na temat niepełnosprawności, o możliwościach leczenia i
rehabilitacji, o sposobach dalszego życia z niepełnosprawnością, o instytucjach w
których można uzyskać pomoc, o istniejących grupach samopomocy,

-

materialne - polega na dostarczaniu środków materialnych, różnego rodzaju darów
itp., ułatwiających egzystencję osoby z ograniczoną sprawnością,
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-

instrumentalne - wsparcie przez świadczenie usług, polega na udzielaniu pomocy przy
wykonywaniu dodatkowych czynności codziennych, prac domowych oraz czynności
poza domem.

-

wartościujące - polegające na okazywaniu uczuć uznania, akceptacji, potwierdzaniu
znaczenia i wartości osoby dla życia społecznego.

2.4.7. Ochrona socjalna i ekonomiczna
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia swoim obywatelom szereg praw i
obowiązków. Jednym z nich jest prawo do ochrony socjalnej, które jest gwarantowane w art.
69 konstytucji. Dużą role w kształtowaniu polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych
odegrało ustawodawstwo międzynarodowe: art. 15 Europejskiej Karty Socjalnej oraz art. 28
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Najbliżej problemów i spraw mieszkańców jest samorząd powiatowy oraz samorządy
gminne, których zadaniem jest m.in. dbanie o osoby niepełnosprawne. Samorządy te powinny
zapewniać osobom niepełnosprawnym możliwość i warunki do osiągnięcia standardu
równego poziomowi życia osób sprawnych.
Obowiązki wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej mają jednostki
administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Na terenie powiatu kraśnickiego są to:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, ZUS, KRUS, organizacje
pozarządowe.
Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
wydane przez Powiatowy Zespół. Dokument ten zawiera informację dotyczącą stopnia
niepełnosprawności, informację o wskazaniach dotyczących rehabilitacji, możliwości
korzystania ze szkoleń, wyposażenia w sprzęt ortopedyczny, wskazania do korzystania ze
szczególnych uprawnień, jak np. karta parkingowa, ulgi na przejazd komunikacją kolejową i
autobusową, ulga podatkowa. W Powiatowym

Zespole do Spraw Orzekania o

Niepełnosprawności złożono:
-

w 2010 r.: 1949 wniosków dla osób powyżej 16 roku życia i 296 wniosków dla osób
poniżej 16 roku życia;

-

w 2011r.: 2164 wniosków dla osób powyżej 16 roku życia i 301 wniosków dla osób
poniżej 16 roku życia;

-

w 2012r.: 2308 wniosków dla osób powyżej 16 roku życia i 280 wniosków dla osób
poniżej 16 roku życia;
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-

w 2013r.: 1766 wniosków dla osób powyżej 16 roku życia i 258 wniosków dla osób
poniżej 16 roku życia;

-

w 2014r.: 1842 wniosków dla osób powyżej 16 roku życia i 248 wniosków dla osób
poniżej 16 roku życia.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kraśniku wydał w

latach 2010-2014 następującą liczbę orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia:
Stopień niepełnosprawności

Rok

Płeć

Znaczny

Umiarkowany

Lekki

Razem

Kobieta

Mężczyzna

2010

477

670

592

1739

917

822

2011

708

805

497

2010

1123

887

2012

700

926

496

2122

1196

926

2013

417

786

482

1685

862

823

2014

410

850

393

1653

781

872

Liczba orzeczeń wydana dla osób poniżej 16 roku życia:
Płeć

0-3 lat

Wiek
4-7 lat

8-16 lat

Kobieta

Mężczyzna

240

51

64

125

111

129

2011

261

59

64

138

110

151

2012

239

62

64

113

111

128

2013

248

60

71

117

116

132

2014

228

53

49

126

95

133

Rok

Liczba orzeczeń

2010

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym,
którzy nie są w stanie ich pokonać ,wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest
także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i
rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów ustalonych w oparciu o próg
interwencji socjalnej. Niepełnosprawność jest częstą przyczyną udzielania świadczeń.
pieniężnych. Prawo do nich powiązane zostało ze stopniem niepełnosprawności. Osoby
niepełnosprawne mogą korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej np. zasiłku
pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego dodatku z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka. Poza formami pomocy pieniężnej opieka społeczna może przyznać
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środki materialne niezbędne do codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. W
powiecie kraśnickim w latach 2010-2014 przyznano:

Rodzaj świadczeń

2010

2011

2012

2013

2014

Zasiłek stały

347

363

380

395

411

128

149

140

173

144

Zasiłek okresowy- z
powodu
niepełnosprawności

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
osobom

wymagającym

całodobowej

opieki

z

powodu

wieku,

choroby

czy

niepełnosprawności. Przeznaczone są dla osób, które nie są w zdolne do zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych, nie mają możliwości korzystania z pomocy innych osób
oraz potrzebują stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. Na terenie
powiatu kraśnickiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej. DPS w Popkowicach i
Kraśniku przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie
chorych, DPS w Gościeradowie zapewnia opiekę dorosłym oraz dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnym intelektualnie. Wykwalifikowany personel tych placówek zapewnia
profesjonalną opiekę, pielęgnację, bezpieczeństwo, a przy tym atmosferę rodzinnego domu.
Placówki te zapewniają podopiecznym usługi rehabilitacyjne, terapie zajęciową oraz
umożliwiają uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym. Z opieki DPS
korzystała w latach 2010-2014 następująca liczba osób:
-

w 2010 w DPS-ach na terenie powiatu kraśnickiego przebywały 395

-

w 2011 w DPS-ach na terenie powiatu kraśnickiego przebywały 315

-

w 2012 w DPS-ach na terenie powiatu kraśnickiego przebywały 368

-

w 2013 w DPS-ach na terenie powiatu kraśnickiego przebywały 368

-

w 2014 w DPS-ach na terenie powiatu kraśnickiego przebywały 315
Na terenie powiatu kraśnickiego działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w

Annopolu i Kraśniku. Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu przeznaczony jest dla
35 osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami umysłowymi. ŚDS w Kraśniku
przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi: chorych psychicznie,
wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych. Celem działania domów jest

96

wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc w oderwaniu od izolacji społecznej,
rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich, rozwijanie umiejętności niezbędnych w
codziennym życiu, utrzymanie w dobrej formie fizycznej i psychicznej. Tworzenie warunków
do rozwoju uczestników poprzez odpowiednią pomoc w usprawnieniu, edukację, organizację
wolnego czasu. W ŚDS realizowane są również formy terapii i rehabilitacji, które maja na
celu przywrócenie osobie jak największej sprawności psychofizycznej, kształtowanie
samodzielności. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku korzystało w
latach 2010-2014 następująca liczba uczestników:
-

w 2010 z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku korzystało 64

-

w 2011 z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku korzystało 59

-

w 2012 z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku korzystało 59

-

w 2013 z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku korzystało 62

-

w 2014 z opieki Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku korzystało 56
Przy DPS w Gościeradowie funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej. W ramach

WTZ prowadzona jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i usprawniająca. Jest to placówka
koedukacyjna i integracyjna. W zajęciach uczestniczą osoby o różnym stopniu
niepełnosprawności, począwszy od schorzeń neurologicznych poprzez niepełnosprawność
ruchową, schorzenia psychiczne lub upośledzenie umysłowe. W powiecie kraśnickim
funkcjonują tylko jedne warsztaty terapii zajęciowej.
Na terenie powiatu funkcjonują również zakłady pracy chronionej. Zakłady te
przyjmują do pracy osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Prowadzący taki
zakład pracy chronionej otrzymuje różne formy dotacji, subwencje, dofinansowania,
zwolnienia

z

podatków.

Podstawowym

celem

ZPCH

jest

zapewnienie

osobom

niepełnosprawnym odpowiedniej dla nich pracy, opieki medycznej i rehabilitacji, spełnia
ważną rolę w pokonywaniu barier komunikacyjnych, ułatwiają osobie niepełnosprawnej
rehabilitację społeczną.
Stowarzyszenia działające na terenie powiatu kraśnickiego zrzeszają osoby z różnymi
rodzajami schorzeń, w różnym wieku. Działalność ich polega na m.in. na organizowaniu
zajęć rehabilitacyjnych, edukacyjnych zbieranie informacji dotyczących choroby, wymiana
doświadczeń w rozwiazywaniu problemów życia codziennego.
Ochrona socjalna osób niepełnosprawnych na terenie powiatu jest na dobrym
poziomie. Świadczy o tym istnienie trzech domów pomocy społecznej, dwóch
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środowiskowych domów samopomocy, działalność wielu stowarzyszeń i zakładów pracy
chronionej. Realizowano m.in. projekt „Dobry Start” skierowany do osób niepełnosprawnych.
Pozwolił on na odbycie przez osoby niepełnosprawne wielu różnych szkoleń oraz stażu
zawodowego. Powiat kraśnicki powinien zapewnić i popierać działania w zakresie
zapobiegania niepełnosprawności, łagodzenia jej skutków, a także realizować zadania
zmierzające do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Oznacza
to zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych szans jak całej ludności powiatu
oraz ich równy udział w ogólnej poprawie warunków życia stanowiącej rezultat rozwoju
społecznego i ekonomicznego. Na terenie powiatu kraśnickiego brakuje Zakładu Aktywizacji
Zawodowej, który tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia w otwartym
środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia na miarę ich indywidualnych możliwości. Ze względu na niemałą ilość osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności 01-U oraz 02-P wskazane jest utworzenie na terenie
powiatu kraśnickiego Środowiskowego Domu Samopomocy skierowanego do osób z
zaburzeniami psychicznymi: chorych psychicznie, wykazujących inne zakłócenia czynności
psychicznych.
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3. ANALIZA STRATEGICZNA

3.1. Obszar strategiczny 1: Profilaktyka, leczenie i pomoc terapeutyczna
SŁABE STRONY:

MOCNE STRONY:
-

-

-

dobra znajomość potrzeb

-

prozdrowotnych społeczeństwa

zachowań prozdrowotnych w

lokalnego;

społeczności lokalnej;

doświadczenie w realizacji programów

-

-

-

brak dokładnego rozpoznania w

zdrowotnych;

środowisku lokalnym zapotrzebowania

pozytywne nastawienie środowiska życia

na promocję zdrowia;

ludzi (szkoła, dom, zakład praca) na

-

niewystarczający poziom świadomości

-

niewystarczające środki finansowe na

profilaktykę i promocję zdrowia;

terenie powiatu przeznaczane na

odpowiednio przygotowana kadra

profilaktykę i promocję zdrowia;

medyczna i grupa animatorów promocji

-

niewykorzystany potencjał ludzki;

zdrowia;

-

brak reakcji środowiska na potrzeby

wysoki poziom wykształcenia osób

podejmowania działań w zakresie

zajmujących się promocją zdrowia;

profilaktyki i promocji zdrowia;

6. otwartość na tworzenie inicjatyw

-

społecznych

niedostateczna informacja o potrzebie
podejmowania działań w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia;

-

niewystarczająca ilość organizacji
pozarządowych pracujących na

-

rzecz dzieci i młodzieży;

-

8. brak gwarancji na wykorzystanie
przez wykwalifikowany personel wiedzy
w tym zakresie w praktyce.
ZAGROŻENIA:

SZANSE:
-

diagnozowanie stanu zdrowia –postaw

-

prozdrowotnych w środowisku

patologii społecznych

lokalnym;
-

wzrost poziomu ubóstwa, bezrobocia,

-

wsparcie inicjatyw szkoły w zakresie

ograniczony dostęp do pomocy
specjalistycznej;

profilaktyki;

-
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brak środków finansowych na realizację

-

-

wzrost pozytywnego nastawienia na

programów prozdrowotnych i

profilaktykę i promocję zdrowia w

zatrzymanie promocji zdrowia w sferze

społeczności lokalnej;

projektów;

usprawnienie przepływu komunikacji

-

pomiędzy środowiskiem lokalnym

psychoaktywnych przez nieletnich;

(szkoła, praca) a placówkami i

-

dostępność do substancji

-

niewystarczające środki finansowe

jednostkami zajmującymi się

przeznaczane przez NFZ na

profilaktyką i promocją zdrowia;

finansowanie profilaktyki i oświaty

realizacja programów promujących

zdrowotnej;

tworzenie grup samopomocowych w
poszczególnych grupach schorzeń (np.
klub amazonek);
-

6. wzrost zainteresowania wiedzą w
zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
społeczeństwa

3.2. Obszar

strategiczny

sytuacjom

2:

Wczesna

kryzysowym

interwencja

związanym

z

i

przeciwdziałanie
powstawaniem

niepełnosprawności
SŁABE STRONY:

MOCNE STRONY:
-

Działalność placówek OPS / MOPS /

-

Słaba koordynacja pomiędzy jednostkami

GOPS:

służby zdrowia w szpitalach na

Wparcie finansowe ( zasiłki stałe,

oddziałach położniczych, oddziałach

okresowe zgodne z ustawa o pomocy

patologii ciąży, poradniach D,

społecznej),

przychodniach lekarskich, żłobkach,

-

Praca socjalna z rodziną,

jednostkach pomocy społecznej,

-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze,

placówkach oświatowych odnośnie

-

Działalność PCPR:

propagowania idei wczesnego

-

PFRON- dofinansowanie turnusów

wspomagania rozwoju dziecka.

-

rehabilitacyjnych, likwidacji barier

-

Brak strony internetowej o zasięgu
powiatowym prowadzącej działalność

komunikacyjnych, transportowych,
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sprzętu rehabilitacyjnego,
-

-

informator dla rodzin z dziećmi z

-

usługi specjalistyczne skierowane do

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania

dzieci.
-

Działalność Poradni Rodzinnej przy

-

Pomoc psychologiczna, prawna.

-

Działalność PZPPP w Kraśniku
- wydawanie orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego dla dzieci z
orzeczoną niepełnosprawnością,
- wydawanie opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka,
- pomoc psychologiczna,
- pomoc pedagogiczna,
- pomoc logopedyczna,
Działalność Przedszkola integracyjnego
- kształcenie specjalne,
- zespoły wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

-

Działalność Przedszkola ogólnego
- grupy integracyjne,
- zespoły wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.

-

Szkoły specjalne
- kształcenie specjalne,

-

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

-

Specjalistyczna Opieka medyczna:

Nikle zaangażowanie rodziców w proces
wczesnej interwencji.

Domu Dziecka,

-

Brak szerokiej oferty rehabilitacyjnej o

niepełnosprawnością
o Niepełnosprawności ( orzecznictwo),
-

informacyjną i szkoleniową.

- pediatryczna,
- neurologiczna,
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- logopedyczna,
- okulistyczna,
- psychologiczna,
- psychiatryczna
-

Działalność organizacji pozarządowych
w kierunku prowadzenia terapii
zajęciowej, terapii usamodzielniającej i
terapii społecznej;

-

Wejście w życie uregulowań prawnych w
sprawie wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci, ukierunkowujące na
konkretne działania w tym zakresie.
ZAGROŻENIA:

SZANSE:
-

-

Wprowadzenie programów

-

wątpliwa możliwość ubiegania się o

profilaktycznych oraz indywidualnych

środki finansowe zewnętrzne małych

programów edukacyjnych dla dzieci oraz

organizacji pozarządowych na rzecz

rodziców dzieci niepełnosprawnych,

dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,

Wprowadzenie szerszej edukacji

-

ubożenie rodzin dzieci

rodziców w zakresie przygotowania do

niepełnosprawnych (ograniczone

pełnienia roli rodzica dziecka

możliwości podjęcia pracy, wysokie

niepełnosprawnego (kształtowanie

koszty leczenia i trzymania).

właściwych postaw wobec

-

-

-

Brak współpracy pomiędzy jednostkami

niepełnosprawności),

samorządu terytorialnego, pomocy

Powstanie specjalistycznych placówek

społecznej i organizacjami

rehabilitacyjnych z zakresu wczesnej

pozarządowymi w kierunku ubiegania się

interwencji na terenach Powiatu.

o środki finansowe zewnętrzne, na

Powstawanie indywidualnych zespołów

działalność związaną z wczesnym

wczesnego wspomagania rozwoju

wspomaganiem rozwoju dziecka,

dziecka w każdym przedszkolu i w

zarówno na szeroko pojętą rehabilitacje

klasach wczesnoszkolnych na terenach

jak i inwestycje z tym związane.

poszczególnych gmin, do których

-

Brak lidera - instytucji lub osoby/grupy

uczęszczają dzieci z

osób, które inicjowały by współpracę w

niepełnosprawnością.

dziedzinie rozwoju działań związanych z
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-

-

Powstanie instytucji wspomagających

wczesnym wspomaganiem rozwoju

rodziny dzieci niepełnosprawnych,

dziecka, w tym partnerstwo w kierunku

umożliwiających im w pełni samodzielne

ubiegania się o środki finansowe

funkcjonowanie (np. podjęcie pracy

zewnętrzne, na szeroko pojętą

przez rodzica).

rehabilitacje jak i inwestycje z tym

Możliwość ubiegania się o środki

związane.

finansowe zewnętrzne na działalność
związaną z wczesnym wspomaganiem
rozwoju dziecka, zarówno na szeroko
pojętą rehabilitacje jak i inwestycje z tym
związane.

3.3. Obszar strategiczny 3: Oświata i kształcenie
-

MOCNE STRONY
dobra sieć placówek oświatowych

-

bardzo dobrze wykwalifikowana kadra
nauczycieli i terapeutów

-

dobra współpraca miedzy
zainteresowanymi podmiotami
działającymi w sektorze publicznym

-

współpraca z PCPR

-

-

-

-

-

SŁABE STRONY
bariery architektoniczne
w niektórych obiektach edukacyjnych
(brak windy, większych sal
rehabilitacyjnych”

-

bariery psychologiczne środowiska
i rodziny

-

ograniczone środki finansowe na
realizację poszczególnych zadań

przejrzysty system prawny

-

dobra baza sportowa na terenie Miasta
Kraśnik

znacznie ograniczone środki finansowe
PFRON

-

dobre zaplecze sportowe dla uczniów
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Olbięcinie.

mało atrakcyjne i słabo zróżnicowane
kierunki kształcenia dla młodzieży
niepełnosprawnej

-

niedostosowanie systemu kształcenia do
potrzeb rynku pracy

-

brak liceów i techników dostosowanych
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

-

nie wystarczające oprzyrządowanie
stanowiska nauki dla ucznia
z niepełnosprawnością w szkołach

dobra lokalizacja i warunki lokalowe
placówek zajmujących się edukacja osób
niepełnosprawnych
wieloletnie doświadczenie w
prowadzeniu edukacji i wychowania
przedszkolnego w formie integracyjnej
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-

wczesne rozpoczynanie edukacji
przedszkolnej i kompleksowych
oddziaływań terapeutycznych

-

ciągłość kształcenia specjalnego
w formie integracyjnej na kolejnych
etapach edukacyjnych

publicznych i dzieci z
niepełnosprawnością
-

bardzo duże problemy
z zatrudnieniem absolwentów szkół
specjalnych

-

brak ciągłości klas integracyjnych

-

dobre funkcjonowanie wychowanków
przedszkola na kolejnych etapach
edukacyjnych

-

brak odpowiedniego taboru
komunikacyjnego dostosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych

-

dobra integracja ze środowiskiem
lokalnym, udział w różnych imprezach,
spotkaniach

-

modernizacja dróg nie uwzględnia
potrzeb osób poruszających się przy
pomocy wózka inwalidzkiego

-

niski poziom wykształcenia osób
niepełnosprawnych

-

niepełne zaspokojenie potrzeb w
zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka (ograniczona liczba
miejsc)

-

SZANSE
zaangażowanie samorządu lokalnego w
działalność polegającą na wspieraniu
edukacji osób z niepełnosprawnością

-

ZAGROŻENIA
nie wystarczające środki finansowe na
wspieranie edukacji dzieci i osób
niepełnosprawnych

-

tworzenie klubów absolwenta

-

-

dostęp do zewnętrznych środków
finansowych, wykorzystanie środków
UE EFS, PFRON,

nieumiejętność wykorzystania
potencjału społecznego

-

ubożenie społeczeństwa

-

dalsze ograniczenie dostępności do
ochrony zdrowia wynikające
z konstrukcji systemu służby zdrowia

-

niż demograficzny

-

-

wzrost świadomości społecznej na
temat przysługujących uprawnień osób
niepełnosprawnych i możliwości
uzyskania pomocy
wykorzystanie mediów
w podejmowaniu problematyki
dotyczącej rozwoju i edukacji osób
niepełnosprawnych
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-

odpowiednie wykorzystanie potencjału
społecznego w działania na rzecz osób
niepełnosprawnych

-

wzrost świadomości społecznej
dotyczącej korzystnego wpływu na
rozwój dziecka wczesnej edukacji
przedszkolnej

-

wzrost akceptacji osób z
niepełnosprawnością i świadomości ich
potrzeb

-

promowanie idei integracji na
wszystkich etapach edukacyjnych

-

większa integracja środowiska
nauczycieli prowadzących kształcenie
specjalne, np. grupy wsparcia

-

zaangażowanie samorządu lokalnego w
organizowanie edukacji przedszkolnej
dzieci z niepełnosprawnością

3.4. Obszar strategiczny 4: Zatrudnianie, poradnictwo i szkolenie zawodowe
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
-

Duża liczba zakładów pracy chronionej

-

na terenie powiatu Kraśnickiego;
-

Zakłady Pracy Chronionej jako główne

-

-

Mała aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych i poszukujących pracy,

niepełnosprawnych i poszukujących

szczególnie osób na wsi;
-

Niski poziom świadomości pracodawców

Zwiększająca się liczba przedsiębiorstw

z otwartego rynku pracy w zakresie

zatrudniających osoby niepełnosprawne;

finansowych korzyści płynących z

Dobrze wyszkolona kadra

zatrudnienia osób bezrobotnych

współpracująca z osobami

niepełnosprawnych oraz poszukujących

niepełnosprawnymi (PUP, jednostki

pracy;

współpracujące);
-

niepełnosprawnych;

źródło zatrudniania osób

pracy;
-

Niski poziom wykształcenia osób

-

Wiedza i umiejętności kadry działającej

Niedostosowanie stanowisk pracy dla
potrzeb i możliwości pracowników
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niepełnosprawnych;

w obszarze pomocy zawodowej na temat

-

rozpowszechniania aktywnych form

-

Zmniejszająca się liczba miejsc pracy

wspierania aktywnych form wspierania

-

dla osób niepełnosprawnych,

osób niepełnosprawnych bezrobotnych i

-

Niski poziom świadomości społeczeństwa

poszukujących pracy

osobach zakładach pracy osobach

Dostępność środków masowego przekazu

otwartego rynku pracy o problemach i

w celu promowania i upowszechniania

sytuacji osób niepełnosprawnych;

wiedzy o osobach niepełnosprawnych, o

-

-

dostępnych ofertach pracy dla osób

zajmującymi się osobami

niepełnosprawnych;

niepełnosprawnymi;

Istnienie PFRON jako głównego źródła

-

dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych
-

-

brak współpracy między instytucjami

Brak wykwalifikowanej kadry w związku
z pisaniem programów unijnych;

-

Brak pomocy ze strony PFRON w

Istnienie programów umożliwiających

programach celowych dla osób

odbycie osobom poszukującym pracy

niepełnosprawnych z lekkim stopniem

stażu dla osób do 25 roku życia

niepełnosprawności

Aktywne funkcjonowanie organizacji
pozarządowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych
ZAGROŻENIA

SZANSE
-

-

-

-

-

Wzrost poziomu wykształcenia osób

-

Niestabilność prawa;

niepełnosprawnych i poszukujących

-

Niestabilna sytuacja ekonomiczno-

pracy

gospodarcza w powiecie kraśnickim;

Zwiększenie aktywności zawodowej osób -

Zmniejszenie przez PFRON środków

bezrobotnych niepełnosprawnych

finansowych przeznaczonych na realizację

poszukujących pracy;

zadań wynikających z ustawy;

Zwiększenie aktywności potencjalnych

-

Brak ujednolicenia wskaźnika naliczenia

pracodawców chcących zatrudnić osoby

środków finansowych na konkretne

niepełnosprawne;

działania w powiatach;

Wykorzystanie środków unijnych w

-

Brak udziału środków własnych dla

kierunku zatrudnienia i rehabilitacji

uczestnictwa w programach Unii

zawodowej osób niepełnosprawnych;

Europejskiej;

Wdrażanie rehabilitacji kompleksowej;

-
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Przerażający niski poziom wykształcenia

Możliwość dotarcia do osób

-

osób niepełnosprawnych

niepełnosprawnych poprzez nowoczesne
systemy informacyjne (dostęp do ofert
pracy na stronie PUP Kraśnik)
Większa ilość programów celowych

-

proponowanych przez PFRON;
Oferta środków finansowych UE;

-

3.5. Obszar strategiczny 5: Integracja społeczna
-

-

-

MOCNE STRONY:
duża liczba organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób
niepełnosprawnych
wsparcie samorządów lokalnych w
działaniach na rzecz osób
niepełnosprawnych
współpraca jednostek samorządowych
wszystkich szczebli w zakresie
rozwiązywania problemów osób
niepełnosprawnych

-

SŁABE STRONY:
słaba współpraca i wymiana
doświadczeń między organizacjami
pozarządowymi

-

mała elastyczność organizacji
pozarządowych

-

niestabilna sytuacja finansowa
organizacji pozarządowych

-

brak wiedzy i świadomości lekarzy w
sprawie ukierunkowania pacjenta w
kwestii istnienia organizacji
pozarządowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, istnienia
ośrodków wsparcia, WTZ

-

uregulowania prawne dotyczące
rehabilitacji społecznej

-

rodzina jako podstawowe źródło
wsparcia

-

posiadane obiekty sportowe: stadion,
basen, hale sportowe, orliki a także
ścieżki rowerowe i piesze

brak kompleksowej opieki nad osobami
niepełnosprawnymi: lekarz, psycholog,
rehabilitant, szkoła, rodzina

-

znaczące osiągnięcia osób
niepełnosprawnych w dziedzinie kultury
i sportu

znikome środki finansowe na wdrażanie
inicjatyw na rzecz osób
niepełnosprawnych

-

niskie dochody osób niepełnosprawnych
uniemożliwiające korzystanie z różnych
form pomocy (udział własny)

-

bezradność osób niepełnosprawnych

-

coraz mniejsze środki finansowe

-

-

-

dobre zaplecze sportowe dla uczniów
OSz-W w Olbięcinie

-

placówki oświatowo-kulturalne: kino,
domy kultury, amfiteatr, biblioteki,
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PFRON na realizacje zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych

muzea
-

wykwalifikowana kadra pomocy
społecznej i wolontariusze

-

znaczna ilość zakładów pracy chronionej

-

działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej i 2 Środowiskowych Domów
Samopomocy

-

SZANSE:
wzrost świadomości rodzin z osobami
niepełnosprawnymi dotyczącej
przysługujących jej praw i możliwości
korzystania z poszczególnych form
pomocy

-

wzrost świadomości społecznej w
aspekcie zrozumienia sytuacji i potrzeb
osób niepełnosprawnych

-

zwiększenie aktywności osób
niepełnosprawnych

-

zwiększenie zakresu i ilości zadań
publicznych zlecanych organizacjom
osób niepełnosprawnych

-

zapisy ustawowe dotyczące współpracy
organizacji pozarządowych z
organizacjami samorządu terytorialnego
w realizacji zadań publicznych

-

zaangażowanie samorządu lokalnego w
działalność polegającą na wspieraniu i
promocji twórczości, oświaty kulturalnej
i działań w zakresie sportu na rzecz osób
niepełnosprawnych

-

wzrost kompetencji samorządów
lokalnych

-

możliwość pozyskiwania środków
unijnych przeznaczonych na działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych

-

zubożenie społeczeństwa

-

ZAGROŻENIA:
wzrost liczby osób niepełnosprawnych

-

ograniczenie środków finansowych na
poziomie państwa, samorządu

-

niestabilność systemu prawnego

-

obojętność społeczeństwa i zamykanie
się na problemy i potrzeby osób
niepełnosprawnych

-

zmniejszające się z roku na rok środki
finansowe PFRON na realizację zadań
na rzecz osób niepełnosprawnych
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3.6. Obszar strategiczny 6: Środowisko życia codziennego
-

MOCNE STRONY
Duża liczba organizacji pozarządowych

-

SŁABE STRONY
Niewystarczająca ilość środków PFRON

działających na rzecz osób

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

niepełnosprawnych (funkcja

społecznej i zawodowej

informacyjna)

-

Powszechność występowania barier

-

Istniejące obiekty sportowe

architektonicznych w budynkach

-

Duża liczba zakładów pracy chronionej

użyteczności publicznej

-

Wysoki poziom współpracy i

-

koordynacji działań podmiotów

Niedostosowane mieszkania /budynki
indywidualnych osób niepełnosprawnych

zajmujących się problematyką osób

-

niepełnosprawnych

Brak sprzętu rehabilitacyjnego (osoby
indywidualne)

-

Bezradność osób niepełnosprawnych

-

Trudna sytuacja finansowa osób
niepełnosprawnych

-

Mała aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych

-

Niski poziom wykształcenia osób
niepełnosprawnych

ZAGROŻENIA

SZANSE
-

-

Możliwość pozyskiwania środków z Unii

-

Zmniejszenie przez PFRON środków

Europejskiej

finansowych na realizacje zadań

Wzrost świadomości społecznej w

przewidzianych ustawą

zakresie problemów i potrzeb osób

-

Ciągłe ubożenie osób niepełnosprawnych

niepełnosprawnych

-

Wzrost liczby osób niepełnosprawnych

-

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

-

Marginalizacja potrzeb osób

-

Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę

-

niepełnosprawnych

pomocy społecznej

-

Niestabilność przepisów prawa

Wzrost poziomu wykształcenia osób

-

Niestabilna sytuacja ekonomiczno-

niepełnosprawnych
-

-

Zwiększenie aktywności zawodowej

gospodarcza kraju
-

Niska świadomość osób

osób niepełnosprawnych

niepełnosprawnych o przysługujących im

Egzekwowanie przepisów dotyczących

prawach

przystosowania obiektów do potrzeb
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osób niepełnosprawnych

3.7. Obszar strategiczny 7: Ochrona socjalna i ekonomiczna
SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
-

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu

-

Samopomocy w Annopolu i w Kraśniku
-

materialne instytucji pomocy społecznej

Działanie Warsztatu Terapii Zajęciowej

-

w Gościeradowie
-

-

Działanie trzech domów pomocy

-

Wykwalifikowana kadra pomocy

-

diagnostyka i rehabilitacja dzieci

Funkcjonowanie przedszkola

niepełnosprawnych
-

Realizacja przez powiat zadań z zakresu
-

Dobra współpraca organizacji

-

Bariery architektoniczne przy
instytucjach użyteczności publicznej

osób niepełnosprawnych i samorządów.

-

Brak systemu wykorzystywanie osób

Informacje o prawach i uprawnieniach

niepełnosprawnych na rzecz własnego

udzielane przez pracowników OPS,

środowiska

PCPR, PUP

-

Działalność na terenie powiatu

-

Udzielanie świadczeń przez OPS

-

Możliwość korzystania z usług

-

Brak Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Kraśniku

-

Brak Zakładu Aktywizacji Zawodowej
na terenie powiatu kraśnickiego

opiekuńczych
Otwarcie jednostek samorządowych na

Brak domu pomocy społecznej z
zaburzeniami psychicznymi

kraśnickiego Zakładów Pracy Chronionej

-

Brak dziennego domu pobytu dla
starszych osób niepełnosprawnych

pozarządowych działających na rzecz

-

Niechęć do aktywnego udziału w życiu
publicznym osób niepełnosprawnych

osób niepełnosprawnych

-

Niewystarczająco rozwinięta wczesna

społecznej

rehabilitacji zawodowej i społecznej

-

Izolacja społeczna osób schorowanych,
starszych i niepełnosprawnych

integracyjnego
-

Niedostatecznie rozwinięty system
edukacji dla osób niepełnosprawnych

społecznej w powiecie kraśnickim
-

Niewystarczające zasoby kadr i

-

Niewystarczające środki PFRON na

realizację zadań rządowych i

zaspokojenie potrzeb z zakresu

samorządowych.

rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych z terenu

110

powiatu kraśnickiego.
ZAGROŻENIA

SZANSE
-

Możliwość wykorzystania potencjału

-

osób niepełnosprawnych do

Funkcjonowanie stereotypów
dotyczących osób niepełnosprawnych

samopomocy

-

Zróżnicowana kwota pieniężna zasiłku

-

Pozyskanie środków z Unii Europejskiej

pielęgnacyjnego wypłacanego przez

-

Wyższa świadomość społeczna

OPS, KRUS, ZUS.

dotycząca problemów osób

-

niepełnosprawnych
-

gospodarcza panująca w kraju

Przełamanie stereotypowego myślenia na

-

temat niepełnosprawności
-

Wzrost wysokości świadczeń

-

Wzrost świadomości i akceptacji osób

-

-

niepełnosprawnych

-

Starzenie się społeczeństwa

Wzrost świadomości osób

-

Osłabienie więzi rodzinnych

Dogodne warunki do utworzenie zakładu
aktywizacji zawodowej, warsztatu terapii
zajęciowej
Wzrost aktywności samorządu w
rozwiązywaniu problemów osób
niepełnosprawnych.

-

Ograniczenie środków finansowych na
poziomie państwa i samorządu

przysługujących ulg i uprawnień

-

Pogarszająca się sytuacja bytowa
społeczeństwa

niepełnosprawnych dotycząca

-

Niesprzyjająca sytuacja ekonomiczno-

Opracowanie i przyjęcie do realizacji
Powiatowego Programu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
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4. CELE
Misją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest:

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu kraśnickiego
umożliwiającego im jak najszersze pełnienie ról
społecznych i zawodowych
Priorytety i cele szczegółowe to:
Priorytet 1: Kompleksowy rozwój bazy leczniczej i rehabilitacyjnej zapewniającej
skuteczną pomoc dla osób niepełnosprawnych
Cele szczegółowe:
Cel 1.1. Wzrost wiedzy na temat przyczyn powstawania niepełnosprawności
Cel 1.2. Obniżenie zachorowalności na raka prostaty
Cel 1.3. Obniżenie zachorowalności na raka szyjki macicy
Cel 1.4. Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych dla
dzieci
Cel 1.5. Rehabilitacja i usprawnianie osób niepełnosprawnych oraz szkolenia specjalistyczne
personelu
Priorytet 2: Rozwój inicjatyw zapewniających efektywne ograniczanie negatywnych
skutków sytuacji kryzysowych związanych z powstaniem niepełnosprawności
Cele szczegółowe:
Cel 2.1. Umożliwienie świadczenia specjalistycznych usług dla dzieci niepełnosprawnych w
ramach wczesnej interwencji.
Cel 2.2.Umożliwienie świadczenia specjalistycznych usług logopedycznych, pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w ramach wczesnej interwencji
Priorytet 3: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Cele szczegółowe:
Cel 3.1. Edukacja rodzin, rodziców dzieci niepełnosprawnych
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Cel 3.2. Planowanie rozwoju zawodowego dla osób niepełnosprawnych
Cel 3.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych (przekwalifikowania
i szkolenia)
Cel 3. 4. Utworzenie Centrum Informacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych
Cel 3.5. Utworzenie Centrum Informacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych
Cel 3.6. Współpraca z Zakładami Pracy Chronionej i Zakładami z otwartego Rynku Pracy
Priorytet 4: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu kraśnickiego
uczestnictwa w życiu społecznym poprzez edukację.
Cele szczegółowe:
Cel 4.1. Poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych

w

Kraśniku pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.
Cel 4.2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w
Kraśniku w zakresie edukacji dzieci z autyzmem poprzez wdrożenie metod

i narzędzi

efektywnego nauczania.
Cel 4.3. Tworzenie innowacyjnych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku
pracy dla uczniów niepełnosprawnych .
Cel 4.4. Zwiększenie dostępności dla uczniów z niepełnosprawnością do rożnych form
edukacji.
Cel 4.5. Pełniejsze zaspokojenie potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka (rozszerzenie oferty), zwiększenie szansy na podniesienie poziomu wykształcenia
osób niepełnosprawnych.
Cel 4.6. Znoszenie barier psychologicznych wynikających z niepełnosprawności dziecka w
środowisku rodzinnym, integracja rodziców, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk.
Cel 4.7. Znoszenie barier psychologicznych wynikających z niepełnosprawności dziecka w
środowisku edukacyjnym, integracja środowiska nauczycieli prowadzących kształcenie
specjalne na różnych etapach edukacji, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk.
Cel 4.8. Zapoznanie z historią regionu właściwego do miejsca zamieszkania.
Priorytet 5: Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym
poprzez zmniejszenie występowania barier funkcjonalnych (architektonicznych,
technicznych, w komunikowaniu się i transportowych) w środowisku lokalnym.
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Cele szczegółowe:
Cel 5.1. Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek
edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej poprzez likwidację barier architektonicznych w
obiektach użyteczności publicznej w powiecie kraśnickim.
Cel 5.2. Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez doposażenie w sprzęt
rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Cel 5.3. Zmniejszenie barier transportowych w placówkach wsparcia dziennego i
całodobowego poprzez zakup lub przystosowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Cel 5.4. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku
poprzez montaż windy.
Cel 5.5. Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych - zakup mikrobusu i
autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie.
Cel 5.6. Likwidacja barier funkcjonalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Olbięcinie.
Cel 5.7. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych
osobom niepełnosprawnym, w szczególności w urzędach administracji publicznej,
placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia
Priorytet 6: Promocja integracji społecznej jako warunku zwiększenia możliwości
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym
Cele szczegółowe:
Cel 6.1. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, ukazanie możliwości
oraz talentów drzemiących w osobach niepełnosprawnych.
Cel 6.2. Umożliwienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym,
społecznym, kulturalnym i sportowym.
Cel 6.3. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym, sportowym i
rekreacyjnym oraz upowszechnianie, promocja i wspieranie działań integracyjnych osób
niepełnosprawnych.
Cel 6.4. Poszerzenie zakresu zainteresowań, umiejętności poprzez integrację z grupą, nowym
środowiskiem.
Cel 6.5. Integracja osób niepełnosprawnych poprzez pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
wyrównywanie szans, aktywizacja sportowa i wzmacnianie możliwości samorealizacji oraz
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świadomości

wzbudzanie

i

wrażliwości

społecznej

odnośnie

problematyki

osób

niepełnosprawnych.
Cel 6.6. Integracja i przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu wśród osób
niepełnosprawnych.
Priorytet

7:

Dążenie

do

poprawy

warunków

ekonomicznych

i

socjalnych

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kraśnickiego
Cele szczegółowe:
Cel 7.1. Podejmowanie działań do tworzenia dziennych placówek pobytu osób
niepełnosprawnych
Cel 7.2. Dążenie do poprawy warunków socjalno-bytowych w istniejących placówkach
zabezpieczających potrzeby osób niepełnosprawnych (ŚDS, DPS)
Cel 7.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
Cel 7.4. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym
Cel 7.5. Dążenie do udzielenia wsparcia dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom
dzieci niepełnosprawnych poprzez działania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i
integracyjne.
Cel 7.6. Podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i
uprawnieniach
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5. PROGRAM DZIAŁANIA
5.1. Priorytet 1: Kompleksowy rozwój bazy leczniczej i rehabilitacyjnej
zapewniającej skuteczną pomoc dla osób niepełnosprawnych

POWIATOWY

PROGRAM

PROFILAKTYKI,

LECZENIA

I

POMOCY

TERAPEUTYCZNEJ

Opis i uzasadnienie programu
W powiecie kraśnickim podstawą działania w zakresie profilaktyki, leczenia, pomocy
terapeutycznej i oświaty zdrowotnej jest Narodowy Program Zdrowia oraz rozpoznanie
lokalnej sytuacji epidemiologicznej. Praca prozdrowotna skierowana jest do wszystkich
środowisk tj. przedszkoli, szkół, zakładów pracy, placówek służby zdrowia oraz wszystkich
grup odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także do osób niepełnosprawnych.
Podjęte działania z zakresu promocji zdrowia realizowane są w formie: wizytacji, szkoleń,
narad, wykładów, prelekcji, pogadanek, warsztatów, konkursów, imprez, ekspozycji i
wystaw, projekcji filmów z kaset video, umieszczania artykułów w prasie lokalnej,
organizowanie punktów pomiaru ciśnienia.
Starostwo Powiatowe w Kraśniku oprócz przekazywania środków finansowych na
działalność prozdrowotną, niejednokrotnie pomaga w koordynacji pracy oświatowo –
zdrowotnej w terenie, w szkoleniu terenowych realizatorów kolejnych programów oraz
inspiruje do podejmowania lokalnych programów dotyczących zdrowia i jego ochrony, w
zapobieganiu wystąpienia niepełnosprawności.
Opiera się na przekonaniu, że utrzymanie społeczeństwa w zdrowiu leży w interesie
samorządu powiatowego. Złożoność uwarunkowań zdrowia zakłada konieczność ścisłej
współpracy między sektorami, a dotyczy nie tylko struktur ochrony zdrowia, ale także
instytucji państwa, samorządów i organizacji pozarządowych.
Realizacja zadań w ramach promocji zdrowia stwarza szansę ograniczenia
epidemiologicznie groźnych chorób: schorzeń układu krążenia, nowotworów, alkoholizmu,
narkomanii i innych. Szczególną uwagę zwraca się na problemy osób niepełnosprawnych i
konieczność zapobiegania występowaniu jej wśród ludności powiatu kraśnickiego.
Właściwie realizowana profilaktyka i oświata zdrowotna może bowiem znacznie
ograniczyć występowanie niepełnosprawności. Znaczącym osiągnięciem dla promocji
zdrowia w Polsce jest Narodowy Program Zdrowia, realizowany także w powiecie
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kraśnickim. Nadrzędnym, strategicznym i długofalowym celem NPZ jest poprawa zdrowia i
związanej z nim jakości życia przez:
-

stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego
stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych;

-

kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki;

-

zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
Jednym z celów operacyjnych programu jest stworzenie warunków umożliwiających

osobom niepełnosprawnym włączenie się lub całkowity powrót do czynnego życia.
Narzędziem, który to umożliwia jest rehabilitacja rozumiana jako proces medycznospołeczny, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w
poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zawodowego.
Należy zadbać o dalszy rozwój dostępności do wielu form rehabilitacji leczniczej,
przybierającej współcześnie charakter leczenia funkcjonalnego, które należy łączyć z
zabiegami fizykoterapeutycznymi takimi jak: elektroterapia, magnetoterapia, termoterapia,
fototerapię oraz terapia zajęciowa.
W ramach rehabilitacji leczniczej wzrośnie zapotrzebowanie na

nauczanie

wykonywania czynności życia codziennego, opiekę pielęgniarską czy psychoterapię.
W oparciu o Narodowy Program Zdrowia i lokalne potrzeby społeczne podejmować
się będzie w powiecie kraśnickim szereg inicjatyw mających na celu podniesienie kultury i
świadomości zdrowotnej całej społeczności lokalnej powiatu kraśnickiego. Niektóre ze
wspomnianych inicjatyw ukierunkowane są, bezpośrednio lub pośrednio, na osoby
niepełnosprawne.

Cele szczegółowe
Cel 1. 1. Wzrost wiedzy na temat przyczyn powstawania niepełnosprawności
Cel 1.2. Obniżenie zachorowalności na raka prostaty
Cel 1.3. Obniżenie zachorowalności na raka szyjki macicy
Cel 1.4. Zwiększenie dostępności do świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych dla
dzieci
Cel 1.5. Rehabilitacja i usprawnianie osób niepełnosprawnych oraz szkolenia specjalistyczne
personelu
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Cel szczegółowy

1.1. Wzrost wiedzy
na temat przyczyn
powstawania
niepełnosprawności

Nazwa zadania

„Zdrowy gdyż
mądry”.

1.2. Obniżenie
zachorowalności
na raka prostaty.

Akcja
bezpłatnych
badań poziomu
markera
nowotworowego
PSA u
mężczyzn

1.3. Obniżenie
zachorowalności
na raka szyjki
macicy.

Profilaktyka
nowotworów jak uniknąć
raka

Podmioty
odpowiadające za
realizację

Opis zadania

Organizowanie konkursów i olimpiad
na temat ochrony własnego zdrowia.
Propagowanie zdrowego stylu życia.

samorząd gminny,
samorząd
powiatowy,
PSSE,
szkoły
podstawowe,
gimnazja ,szkoły
średnie.

Dobrowolne badania profilaktyczne
dla mężczyzn po 50 r.ż w ramach
programu profilaktycznego.
Prowadzenie akcji bezpłatnych badań
poziomu markera nowotworowego
PSA u mężczyzn

samorząd gminny
samorząd
powiatowy
SPZOZ
NFZ

Dobrowolne badania dla dziewcząt i
kobiet z różnych grup społecznych w
ramach programu profilaktycznego.

samorząd gminny
samorząd
powiatowy
SPZOZ
NFZ
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Termin
realizacji

20162010

Wskaźnik
monitorujący
liczba podmiotów
realizujących
zadania z
zakresu promocji
zdrowia, liczba
zorganizowanyc
h konkursów i
olimpiad

20162020

liczba osób,
które
uczestniczyły w
badaniach

20162020

liczba osób,
które
uczestniczyły w
badaniach

Źródła
finansowania
środki własne
podmiotów
odpowiedzialnych
za realizację,
środki finansowe
pozyskane ze
źródeł
zewnętrznych,
organizacje
pozarządowe.
środki własne
podmiotów
odpowiedzialnych
za realizację,
środki finansowe
pozyskane ze
źródeł
zewnętrznych,
organizacje
pozarządowe.
środki własne
podmiotów
odpowiedzialnych
za realizację,
środki finansowe
pozyskane ze
źródeł

1.4. Zwiększenie
dostępności do
świadczeń
rehabilitacyjnych
dla dzieci.

„Rehabilitacja
na medal”

Wzrost dostępności do nowych form
rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i
dorosłych poprzez przekazywanie
zadań do realizacji organizacjom
pozarządowym działającym w
środowiskach osób
niepełnosprawnych.

1.5. Rehabilitacja i
usprawnianie osób
niepełnosprawnych
oraz szkolenia
specjalistyczne
personelu

Doposażenie
NZOZ MEDOP
w sprzęt i
aparaturę do
rehabilitacji i
fizjoterapii oraz
przeszkolenie
personelu.

Celem zadania jest:
1.Zakup specjalistycznego
wyposażenia i sprzętu do prowadzenia
zabiegów rehabilitacyjnych i
fizjoterapeutycznych oraz
przeszkolenie personelu.
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samorząd gminny
samorząd
powiatowy
SPZOZ
NFZ

Stowarzyszenie
Wspomagania
Osób
Niepełnosprawnych
Res Sacra Miser w
Gościeradowie

20162020

Liczba zadań z
zakresu
rehabilitacji
zleconych
organizacjom
pozarządowym

20162020

-Ilość
zakupionego
sprzętu
-ilość
przeszkolonych
osób

zewnętrznych,
organizacje
pozarządowe.
środki własne
podmiotów
odpowiedzialnych
za realizację,
środki finansowe
pozyskane ze
źródeł
zewnętrznych,
organizacje
pozarządowe.

PFRON,
organizacje
pozarządowe.

5.2. Priorytet 2: Rozwój inicjatyw zapewniających efektywne ograniczanie
negatywnych skutków sytuacji kryzysowych związanych z powstaniem
niepełnosprawności

POWIATOWY PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI
Opis i uzasadnienie programu
Mając na celu łagodzenie skutków niepełnosprawności, szczególny nacisk należy
położyć na wczesne działania profilaktyczne, czyli wczesną interwencję – zapobiegającą (na
ile to możliwe) wystąpieniu niepełnosprawności oraz mającą na celu przeciwdziałanie
sytuacjom kryzysowym związanych z powstaniem niepełnosprawności.
Wczesna interwencja, według definicji, to zorganizowany system oddziaływań
profilaktycznych,

diagnostycznych,

leczniczo-rehabilitacyjnych

i

terapeutyczno-

edukacyjnych, których podmiotem jest małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości

w

rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina. Wczesna interwencja to zbiór świadczeń
oferowanych bardzo małym dzieciom i ich rodzinom na prośbę tychże, w określonym okresie
życia dziecka. Obejmuje wszystkie działania podejmowane w odpowiedzi na specjalne
potrzeby dziecka, a mające na celu:
-

wspomożenie rozwoju dziecka,

-

zwiększenie kompetencji samej rodziny,

-

wsparcie prawidłowego funkcjonowania społecznego dziecka i jego rodziny.
Działania te powinny odbywać się w naturalnym środowisku dziecka, najlepiej na

szczeblu lokalnym, w ramach interdyscyplinarnego zorientowanego na rodzinę programu.
Ogólne założenia Wczesnej Interwencji:
1) Dostępność:
-

natychmiastowe informowanie rodzica o potrzebie wczesnego wspomagania

-

jasna, rzetelna i precyzyjna informacja dla rodziców o pomocy na danym
terenie (ośrodki, zakres ich działania, grupy odbiorców)

-

uwzględnienie w dostępie do informacji języków mniejszości narodowych,
ograniczeń związanych z niepełnosprawnością rodziców, środowisk wiejskich

-

zapewnienie rodzicom prawa do współdecydowania o działaniach

-

nie narzucanie rodzinie Wczesnej Interwencji, ale jednocześnie chronienie praw
dziecka.

2) Bliskość:
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rodzina powinna otrzymać niezbędne wsparcie jak najbliżej miejsca

-

zamieszkania,
-

opieką powinna być objęta cała populacja potrzebujących dzieci i ich rodzin,

-

opracowanie przez zespół Wczesnej Interwencji wspólnie z rodzicami
Indywidualnego Programu dla Rodziny

3) Dostępność finansowa:
świadczenia z zakresu Wczesnej Interwencji powinny być całkowicie bezpłatne

-

4) Interdyscyplinarność pomocy:
-

zintegrowanie wysiłku i współpraca specjalistów z wielu dziedzin,

-

zaangażowanie rodziców i ich w aktywne uczestnictwo w procesie,

5) Różnorodność świadczeń:
-

skoordynowane działania różnych służb (medycznych, oświaty, opieki
społecznej) w procesie diagnozy i terapii.

Cele wczesnego wspomagania dziecka
Głównym celem wczesnego wspomagania dla dziecka jest:
1) systematyczne dążenie do poprawy jakości życia, do zapewnienia pełnego
radości,

pozbawionego

napięć

dzieciństwa,

pomimo

występującej

niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju;
2) poprawa ogólnego stanu zdrowia i stanu ruchowego;
3) zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju
psychoruchowym;
4) pomoc w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w
zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów
społecznych;
5) pomoc w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w
najbliższym otoczeniu;
6) wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i
komunikacyjnej, przejawianej w różnych formach zabawy oraz
7) pomoc w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na
miarę jego możliwości.
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Głównym celem wczesnego wspomagania dla rodzica jest:
1) dostarczanie wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym
wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka;
2) pomoc w akceptacji dziecka jako osoby niepełnosprawnej;
3) pomoc w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego;
4) pomoc w coraz pełniejszym osiąganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu
siebie jako „wystarczająco dobrych rodziców”;
5) stopniowe przygotowanie do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka;
6) dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie dziecku jak najlepszych
warunków rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i
wspólnych zabaw).
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą tworzyć następujący
specjaliści:
1) lekarze różnych specjalności, m.in.: neurolog, okulista, audiolog oraz konsultanci
innych specjalności, w zależności od potrzeb;
2) psycholodzy, w tym psycholodzy kliniczni;
3) logopedzi, w tym neurologopedzi;
4) pedagodzy specjalni – oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy
– w zależności od niepełnosprawności dziecka;
5) terapeuci innych specjalności np. terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej,
fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej w zależności od
potrzeb.
Cele szczegółowe:
Cel 2. 1.Umożliwienie świadczenia specjalistycznych usług dla dzieci niepełnosprawnych w
ramach wczesnej interwencji.
Cel 2. 2.Umożliwienie świadczenia specjalistycznych usług logopedycznych, pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w ramach wczesnej interwencji
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Cel szczegółowy

Nazwa zadania

2.1. Umożliwienie
świadczenia
specjalistycznych usług
dla dzieci
niepełnosprawnych w
ramach wczesnej
interwencji.

Centrum ruchu i
integracji
sensorycznej adaptacja ,
wyposażenie oraz
specjalistyczne
przeszkolenie
personelu

2.2. Umożliwienie
świadczenia
specjalistycznych usług
logopedycznych ,
pedagogicznych i
psychologicznych
dla dzieci
niepełnosprawnych i
ich rodzin w ramach
wczesnej interwencji

Centrum
logopedycznopsychologicznopedagogiczneadaptacja ,
wyposażenie oraz
specjalistyczne
przeszkolenie
personelu

Opis zadania
Celem zadania jest:
1.adaptacja pomieszczeń na
sale IS, sale rehabilitacji i
fizjoterapii, Sale
Doświadczania Świata, Sale
Muzykoterapii;
2. zakup specjalistycznego
wyposażenia i sprzętu do
prowadzenia terapii ruchem,
integracji sensorycznej,
rehabilitacji usprawniającej i
leczniczej, terapii Snoezelen,
muzykoterapii;
3.kierunkowe przeszkolenie
personelu .
Celem zadania jest:
1.adaptacja pomieszczeń ;
2. zakup specjalistycznego
wyposażenia i sprzętu do
prowadzenia terapii
logopedycznej,
psychologicznej i
pedagogicznej;
3.kierunkowe przeszkolenie
personelu.

Podmioty
odpowiadające za
realizacje

Termin realizacji

Wskaźnik
monitorujący

Źródło
finansowania

Organizacje
pozarządowe, jst,
jps.

2016-2020

Zrealizowanie
projektu

PFRON, RPO WL,
NFZ

Organizacje
pozarządowe, jst,
jps.

2016-2020

Zrealizowanie
projektu

PFRON, RPO WL
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5.3. Priorytet 3: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

POWIATOWY PROGRAM ZATRUDNIANIA, PORADNICTWA I SZKOLENIA
ZAWODOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opis i uzasadnienie programu
Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną stanowi ukoronowanie całego złożonego
procesu rehabilitacji. Praca bowiem ma dla niej bardzo duże znaczenie nie tylko
ekonomiczne, ale także istotny wymiar społeczny. Poczucie przydatności, samodzielności
ekonomicznej i możliwości realizacji poprzez pracę jest dla osoby niepełnosprawnej tak samo
ważne jak dla wszystkich, zdrowych członków społeczeństwa. Istotną rolę dla pomyślnej
integracji na rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych odgrywa wsparcie rodziny i
przyjaciół, którzy włączają się bardzo często i wspierają osoby niepełnosprawne w przejściu
do dorosłości, płatnego zatrudnienia i niezależnego życia w społeczeństwie. Promocja
zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest kluczem do ich integracji ze społeczeństwem, oraz
stwarza możliwość wzajemnego współzawodnictwa osoby niepełnosprawnej z osobą zdrową.
Dzięki

użyciu

nowych

technologii

można

pokonać

szereg

fizycznych

i

psychologicznych barier, stojących przed osobami niepełnosprawnymi i umożliwić większą
partycypację nie tylko w pracy, ale również w innych dziedzinach życia. Na przykład,
technologie umożliwiają telepracę i pracę wspomaganą komputerowo w bardziej elastycznym
środowisku pracy, które lepiej korespondują ze zdolnościami i umiejętnościami zawodowymi
różnych pracowników.
Udoskonalona technologia, odgrywa bardzo dużą rolę w integracji z regularnym
środowiskiem pracy oraz w dostępie do szkoleń, kwalifikacji i nabywania umiejętności.
Technologie mogą i powinny być wykorzystane do nowych praktyk zawodowych, powinny
też otwierać przed osobami niepełnosprawnymi nowe dziedziny zawodowe, z których osoby
niepełnosprawne były dotychczas niesprawiedliwie wykluczone.
Wszystko to prowadzi do lepszej i pełniejszej zawodowej aktywizacji osób
niepełnosprawnych, czyli do działań zmierzających przede wszystkim do zatrudnienia tych
osób na stanowiskach odpowiadających ich inwalidztwu, oraz służących podnoszeniu ich
kwalifikacji. To także współdziałanie z zakładami pracy chronionej w zakresie możliwości
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz tworzeniu dla nich nowych miejsc pracy.
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Cele szczegółowe
Cel 3.1. Edukacja rodzin, rodziców dzieci niepełnosprawnych
Cel 3. 2. Planowanie rozwoju zawodowego dla osób niepełnosprawnych
Cel 3.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych (przekwalifikowania
i szkolenia)
Cel 3.4. Utworzenie Centrum Informacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych
Cel 3.5. Utworzenie Centrum Informacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych
Cel 3.6. Współpraca z Zakładami Pracy Chronionej i Zakładami z otwartego Rynku Pracy
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Cel szczegółowy

Nazwa zadania

Opis zadania

Podmioty
odpowiadające
za realizację
zadania

3.1. Edukacja rodzin,
rodziców dzieci
niepełnosprawnych
3.2. Planowanie
rozwoju zawodowego
dla osób
niepełnosprawnych
3.3. Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych osób
niepełnosprawnych
(przekwalifikowania i
szkolenia)

Poradnictwo
psychologiczne i
terapeutyczne

- Spotkania z psychologiem, terapeutą
rodzinnym, z rodzicami z takimi
samymi problemami

Poradnia ZawodPsych., PCPR

Poradnictwo
zawodowe

- Spotkania z doradcą zawodowym;
- Spotkania z pracodawcami;
- Spotkania z pracownikami

PUP, ŚDS, PCPR,
Szkoły
integracyjne

Szkolenia
zawodowe

3.4. Utworzenie
Centrum Informacji
Zawodowej dla osób
niepełnosprawnych

Poradnictwo
zawodowe i prawne

3.5. Utworzenie
Centrum Informacji
Zawodowej dla osób
niepełnosprawnych

Przeprowadzenie
kampanii
społecznoinformacyjnej

3.6. Współpraca z
Zakładami Pracy
Chronionej i
Zakładami z
otwartego Rynku
Pracy

Aktywizacja
zawodowa osób
niepełnosprawnych

- Spotkanie ze specjalistami ds.
rozwoju zawodowego;
- spotkania z doradcą zawodowym;
- Współpraca z pracodawcami;
- Współdziałanie z PFRON;
-Współpraca z uczelniami wyższymi
- Informacja o prawach i obowiązkach
osób niepełnosprawnych;
- Posiadanie bazy dotyczącej instytucji,
stowarzyszeń działających na rzecz
osób niepełnosprawnych;
- Wydanie aktualnego informatora
dotyczącego aktywizacji osób
niepełnosprawnych;
- Akcje medialne
- Szkolenie osoby niepełnosprawnej
pod ofertę pracy;
- Kierowanie osób poszukujących
pracy na staż;
- zatrudnienie osób niepełnosprawnych
na stanowiska refundowane
(przystosowanie stanowiska pracy oraz
doposażenie stanowiska pracy
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PUP, Szkoły,
PFRON, ZDZ,
MOPS, PCPR
EFS

PUP, PFRON,
PCPR, EFS

PUP, PCPR,
MOPS

PUP, Starostwo
Powiatowe

Termin
realizacji

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Wskaźnik
monitorujący

Źródło finansowania

Liczba
przeprowadzonych
spotkań
Liczba
przeprowadzonych
spotkań

środki publiczne
(w ramach powiatu)

Liczba
przeprowadzonych
spotkań

Środki Funduszu Pracy
Środki EFS

Utworzenie
Centrum
Informacji
Zawodowej

Środki EFS, Fundusz
Pracy

Wydanie
informatora, liczba
przeprowadzonych
akcji medialnych
Liczba osób
uczestniczących w
szkoleniach, liczba
zorganizowanych
staży, liczba
zatrudnionych
osób
niepełnosprawnych
na refundowanych
stanowiskach
pracy

środki publiczne
(w ramach powiatu)

środki publiczne
(w ramach powiatu)

Środki Funduszu Pracy
Środki EFS, Środki
PFRON

5.4. Priorytet 4: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu
kraśnickiego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez edukację
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I
REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opis i uzasadnienie programu
Art. 23 Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka mówi, że ,,niepełnosprawne
dziecko winno posiadać skuteczny dostęp do oświaty, nauki, opieki rehabilitacyjnej,
przygotowania zawodowego oraz możliwości rehabilitacyjnych – realizowany w sposób
prowadzący do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego zintegrowania ze społeczeństwem
oraz osobistego rozwoju, w tym jego rozwoju kulturalnego i duchowego”.
Rozwój szkolnictwa specjalnego, integracyjne działania terapeutyczne i rewalidacyjne
powinny opierać się na wszechstronnej diagnozie biopsychospołecznej. Doskonalenie
kształcenia specjalnego powinno łączyć się z jak najwcześniejszą stymulacją małego dziecka:
przedszkolną, szkolną i zawodową, rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz rewalidacją
osób dorosłych głębiej upośledzonych umysłowo.
Dzieci niepełnosprawne to dzieci normalne w anormalnej sytuacji. Mają one bowiem
takie same potrzeby rozwojowe jak dzieci zdrowe, lecz napotykają na trudności w ich
realizacji z powodu ograniczeń i wymagań związanych z niepełnosprawnością.
Normalne potrzeby w interakcji z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności
wyzwalają narastający stopniowo stres i stwarzają coraz to nowe wymagania. Dlatego
zachęcanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w głównym nurcie życia społecznego to
najważniejszy sposób promowania jego kompetencji. Istotę tej strategii stanowi przekonanie,
że dziecko niepełnosprawne ma takie same potrzeby rozwojowe jak dziecko zdrowe.
Budzenie tych potrzeb sprzyja rozwojowi nowych umiejętności, wzbogaca interakcję z
innymi oraz ułatwia realizację zadań życiowych a tym samym promuje osobowy rozwój
jednostki – pogłębia jej samoświadomość, zwiększa poczucie tożsamości i sprawstwa oraz
kształtuje samoocenę. Należy dążyć do jak największej normalizacji – doświadczeń
życiowych osób niepełnosprawnych, gdyż osoby te dopiero wtedy mogą przekonać się o
skuteczności własnego działania, kształtują swoje kompetencje społeczne, rezygnują z
samotności na rzecz aktywnego uczestnictwa oraz uczą się kierowania własnym
zachowaniem.
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Życie stawia te same problemy przed osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi. Są to
zadania wynikające z rozwoju człowieka tak jak na przykład podejmowanie edukacji na coraz
wyższych szczeblach. Obowiązkiem zarówno państwa jak i administracji samorządowej jest
zapewnienie wszystkim obywatelom odpowiednich warunków na rzecz ich realizacji.
Istotnym środkiem do realizacji tych postulatów (wskazówek) jest edukacja. Jest ona
bodaj najlepszą drogą, która może umożliwić osobom niepełnosprawnym osiągnięcie
możliwie jak najwyższego poziomu własnego rozwoju, a w przyszłości może być bazą w
oparciu, o którą osoba niepełnosprawna uzyska możliwość osiągnięcia jak największej
samodzielności ekonomicznej oraz przyczynia się do rozwoju społecznego. Wykształcenie
jest tym narzędziem, które pozwala osobom niepełnosprawnym właściwie ukierunkować ich
dążenia, cele życiowe. Zdobyta wiedza jest bowiem dla każdego człowieka, także
niepełnosprawnego tym czynnikiem, który czyni go bardziej aktywnym, twórczym,
samodzielnym.
Za bardzo ważny warunek poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych należy uznać
również edukację rozumianą jako pracę z rodziną osoby niepełnosprawnej. Bardzo często
bowiem powodem frustracji osoby niepełnosprawnej jest nie tyle obojętność, bark wsparcia i
zainteresowania jej losem ze strony samorządu czy państwa, ile brak zrozumienia i
odpowiedniego podejścia ze strony najbliższej rodziny.
Konieczne jest stałe uzupełnianie wyposażenia placówek oświaty i kultury
organizujących zajęcia integracyjne w urządzenia i sprzęt umożliwiający komunikację z
osobami niepełnosprawnymi. Osobom niepełnosprawnym na wózkach należy umożliwić
bezpłatny, a pozostałym niepełnosprawnym ulgowy wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i
inne masowe imprezy.
Uczniom niepełnosprawnym należy stworzyć warunki do uczestnictwa w szkolnej
kulturze fizycznej (lekcje wychowania fizycznego, zajęcia korekcyjne, sportowe i
rehabilitacyjne). W tym zakresie konieczna jest weryfikacja treści programowych zakresu
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz dostosowanie ich do stanu zdrowia i
sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży oraz poprawa bazy rekreacyjno-sportowej dla
osób niepełnosprawnych w placówkach edukacyjnych. Uczniowskie kluby sportowe w swojej
działalności powinny upowszechniać formy pracy na rzecz i przy współudziale dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej. Należy również dążyć do zwiększenia udziału osób
niepełnosprawnych w turystyce oraz do organizowania ,,Zielonych Szkół” z udziałem i dla
uczniów niepełnosprawnych.
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Cele szczegółowe
Cel 4.1. Poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w
Kraśniku pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.
Cel 4.2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w
Kraśniku w zakresie edukacji dzieci z autyzmem poprzez wdrożenie metod

i narzędzi

efektywnego nauczania.
Cel 4.3. Tworzenie innowacyjnych kierunków kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku
pracy dla uczniów niepełnosprawnych .
Cel 4.4. Zwiększenie dostępności dla uczniów z niepełnosprawnością do rożnych form
edukacji.
Cel 4.5. Pełniejsze zaspokojenie potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka (rozszerzenie oferty), zwiększenie szansy na podniesienie poziomu wykształcenia
osób niepełnosprawnych.
Cel 4.6. Znoszenie barier psychologicznych wynikających z niepełnosprawności dziecka w
środowisku rodzinnym, integracja rodziców, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk.
Cel 4.7. Znoszenie barier psychologicznych wynikających z niepełnosprawności dziecka w
środowisku

edukacyjnym,

integracja środowiska nauczycieli prowadzących kształcenie

specjalne na różnych etapach edukacji, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk.
Cel 4.8. Zapoznanie z historią regionu właściwego do miejsca zamieszkania.
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Cel szczegółowy

Nazwa zadania

Podmioty
odpowiadające
za realizację

Opis zadania

Termin
realizacji

Wskaźnik
monitorujący

Źródła
finansowania

Ilość rzutników -1;
Ilość laptopów -1;
Ilość tablic
multimedialnych-1;

1.Wzbogacenie bazy multimedialnej i
4.1. Poprawa

programów edukacyjnych-Klik, Alfabet,

Lata 2016-

warunków pracy

Sokrates –zakup laptopa, tablicy multimedialnej

2020

uczniów i

i radioodtwarzacza Boombox oraz programów

zgodnie z

nauczycieli
Zespołu Szkół
Specjalnych w
Kraśniku
pracujących
z dziećmi i

Wzbogacenie
wyposażenia szkoły
w pomoce i materiały
niezbędne do
prawidłowego
procesu kształcenia.

edukacyjnych.

1.Starostwo

możliwościa

2.Remont i dostosowanie pomieszczenia

Powiatowe

mi

przeznaczonego na salę terapeutyczną dla

w Kraśniku

finansowymi

uczniów ze spektrum autyzmu.

2. Dyrektor ZSS

podmiotów

3.Wyposażenie sali terapeutycznej w pomoce

w Kraśniku

odpowiadają

niezbędne do realizacji zadań wielofunkcyjnych

cych za

młodzieżą ze

(rzutnik, tablica interaktywna-podłogowa,

realizację

spektrum autyzmu.

kolumna wodna, wodospad światłowodów, tor

zadań

świetlno-dźwiękowy, lampa do aromaterapii)

Ilość
radioodtwarzaczy-1;
Ilość programów
edukacyjnych-6;
Ilość rzutników-1;
Ilość tablic
interaktywnychpodłogowych-1;
Kolumn wodnych-12;
Ilość wodospadów
światłowodów-1;
Ilość torów świetlnodźwiękowych-1;
Ilość lamp do
aromaterapii-1.
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1. Środki
finansowe
z Funduszy
Unijnych;
2.Starostwo
Powiatowe
w Kraśniku.

1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli ZSS w Kraśniku wynikających
z kierunków polityki oświatowej oraz wyjście
4.2. Podniesienie

naprzeciw potrzebom lokalnym w zakresie

kwalifikacji

diagnozy i terapii dzieci z autyzmem - studia

zawodowych

podyplomowe UMCS Lublin

nauczycieli Zespołu
Szkół Specjalnych
w Kraśniku w
zakresie edukacji
dzieci z autyzmem
poprzez wdrożenie

Udoskonalenie pracy
szkoły, podniesienie
poziomu nauczania
i kwalifikacji
nauczycieli.

2. Uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli ZSS w
Kraśniku w zakresie diagnozowania potrzeb
uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania-szkolenie kwalifikacyjne-Diagnoza
funkcjonalna w oparciu o Profil
Psychoedukacyjny Pep-r E. Schopplera

metod i narzędzi

3. Podnoszenie kwalifikacji z zakresu metod

efektywnego

pracy z dziećmi z autyzmem poprzez

nauczania.

ukończenie kursów i szkoleń z Terapii
Behawioralnej.
4.Wyszkolenie nauczyciela ZSS w Kraśniku
w zakresie fizjoterapii.
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Ilość nauczycieli
Lata 2016-

kończących studia

2020

podyplomowe-2;

1.Starostwo

zgodnie z

Ilość nauczycieli

Powiatowe

możliwościa

kończących diagnozę

w Kraśniku

mi

funkcjonalną –

2.Dyrektor

finansowymi

2-3;

Zespołu Szkół

podmiotów

Ilość nauczycieli

Specjalnych

odpowiadają

kończących Terapię

w Kraśniku

cych za

Behawioralną-12;

realizację

Ilość nauczycieli

zadań.

kończących
Fizjoterapię-1.

1. Środki
finansowe
z Funduszy
Unijnych;
2.Dofinansowa
nie w ramach
doskonalenia
nauczycieli ZSS
w Kraśniku;
3.Starostwo
Powiatowe
w Kraśniku.

Podniesienie jakości

Zadanie polega na modernizacji oferty

4.3. Tworzenie

kształcenia i

kształcenia zawodowego w tym uczniów

innowacyjnych

szkolenia

niepełnosprawnych i dostosowaniu jej

kierunków

zawodowego dla

do potrzeb rynku pracy, które to corocznie

Starostwo

kształcenia,

uczniów

określa Wojewódzki Urząd Pracy. W tym celu

Powiatowe w

dostosowanych

niepełnosprawnych,

szkoły i placówki zostaną wyposażone w nowe

Kraśniku.

do potrzeb rynku

oraz rozwój

technologie, materiały, narzędzia niezbędne do

Szkoły i

pracy, dla uczniów

współpracy szkół

kształcenia w deficytowych zawodach. Zostanie

placówki

Lata 2016-

niepełnosprawnyc

i placówek

również zwiększony dostęp uczniów i

oświatowo –

2020.

h.

oświatowo –

nauczycieli do nowoczesnych technik i

wychowawcze

wychowawczych

technologii poprzez organizację szkoleń.

prowadzone

prowadzonych przez

Natomiast nauczyciele kształcenia zawodowego

przez Powiat

Powiat Kraśnicki

oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Kraśnicki

z otoczeniem

będą mieli możliwość aktualizowania i

społeczno–

poszerzania swojej wiedzy, poprzez organizację

gospodarczym.

różnego rodzaju form kształcenia.
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1. Środki
Ilość utworzonych

finansowe

nowych,

z Funduszy

innowacyjnych

Unijnych.

kierunków
kształcenia.

2.Budżet
Państwa.

Zadanie polega na tym, że uczniowie z różnym
rodzajem niepełnosprawności mieliby
możliwość kształcenia się w szkole masowej.
4.4. Zwiększenie
dostępności dla
uczniów z
niepełnosprawnośc
ią do różnych form
edukacji.

1.PFRON,

Jeżeli wynikałyby trudności w nauce związane z
Wyrównywanie szans

niepełnosprawnością lub pogorszeniem się

Starostwo

Ilość uczniów z

edukacyjnych dla

stanu zdrowia uczeń miałby możliwość

Powiatowe,

niepełnosprawnością

dzieci i młodzieży

uzupełnienia braków programowych, poprzez

Szkoły

z

uczestnictwo w dodatkowych zajęciach

z powiatu

w szkołach

niepełnosprawnością

lekcyjnych. Ponadto zatrudnienie asystenta

kraśnickiego

masowych.

osoby niepełnosprawnej oraz organizacja
odpowiednio dostosowanego i
oprzyrządowanego stanowiska pracy,
ułatwiłoby uczniowi naukę i funkcjonowanie w
szkole.
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2016-2020

, którzy podjęli naukę

2.Starostwo
Powiatowe,
3. Środki
finansowe
z Funduszy
Unijnych.
4.Sponsorzy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to
działanie mające na celu ocenę indywidualnych
potrzeb dziecka, analizę warunków rozwoju ze
szczególnym uwzględnieniem jego najbliższego

4.5.Pełniejsze

otoczenia i rodziny oraz przygotowanie i

zaspokojenie

realizację indywidualnych programów

potrzeb w zakresie

rozwojowych.

wczesnego

Podjęcie działań we wczesnym okresie rozwoju

wspomagania

daje szanse szybkich postępów, często

rozwoju dziecka
(rozszerzenie
oferty),
- zwiększenie
szansy na
podniesienie
poziomu
wykształcenia osób
niepełnosprawnyc
h

- odsetek dzieci z

powoduje zahamowanie wielu zaburzeń oraz
zapewnia pomoc i wsparcie dla rodziny.

Integracyjne

„Zanim będę

Mając na celu łagodzenie skutków

Przedszkole

przedszkolakiem”

niepełnosprawności, szczególny nacisk należy

Publiczne nr 3

położyć na wczesne działania profilaktyczne –

w Kraśniku

zapobiegające (na ile to możliwe) wystąpieniu
niepełnosprawności oraz mające na celu
przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym
związanych z powstaniem niepełnosprawności.
Głównym celem działań w tym zakresie jest
wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych i
zapobieganie ich skutkom.
Wczesna interwencja umożliwia:
- zaspokojenie podstawowych potrzeb
rozwojowych dziecka,
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niepełnosprawnością
objętych wczesnym
2015- 2020

wspomaganiem
rozwoju
- opracowany
program

1. Środki
krajowe
(subwencja
oświatowa)
2. Samorządy
3.Inne.

- stymulację rozwoju dziecka poprzez
zapewnienie mu oddziaływań terapeutycznych
dostosowanych do specyfiki zaburzeń,
- integrację ze środowiskiem,
- poprawę funkcjonowania dziecka w różnych
sytuacjach społecznych,
- wspomaganie rodziny w procesie
wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i
podjęte działania stymulujące i wspomagające
rozwój dziecka, tym bardziej pomyślne są
rokowania. Czekanie zaś na kompleksową
interwencję terapeutyczną aż do wieku
przedszkolnego skutkuje utrwaleniem
nieprawidłowości

w funkcjonowaniu

dziecka i jego rodziny.
Realizacja działań z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju daje nadzieję na
zminimalizowanie lub zlikwidowanie skutków
zaburzeń rozwojowych, a nawet zapobieżenie
ich wystąpieniu.
Zwiększona zostaje również szansa na
podniesienie poziomu
wykształcenia i samodzielne funkcjonowanie
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jednostki w dorosłym życiu rodzinnym i
zawodowym.
Nakłady na wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka mogą przyczynić się do ograniczenia w
przyszłości wydatków na opiekę zdrowotną
oraz opiekę i świadczenia socjalne dla
niesprawnych, niezaradnych,
niewykształconych i nieprzystosowanych
społecznie dorosłych osób z
niepełnosprawnością.

4.6.Znoszenie

Niepełnosprawność dziecka wprowadza

barier

rewolucyjne zmiany w jego rodzinie,

psychologicznych

zarówno w psychice każdego z jej

wynikających z

członków, w relacjach między nimi, jak i

niepełnosprawno

Grupa wsparcia dla

funkcjonowaniu społecznym oraz

ści dziecka w

rodziców dzieci z

finansowym rodziny.

środowisku

niepełnosprawno-

Nowa, złożona sytuacja powoduje, że

rodzinnym

ścią

rodzina zostaje zmuszona do zmian w

- integracja

„Nie jesteś sam”

sposobie życia, postawach i zachowaniu.

rodziców,

Istniejący dotąd sposób funkcjonowania

wymiana

rodziny musi ulec transformacji, tak aby

doświadczeń,

było możliwe wychowanie

dobrych praktyk

niepełnosprawnego dziecka przy
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- Powiatowy
Zespół Poradni

- odsetek rodziców

1. środki

Psychologiczn

dzieci z

krajowe

o–

niepełnospra-

(subwencja

wnością

oświatowa)

uczestniczących w

2. Starostwo

- Integracyjne

spotkaniach grupy

Powiatowe

Przedszkole

- opracowany

w Kraśniku.

Publiczne nr 3

program

3. Inne.

Pedagogicznyc
h w Kraśniku

w Kraśniku

2016-2020

zachowaniu jakości życia pozostałych jej
członków.
Wobec złożoności problemów, z którymi
spotyka się rodzina dziecka z
niepełnosprawnością, niezwykle ważne
jest, aby na każdym z etapów
przystosowania do tej sytuacji mogła
znaleźć pomoc dostosowaną do swoich
potrzeb.
Wieloletnie praktyka wykazuje, że grupa
wsparcia jako wspólnota osób o podobnym
doświadczeniu, ale na różnych etapach
życia jest jedną ze skuteczniejszych form
pomocy rodzicom dzieci z
niepełnosprawnością, która skutecznie
realizuje podstawowe cele, takie jak:
- wsparcie w procesie odzyskiwania
równowagi,
- pomoc w uzyskaniu kompetencji
potrzebnych do zajmowania się
niepełnosprawnym dzieckiem,
- wsparcie w budowaniu relacji z dzieckiem
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poprzez bliski kontakt, zabawę, w
kształtowaniu prawidłowych relacji
pomiędzy rodzicami, rodzeństwem i
dzieckiem niepełnosprawnym,
- dzielenie się doświadczeniem, wymiana
informacji, poradnictwo prawne,
pomocowe,
- minimalizowanie poczucia osamotnienia,
- poprawa samopoczucia,
- kształtowanie otwartości w stosunkach
interpersonalnych, aktywnego udziału
rodziny w życiu społecznym.
4.7. Znoszenie

Edukacja każdego dziecka jest procesem

barier

ciągłym, który trwa nieprzerwanie od

psychologicznych
wynikających z
niepełnosprawno
ści dziecka w
środowisku
edukacyjnym

Grupa wsparcia dla
nauczycieli
prowadzących
kształcenie
specjalne

1. środki

rozpoczęcia edukacji przedszkolnej do

- Powiatowy

- odsetek placówek

krajowe

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej bądź

Zespół Poradni

oświatowych

(subwencja

wyższej i zdobycia zawodu.

Psychologiczn

2016-

uczestniczących w

oświatowa)

Aby była ona efektywna i przyjazna dla

o–

2020r.

spotkaniach grupy

2. Starostwo

ucznia konieczne jest stałe dążenie do

Pedagogicznyc

- opracowany

Powiatowe

znoszenia barier psychologicznych w

h w Kraśniku

program

w Kraśniku.

- integracja

środowisku edukacyjnym oraz współpraca

środowiska

placówek oświatowych i nauczycieli na
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3. Inne.

nauczycieli

kolejnych etapach edukacyjnych.

prowadzących

W przypadku dziecka z

kształcenie

niepełnosprawnością niwelowanie barier

specjalne na

psychologicznych i współpraca i nauczycieli

różnych etapach

nabiera szczególnego znaczenia - może być

edukacji,

wyznacznikiem sukcesu bądź porażki i w

wymiana

konsekwencji determinować poziom

doświadczeń,

uzyskanego wykształcenia przez osoby

dobrych praktyk

niepełnosprawne.
W procesie edukacji dziecka z
niepełnosprawnością bardzo ważne jest
więc udzielenie wsparcia nauczycielom w
formie:
- pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu
problemów dzieci i problemów
zawodowych,
- podnoszenia poziomu wiedzy poprzez
organizowanie spotkań tematycznych z
innymi specjalistami.
- umożliwienia wymiany doświadczeń,
prezentacji dobrych praktyk,
- wsparcia psychologicznego w sytuacjach
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trudnych, kryzysowych,
- zwiększania umiejętności
interpersonalnych i kompetencji
wychowawczych.
Trasy wycieczek:
4.8. Zapoznanie z
historią regionu
właściwego dla
miejsca
zamieszkania.

Wycieczki
edukacyjnokrajoznawcze po
regionie.

1.Świętokrzyski Park Narodowy- KielceOblęgorek- Chęciny- Jaskinia Raj-Tokarnia.
2. Puławy-Kazimierz Dolny-JanowiecNałęczów.
3.Zamość-Szczebrzeszyn-Zwierzyniecroztoczanski Park Narodowy.
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1. Budżetu
Środowiskowy

Liczba osób

Państwa.

Dom

2016-

niepełnosprawnych

2.Środki

Samopomocy

2020r.

biorących udział

finansowe

w wycieczkach.

PFRON

w Annopolu

3.Sponsorzy.

5.5. Priorytet 5: Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu
codziennym poprzez zmniejszenie występowania barier funkcjonalnych
(architektonicznych,

technicznych,

w

komunikowaniu

się

i

transportowych) w środowisku lokalnym.
POWIATOWY PROGRAM DOSTOSOWANIA ŚRODOWISKA LOKALNEGO DO
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opis i uzasadnienie programu
Przeprowadzona diagnoza środowiska lokalnego, jak i wcześniejsze rozeznanie
jednoznacznie wykazują, że znaczna część obiektów użyteczności publicznej na terenie
powiatu kraśnickiego nie spełnia wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jedynie
nieliczne obiekty użyteczności publicznej spełniają warunki umożliwiające pełne korzystanie
z nich przez osoby niepełnosprawne. Osoby starsze, z trudem poruszające się, lub na wózkach
inwalidzkich wciąż napotykają na wysokie krawężniki, niedostępne schody, śliskie podłogi,
ciasne klatki schodowe w blokach. Z tego powodu niezbędne wydaje się podjęcie wszelkich
dostępnych działań na tym polu w celu ograniczenia skutków niepełnosprawności.
Likwidacja barier architektonicznych pozwala bowiem osobom niepełnosprawnym pełniej
uczestniczyć w życiu społecznym. Liczymy na to, że podjęte działania zapewnią osobom o
ograniczonej zdolności poruszania się oraz osobom korzystającym z wózków inwalidzkich na
samodzielne i swobodne przemieszczanie się w obiektach użyteczności publicznej.
Niepokojącym zjawiskiem na terenie powiatu jest fakt zupełnego nieprzystosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacji publicznej. Uniemożliwia to, lub
przynajmniej ogranicza możliwość korzystania z nich przez niepełnosprawną część naszej
wspólnoty lokalnej. Zatem za konieczne należy uznać podjęcie w jak najszybszym czasie
wszelkich dostępnych działań w celu przeciwdziałania tej niekorzystnej sytuacji.
Rozwiązaniem

tego

problemu

byłby

zakup

mikrobusów

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych do szkół, na zajęcia rehabilitacyjne i zabiegi lecznicze oraz na imprezy
kulturalne, rekreacyjne, sportowe itp. Niezbędne jest również uzupełnianie taboru
samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach pomocy
społecznej i innych instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Cele szczegółowe
Cel 5.1. Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek
edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej poprzez likwidację barier architektonicznych w
obiektach użyteczności publicznej w powiecie kraśnickim.
Cel 5.2. Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez doposażenie w sprzęt
rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Cel 5.3. Zmniejszenie barier transportowych w placówkach wsparcia dziennego i
całodobowego poprzez zakup lub przystosowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Cel 5.4. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku
poprzez montaż windy.
Cel 5.5. Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych - zakup mikrobusu i
autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie
Cel 5.6. Likwidacja barier funkcjonalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Olbięcinie
Cel 5.7. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości usług świadczonych
osobom niepełnosprawnym, w szczególności w urzędach administracji publicznej,
placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia
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Cel
szczegółowy
5.1. Zwiększenie
dostępności dla osób
niepełnosprawnych
budynków
użyteczności
publicznej w Powiecie
Kraśnickim

5.2. Ograniczanie
skutków
niepełnosprawności
poprzez doposażenie
w sprzęt
rehabilitacyjny
obiektów służących
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

5.3. Zmniejszenie
barier transportowych
w placówkach
wsparcia dziennego i
całodobowego

Nazwa
zadania

Opis
zadania

Powiat Kraśnicki
dostępny dla
niepełnosprawnych

Likwidacja barier
architektonicznych w urzędach,
placówkach edukacyjnych i
zakładach opieki zdrowotnej
Dostosowanie budynków
umożliwi osobom
niepełnosprawnym i starszym
korzystanie z w/w instytucji.

Doposażenie NZOZ
MEDOP w
Gościeradowie w
sprzęt rehabilitacyjny

Zakupu lub
przystosowanie
pojazdów
przeznaczonych do
przewozu osób
niepełnosprawnych

Wymiana zużytego oraz zakup
nowego specjalistycznego
wyposażenia i sprzętu do
prowadzenia zabiegów
rehabilitacyjnych. Realizacja
zadania przyczyni się do
poszerzenia oferty
rehabilitacyjnej placówki i jej
efektywniejszej działalności na
rzecz ograniczania skutków
niepełnosprawności
Zakup lub przystosowanie
pojazdów przeznaczonych do
przewozu osób
niepełnosprawnych w
placówkach wsparcia dziennego
i całodobowego zajmujących się
osobami niepełnosprawnymi.
Realizacja zadania przyczyni się
do poprawy standardu transportu
osób niepełnosprawnych w
placówkach oraz rozwijania
różnych form integracji
społecznej związanych z
koniecznością przemieszczania
się osób niepełnosprawnych.

Podmioty
odpowiadające za
realizację

Termin
realizacji

Wskaźnik
monitorujący

2016-2020

Liczba
dostosowanych
budynków

Urzędy
Placówki edukacyjne
Zakłady Opieki
Zdrowotnej

Stowarzyszenie
Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych
„RES SACRA
MISER”

2016-2020

Liczba zakupionego
sprzętu
rehabilitacyjnego

Placówki wsparcia
dziennego/
całodobowego
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Samorząd gminny/
powiatowy
PFRON

Środki własne
stowarzyszenia/
NZOZ
PFRON

NZOZ MEDOP w
Gościeradowie

Samorząd gminny/
powiatowy

Źródła
finansowania

2016-2020

Liczba
dostosowanych/
zakupionych
pojazdów

Samorząd gminny/
powiatowy
PFRON

5.4. Likwidacja barier
architektonicznych w
Zespole Szkół
Specjalnych w
Kraśniku poprzez
montaż windy

Montaż windy w
budynku Zespołu
Szkół Specjalnych.

5.5. Likwidacja barier
komunikacyjnych
osób
niepełnosprawnych zakup mikrobusu i
autobusu dla
Specjalnego Ośrodka
SzkolnoWychowawczego w
Olbięcinie

- zakup autobusu i
mikrobusu
wyposażonego w
windę, do transportu
osób na wózkach
inwalidzkich szyny do
mocowania wózka

Dostosowanie budynku ZSzS, w
którym swoją siedzibę mają:
- Szkoła Podstawowa nr 8
- Gimnazjum nr 3
- Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Życia
- Zespół RewalidacyjnoWychowawczy.
Dostosowanie przyczyni się do
poszerzenia oferty edukacyjnej
szkoły dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Mikrobus będzie wykorzystany
do przewozu dzieci i młodzież
uczęszczającą na zajęcia
rewalidacyjno-edukacyjnowychowawczo oraz rehabilitację.
Wychowankowie OREW
posiadają upośledzenie
umysłowe w stopniu
umiarkowanym, znacznym
głębokim i ze sprzężeniami.
Większość porusza się na
wózkach inwalidzkich, a
dotychczasowe busy nie są
wyposażone w windę, która
ułatwiałaby umieszczenie dzieci
w busie.

Samorząd powiatowy
Zespół Szkół
Specjalnych w
Kraśniku

2016-2020

Dostosowany
budynek

Samorząd
powiatowy
PFRON

Starostwo Powiatowe
w Kraśniku
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w
Olbięcinie
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2016-2018

Liczba zakupionych
pojazdów

PFRON
Środki budżetowe

5.6. Likwidacja barier
funkcjonalnych w
Specjalnym Ośrodku
SzkolnoWychowawczym w
Olbięcinie

5.7. Podejmowanie
działań mających na
celu podniesienie
jakości usług
świadczonych
osobom
niepełnosprawnym ,
w szczególności w
urzędach
administracji
publicznej,
placówkach pomocy
społecznej,
placówkach służby
zdrowia

zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i
pomocy
dydaktycznych dla
dzieci i młodzieży z
OREW

1.Remont i
modernizacja oraz
podniesienie
efektywności
energetycznej
pomieszczeń budynku
Pałacu DPS w
Gościeradowie wraz z
wymianą
wyposażenia.

Zakup sprzętu umożliwi
zwiększenie dostępności dla
uczniów niepełnosprawnych do
różnych pomocy
dydaktycznych i
rehabilitacyjnych. Przyczyni się
do ograniczenia i łagodzenia
skutków niepełnosprawności
poprzez doposażenie obiektu
służącego rehabilitacji w sprzęt
rehabilitacyjny, a także do
ograniczania zakresu
występowania barier
utrudniających aktywne
uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym.

Celem zadań jest:
1.Dostosowanie budynków
Domu Pomocy Społecznej w
Gościeradowie do świadczenia
wysokiej jakości usług osobom
niepełnosprawnym –
mieszkańcom DPS.
2. Dostosowanie budynków DPS
w Gościeradowie do wymogów
sanitarnych, p/poż i BHP.

Starostwo Powiatowe
w Kraśniku
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w
Olbięcinie

DPS w Gościeradowie,
Starostwo Powiatowe
w Kraśniku
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2016-2020

2016-2020

Liczba i rodzaj
zakupionych
urządzeń do
rehabilitacji

PFRON
Środki budżetowe

Ilość
zmodernizowanych
budynków

PFRON, RPO-WL,
Powiat Kraśnicki

5.6. Priorytet 6: Promocja integracji społecznej jako warunku zwiększenia
możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym

Opis i uzasadnienie programu
Niezwykle ważną rolę w procesie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych
spełniają organizacje pozarządowe. Niezbędne jest zatem wzmożenie zasięgu ich współpracy
z samorządem, a na tej bazie tworzenie lokalnych koalicji na rzecz zwalczania problemów
społecznych, w tym wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na ogromne zainteresowanie środowiska
osób niepełnosprawnych uczestnictwem w imprezach integracyjnych, w tym rekreacyjnosportowych. Niezbędna jest zatem cykliczna organizacja tego typu imprez. Należy w nich
uwzględniać i prezentować dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych, w tym uczestników
warsztatów terapii zajęciowej.
Cele szczegółowe:
Cel 6.1. Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, ukazanie możliwości
oraz talentów drzemiących w osobach niepełnosprawnych.
Cel 6.2. Umożliwienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym,
społecznym, kulturalnym i sportowym.
Cel 6.3. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym, sportowym i
rekreacyjnym oraz upowszechnianie, promocja i wspieranie działań integracyjnych osób
niepełnosprawnych.
Cel 6.4. Poszerzenie zakresu zainteresowań, umiejętności poprzez integrację z grupą, nowym
środowiskiem.
Cel 6.5. Integracja osób niepełnosprawnych poprzez pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
wyrównywanie szans, aktywizacja sportowa i wzmacnianie możliwości samorealizacji oraz
wzbudzanie

świadomości

i

wrażliwości

społecznej

odnośnie

problematyki

osób

niepełnosprawnych.
Cel 6.6. Integracja i przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu wśród osób
niepełnosprawnych.
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Cel szczegółowy

6.1. Integracja osób
niepełnosprawnych w
środowisku lokalnym,
ukazanie możliwości
oraz talentów
drzemiących w
osobach
niepełnosprawnych.

6.2. Umożliwienie
pełnego uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych w
życiu publicznym,
społecznym,
kulturalnym i
sportowym

Podmioty
odpowiadające za
realizację

Nazwa zadania

Opis zadania

Przegląd twórczości
teatralnej osób
niepełnosprawnych.

Projekt polega na organizowaniu
corocznych (3-dniowych) przeglądów
twórczości teatralnej osób
niepełnosprawnych (uczestników ŚDS,
WTZ, OSZW, DPS, członków
stowarzyszeń działających na rzecz
osób niepełnosprawnych).Przeglądy
odbywałyby się w CKiP w Kraśniku
gdzie na widowni wszyscy
zainteresowani mieszkańcy powiatu
mogliby brać udział w imprezie.
Wszystkie zespoły teatralne byłyby
nagradzane, a lokalna TV zrobiłaby
reportaż z przeglądu, który byłby
przedstawiony szerokiej publiczności
przed telewizorami.

Organizowanie imprez
integracyjnych o
charakterze sportowym,
kulturalnym,
artystycznym i
rekreacyjnoturystycznym

Organizowanie: powiatowych i
gminnych olimpiad sportowych,
przeglądów piosenki i poezji, wystaw i
aukcji prac osób niepełnosprawnych.
Stwarzanie możliwości osobom
niepełnosprawnym uczestnictwa w
różnych imprezach kulturalnych i
sportowych. Promowanie aktywnego
wypoczynku poprzez uczestnictwo w
zajęciach sportowych,
rehabilitacyjnych i kulturalnych.
Popularyzacja różnych form
twórczości osób niepełnosprawnych
poprzez organizowanie wystaw,
koncertów, spotkań, przeglądów,
popularyzacja w lokalnych mediach
osiągnięć w różnych dziedzinach życia.
Informowanie o ofercie imprez
kulturalnych, rozrywkowych,

147

Starostwo Powiatowe,
CKiP w Kraśniku,
organizacje pozarządowe
działające na rzecz osób
niepełnosprawnych,
PCPR, OPS-y z terenu
powiatu kraśnickiego.

Samorząd
powiatowy/gminny,
OPS, PCPR, Organizacje
działające na rzecz osób
niepełnosprawnych,
Kluby sportowe, CKiP,
Media lokalne

Termin
realizacji

2016-2020

2016-2020

Wskaźnik
monitorujący

Źródła
finansowania

Zrealizowanie
projektu

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku,
PFRON,
Samorządy
gminne,
organizacje
pozarządowe,
sponsorzy, środki
UE.

Zrealizowanie
projektu

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku,
PFRON,
Samorządy
gminne,
organizacje
pozarządowe,
sponsorzy, środki
UE.

6.3. Organizacja
przedsięwzięć o
charakterze
kulturalnoartystycznym,
sportowym i
rekreacyjnym oraz
upowszechnianie ,
promocja i wspieranie
działań
integracyjnych osób
niepełnosprawnych

1. Powiatowe Dni Osób
Niepełnosprawnych

2. Bieg po uśmiech

sportowych i turystycznych w
powiecie.
Trzydniowa impreza o charakterze
kulturalno-artystyczno-sportoworekreacyjnym dla niepełnosprawnych i
pełnosprawnych mieszkańców
powiatu. Impreza poprzedzona akcją
informacyjną we wszystkich gminach
powiatu. Zapewniony darmowy dowóz
na imprezę.
I dzień: DPS Popkowice - przegląd
twórczości artystycznej osób
niepełnosprawnych (wystawy,
przedstawienia teatralne, spotkania
recytatorskie, przeglądy taneczne;
poczęstunek dla wszystkich
uczestników).
II dzień: Zalew Kraśnicki - szkolenia z
zakresu wędkarstwa, korzystanie ze
sprzętu wodnego , siłowni, wieczorem
zabawa taneczna z poczęstunkiem dla
wszystkich uczestników.
III dzień: OSZW w Olbięcinie różnego rodzaju gry i zabawy
sportowe, konkursy z nagrodami w
wykorzystaniem bazy sportowej
ośrodka, wieczorem ognisko z
kiełbaskami oraz koncert kraśnickiego
barda/kraśnickiego zespołu
muzycznego
Impreza sportowo-rekreacyjna dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych w
różnych kategoriach wiekowych. Jedną
z konkurencji biegowych jest bieg
integracyjny dla osób
niepełnosprawnych.

148

Starostwo Powiatowe w
Kraśniku, organizacje
pozarządowe działające
na rzecz osób
niepełnosprawnych,
OSZW w Olbięcinie,
PCPR, OPS-y z terenu
powiatu kraśnickiego,
DPS-y, ŚDS, Urząd
Miasta Kraśnik.

2016-2020
(majczerwiec)

Zrealizowanie
projektu

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku,
PFRON,
Samorządy
gminne,
organizacje
pozarządowe,
sponsorzy, środki
UE.

Wioska Dziecięca SOS
w Kraśniku,
SKB Kraśnik,
Centrum Wolontariatu,
Stowarzyszenie
Perspektywy

Czerwiec
2016-2020

Zrealizowanie
projektu,
komunikat
końcowy,

Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w
Polsce

3. Ruch, radość,
integracja

Impreza sportowo-rekreacyjna dla
dzieci i młodzieży pełnosprawnych i
niepełnosprawnych, na terenie Wioski
Dziecięcej SOS w Kraśniku.

Stowarzyszenie
Perspektywy,
Wioska Dziecięca SOS
w Kraśniku,

Rekreacja, integracja,
muzyka

Wyjazd grupy osób niepełnosprawnych
na wycieczkę w celu rekreacyjnego
zwiedzania, połączonego z
późniejszymi warsztatami
muzycznymi, a następnie ogniskiem,
zabawą taneczną.

Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Kraśniku,
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
„Wspólnota na całe
życie”

6.5. Integracja osób
niepełnosprawnych
poprzez pełne
uczestnictwo w życiu
społecznym oraz
wyrównywanie szans
i aktywizacja
sportowa i
wzmacnianie
możliwości
samorealizacji.
Wzbudzanie
świadomości i
wrażliwości
społecznej odnośnie
problematyki osób
niepełnosprawnych.

Powiatowe dni sportu
osób
niepełnosprawnych

Organizowanie corocznych gier i
zawodów sportowych dla osób
niepełnosprawnych, połączonych z
festynem integracyjnym pod nazwą
,,RAZEM”. Zawody i całość
przedsięwzięcia odbywało by się na
obiekcje Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Olbięcinie. Wszyscy zainteresowani
mieszkańcy powiatu mogliby brać
udział w imprezie połączonej z
festynem integracyjnym.
Całość imprezy zostałaby
przedstawiona w TV Kraśnik jak
również na stronach internetowych
powiatu.

Starostwo Powiatowe;
Stowarzyszenia
działające na rzecz osób
niepełnosprawnych,
OSZ-W w Olbięcinie

6.6. Integracja i
przeciwdziałanie
izolacji i wykluczeniu
społecznemu wśród
osób
niepełnosprawnych

1.„Dzień Dzieckacykliczna impreza
integracyjnokulturalna”.
2.„Wieczerza Wigilijnacykliczna impreza
integracyjno-kulturalna”

Celem zadania jest: 1. integracja
środowiska osób niepełnosprawnych,
2. Integracja osób niepełnosprawnych
ze społecznością lokalna,
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie
Wspomagania Osób
Niepełnosprawnych Res
Sacra Miser w
Gościeradowie, Dom
Pomocy Społecznej w
Gościeradowie

6.4. Poszerzenie
zakresu
zainteresowań,
umiejętności poprzez
integrację z grupą,
nowym środowiskiem
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Wrzesień
2016-2020

2016-2020

2016-2020
(czerwiec)

2016-2020

Zrealizowanie
projektu,
sprawozdanie

Stowarzyszenie Perspektywy,
Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w
Polsce.

Realizacja
zadania

Środki własne,
PFRON, ROPS,
Sponsorzy,
Starostwo
Powiatowe,
beneficjenci

Zrealizowanie
projektu(przedst
awienie
osiągnięć i
sukcesów
sportowych
zawodników).

Starostwo
Powiatowe w
Kraśniku,
PFRON,
Samorządy
gminne,
organizacje
pozarządowe,
sponsorzy, środki
UE, środki
własne

Zrealizowanie
projektu

PFRON,
organizacje
pozarządowe,
środki
darczyńców.

5.7. Priorytet 7: Dążenie do poprawy warunków ekonomicznych i socjalnych
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kraśnickiego
PROGRAM

OCHRONY

SOCJALNEJ

I

EKONOMICZNEJ

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opis i uzasadnienie programu
Zabezpieczenie materialne, pomoc usługowa, praca socjalna zapewnia osobom
niepełnosprawnym duże poczucie bezpieczeństwa. Dlatego celem naszego działania jest
umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych i zapewnienie im możliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym
– wszystko to w oparciu o zasadę pomocniczości. Chodzi tu zarówno o tworzenie warunków
organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, jak i o rozbudowę niezbędnej
infrastruktury socjalnej.

Cele szczegółowe
Cel 7.1. Podejmowanie działań do tworzenia dziennych placówek pobytu osób
niepełnosprawnych
Cel 7.2. Dążenie do poprawy warunków socjalno-bytowych w istniejących placówkach
zabezpieczających potrzeby osób niepełnosprawnych (ŚDS, DPS)
Cel 7.3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
Cel 7.4. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym
Cel 7.5. Dążenie do udzielenia wsparcia dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom
dzieci niepełnosprawnych poprzez działania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i
integracyjne.
Cel 7.6. Podniesienie świadomości osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i
uprawnieniach
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Cel szczegółowy

Nazwa zadania

Opis zadania

7.1. Podejmowanie
działań do tworzenia
dziennych placówek
pobytu osób
niepełnosprawnych

Utworzenie dziennej placówki pobytu
osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu kraśnickiego
- utworzenie ZAZ-ów przy
DPS
- utworzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy
- Utworzenie Senior Wigor
- Utworzenie Klubów Seniora

1.Utworzenie
Senior-Wigor w
Gościeradowie
2.Utworzenie ZAZ
przy DPS w
Popkowicach
3.Utworzenie
klubów seniora
przy OPS

7.2.Dążenie do poprawy
warunków socjalnobytowych w istniejących
placówkach
zabezpieczających
potrzeby osób
niepełnosprawnych(ŚDS,
DPS)

7.3.Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób niepełnosprawnych

-wzbogacenie jakości usług
świadczonych przez placówki
-Profesjonalizacja usług
-podnoszenie kwalifikacji personelu
-specjalizacja personelu

-szkolenia
-konferencje
-spotkania
integracyjne
pracowników DPSów powiatu
kraśnickiego

1.organizacja czasu wolnego
niepełnosprawnym mieszkańcom
placówek powiatu kraśnickiego
- zajęcia w kołach zainteresowań
-zajęcia sportowe dostosowane do
stopnia niepełnosprawności
-aktywny wypoczynek poprzez
aktywny wypoczynek
-systematyczna rehabilitacja
dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych
2.Pozostali niepełnosprawni

-wycieczki
integracyjne
mieszkańców DPS
-tworzenie kół
zainteresowań w
DPS-ach na terenie
powiatu
kraśnickiego
-wprowadzenie
zajęć
gimnastycznych dla
mieszkańców DPS-
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Podmioty
odpowiadające
za realizacje
-jednostki
samorządu
terytorialnego
stowarzyszenia
-jednostki
organizacyjne
powiatu
-OPS
-PCPR
-jednostki
samorządu
terytorialnego
stowarzyszenia
-jednostki
organizacyjne
powiatu
-OPS
-PCPR
-jednostki
samorządu
terytorialnego
stowarzyszenia
-jednostki
organizacyjne
powiatu
-OPS
-PCPR
-PUP

Termin
realizacji

Wskaźnik
monitorujący

Źródła finansowania

20162020

Utworzenie SeniorWigor, utworzenie
ZAZ, liczba
utworzonych
klubów seniora

-dotacje z budżetu państwa
-środki własne j.s.t
-PFRON
-fundusze europejskie
-budżet stowarzyszeń

20162020

Liczba
zorganizowanych
szkoleń, konferencji,
spotkań
integracyjnych

-dotacje z budżetu państwa
-środki własne j.s.t
-PFRON
-fundusze europejskie
-budżet stowarzyszeń

20162020

Liczba wycieczek
integracyjnych,
liczba kół
zainteresowań,
liczba godzin
przeprowadzonych
zajęć
gimnastycznych,
liczba kursów i
szkoleń, utworzenie
systemu
informacyjnego

-dotacje z budżetu państwa
-środki własne j.s.t
-PFRON
-fundusze europejskie
-budżet stowarzyszeń

mieszkańcy powiatu kraśnickiego:
-szkolenia, kursy, warsztaty
skierowane do zdiagnozowanych
potrzeb osób niepełnosprawności.
-działalność klubowa
3.podtrzymywanie infrastruktury
ZPCH, wspomaganie funkcjonowania
działalności ZPCH

7.4.Integracja osób
niepełnosprawnych ze
środowiskiem lokalnym

7.5. Dążenie do
udzielenia wsparcia
dorosłym osobom
niepełnosprawnym oraz
rodzinom dzieci
niepełnosprawnych
poprzez działania
edukacyjne,
wychowawcze,
opiekuńcze i
integracyjne.

Imprezy integracyjne, pikniki,
wymiana międzypokoleniowa.

-realizacja projektów służących
integracji osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem
-tworzenie grup wsparcia dla rodzin
które borykają się z problemem
niepełnosprawności

ów
-szkolenia, kursy
realizowane przez
PUP
-utworzenie
klubów dla
niepełnosprawnych
osób przy OPS-ach
-stworzenie
systemu
informacyjnego
między
instytucjami
-zorganizowanie
Dnia Babci i
Dziadka w DPSach przy udziale
szkół i przedszkoli
z okolicy
-festyn
integracyjny
mieszkańców DPSu ze społecznością
lokalną
-rozszerzenie usług
opiekuńczych z
PCK
-utworzenie grup
wsparcia dla rodzin
borykających się z
problemem
niepełnosprawności
przy OPS-ach z
zapewnieniem
kontaktu z
psychologiem
-wyposażenie
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-jednostki
samorządu
terytorialnego
stowarzyszenia
-jednostki
organizacyjne
powiatu
-OPS
-PCPR
-placówki
oświatowe

DPS-y, PCPR,
PCK, OPS-y

20162020

Liczba uroczystości
z okazji Dnia Babci i
Dziadka w DPS-ach,
liczba festynów
integracyjnych

-dotacje z budżetu państwa
-środki własne j.s.t
-PFRON
-fundusze europejskie
-budżet stowarzyszeń

20162020

Liczba
zrealizowanych
projektów, liczba
utworzonych grup
wsparcia, liczba
placówek
wyposażonych w
wideotelefon języka
migowego

-dotacje z budżetu państwa
-środki własne j.s.t
-PFRON
-fundusze europejskie
-budżet stowarzyszeń

7.6. Podniesienie
świadomości osób
niepełnosprawnych o
przysługujących im
prawach i uprawnieniach

-Rozpowszechnianie informacji
ważnych dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin oraz osób starszych
mających na celu przedstawienie
możliwych formach pomocy i
wsparcia, a także przysługujących
ulgach i uprawnieniach.
-Podjęcie działań, które będą
zmierzały do powołania Powiatowego
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.
-dążenie do tworzenia nowych
stowarzyszeń i fundacji służących
realizacji działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.

placówek pomocy
społecznej w
wideotelefon
języka migowego
-utworzenie
informatora dla
osób
niepełnosprawnych
zawierającego
potrzebne
informacje
dotyczące
instytucji, wykaz
telefonu, jak
załatwić sprawę
-audycje
telewizyjne
-stworzenie strony
internetowej
zawierającej
niezbędne
informacje dla osób
niepełnosprawnych
-Utworzenie
stanowiska
Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych
przy starostwie
-utworzenie
stowarzyszenia dla
rodzin
borykających się z
autyzmem i
schorzeniami
pokrewnymi.
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-jednostki
samorządu
terytorialnego
stowarzyszenia
-jednostki
organizacyjne
powiatu
-OPS
-PCPR

20162020

liczba
rozpowszechnionych
informatorów, liczba
audycji TV,
utworzenie strony
internetowej,
powołanie
Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych,
utworzenie
stowarzyszenia dla
rodzin borykających
się z autyzmem

-dotacje z budżetu państwa
-środki własne j.s.t
-PFRON
-fundusze europejskie
-budżet stowarzyszeń

6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ PROGRAMU
6.1. Monitoring
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych obejmuje
perspektywę czasową 2016-2020. Każda strategia powinna mieć jednak charakter otwarty i
elastyczny, co oznacza, że poszczególne jej elementy w trakcie realizacji mogą być
modyfikowane pod kątem dostosowywania do zmiennej sytuacji społecznej, gospodarczej,
demograficznej itp. Nasza strategia nie jest dokumentem zamkniętym ani w sensie
merytorycznym, ani czasowym. Jest procesem powtarzalnym, interakcyjnym i korygowanym
ze względu na uwarunkowania. Nie stanowi jednorazowo opracowanego dokumentu, ale jest
podstawą do stałego programowania rozwoju, podczas którego należy weryfikować założenia,
cele i sposoby ich osiągania. W tym celu niezbędne są działania monitorujące, pomocne w
ewentualnym przeformułowaniu (w zależności od potrzeb społecznych i zmieniających się
uwarunkowań), celów i zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych latach.
Podstawowym wskaźnikiem będzie tu wdrażanie poszczególnych programów.
Monitoring strategii jest obserwacją realizacji celów strategicznych i realizacji
programów operacyjnych wynikających z następnych faz programowania rozwoju.
Umożliwia on obserwację stanu zaawansowania projektów rozwojowych, umożliwiających
aktualną identyfikację problemów w ich realizacji; ocenę zaangażowania jednostek
odpowiedzialnych za ich realizację; weryfikację zgodności założonych celów i efektywności
wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków; kontrolę postępu prac związanych
z realizacją działań. Monitoring ma na celu zapewnienie prawidłowości i wydajności
wdrażanych programów, poprzez zbieranie rzetelnych i wiarygodnych danych na temat
programów, realizowanych w ich ramach zadań. Może być również podstawą formułowania
zmian w dokumencie strategii, bądź planowaniu nowych projektów.
Nadzór nad realizacja całości zadań założonych w Strategii będzie prowadzony przez
Starostę Kraśnickiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku. Zarządzeniem Starosty Kraśnickiego zostanie powołany Zespół ds. Wdrażania i
Monitorowania Programu, w skład którego wejdzie 8 osób (przewodniczący Zespołu oraz po
1 osobie reprezentującej każdy z zespołów zadaniowych, które uczestniczyły w procesie
budowy strategii). Zadaniem zespołu będzie monitorowanie oraz okresowa ocena (1 raz w
roku) stopnia realizacji zaplanowanych działań, przedstawianie wniosków i rekomendacji
Radzie Powiatu oraz podmiotom, których te wnioski i rekomendacje będą dotyczyć, a także
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ocena zasadności ewentualnej aktualizacji Strategii. Natomiast bieżący nadzór merytoryczny
nad realizacja poszczególnych zadań będzie należał do dyrektorów poszczególnych instytucji
i organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za wdrażane programy. Ocena realizacji
Strategii odbywać się będzie corocznie na podstawie sprawozdań przedkładanych każdego
roku przez realizatorów poszczególnych zadań Radzie Powiatu w Kraśniku.
Efektywna i skuteczna realizacja Programu Działań będzie uzależniona od wielu
równych czynników. Najważniejsze z nich to dostępność środków finansowych niezbędnych
do realizacji poszczególnych zamierzeń, kreatywność i stopień zaangażowania lokalnych
zasobów instytucjonalnych we wspólne działania, koordynacji działań i współpracy
zainteresowanych podmiotów, a także aktywności samych zainteresowanych, czyli
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kraśnickiego.
Wszystkie działania realizowane w ramach strategii będą jawne. Informacja o
kolejnych etapach jej wdrażania, a także o wszelkich zmianach, będzie udostępniana na
stronie internetowej powiatu kraśnickiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a także
w innych lokalnych mediach.

6.2. Finansowanie
Potencjalne źródła finansowania działań przewidzianych do realizacji w Powiatowym
Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych stanowią:
-

środki finansowe powiatu i samorządów gminnych, a także samorządu województwa

-

budżet państwa

-

środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-

wkład własny organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych
beneficjentów

-

fundusze strukturalne Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny , Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Zakres zadań przewidzianych do realizacji w strategii każe zwrócić szczególną uwagę

na zapisy dokumentów akcesyjnych, które przewidują możliwość pozyskiwania funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
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ZAKOŃCZENIE
Ogólna

sytuacja

powiatu

kraśnickiego,

a

zwłaszcza

powszechne

niemal

występowanie barier architektonicznych i urbanistycznych sprawiają wrażenie, że liczna
zbiorowość osób niepełnosprawnych nie ma tu stworzonych odpowiednich warunków do
właściwego funkcjonowania i realizowania swych celów życiowych. Tymczasem od
dłuższego czasu podejmuje się na terenie powiatu szereg inicjatyw mających na celu
zapewnienie jak najpełniejszej integracji środowiska osób niepełnosprawnych z całą
społecznością lokalną. Najnowszą inicjatywą powiatu w tym zakresie jest Program Działania
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020. Działania przewidziane do realizacji w
ramach tego programu mają na celu jak najpełniejsze wyeliminowanie następstw
niepełnosprawności w sferze zdrowotnej, psychicznej, edukacyjnej, zawodowej, społecznej i
ekonomicznej. Niepełnosprawni, tak jak wszyscy obywatele i na równi z nimi mają bowiem
niezbywalne prawo do korzystania z wszelkich praw i udogodnień wynikających z postępu
cywilizacyjnego ludzkości.
Przedstawiony program przybliża problemy osób niepełnosprawnych w środowisku
lokalnym oraz schematycznie określa na najbliższe lata podstawowe pola działalności
różnych podmiotów zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Program wskazuje na potrzeby i zagrożenia w środowisku lokalnym oraz wyznacza
cele i metody walki z występującymi problemami społecznymi, określa priorytety i założenia
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na terenie powiatu kraśnickiego. Ponadto
zgodnie ze współczesnymi tendencjami, zwłaszcza unijnymi, posiadanie strategii jest
niezbędnym warunkiem ubiegania się o dotacje, w tym ze środków unijnych. Strategia może
być narzędziem do pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Jest narzędziem dla
władz lokalnych, który stymuluje proces rozwoju, określa lokalne możliwości rozwojowe i
środki służące osiąganiu określonych celów.
Realizacja działań wynikających z Programu ma za zadanie umożliwienie
niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa z życiu społecznym w oparciu o konstytucyjną
zasadę pomocniczości. Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki
funkcjonowania w środowisku lokalnym niezbędne jest nie tylko realizowanie ustawowych
zadań,

ale

też

podejmowanie

nowych

inicjatyw,

wspieranie

działań

samych

niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz.. Program ma
charakter otwarty i przewidujemy możliwość jego systematycznego aktualizowania w miarę
pojawiających się potrzeb, pomysłów i możliwości.
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Programy działania w poszczególnych dziedzinach, uwzględniając specyfikę powiatu
kraśnickiego pokazują, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym
właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby, dla których los był łaskawszy powinny
zrozumieć, że obecność niepełnosprawnych w najbliższym środowisku jest darem. Darem,
pomimo wszelkich trudności i kłopotów, jakie wiążą się z koniecznością udzielania im
pomocy. Obecność osób niepełnosprawnych pozwala nam bowiem wyzwalać w sobie to, co
w nas najcenniejsze – bezinteresowne odruchy przyjaźni, pomocy, miłości, solidarności z
drugim człowiekiem. Jest to niezbędne do osiągnięcia założonego celu, którym kierowali się
wszyscy uczestnicy programu.
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Aneks
Skład zespołów zadaniowych ds. opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz
Osób

Niepełnosprawnych

na

lata

2016–2020

powołanych

zarządzeniem

Starosty

Kraśnickiego Nr 17/2015 z dnia 27 marca 2015r.:
Koordynator

opracowania

Powiatowego

Programu

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych na lata 2016–2020 - Marek Klimek – Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
Zespół 1. Profilaktyka, oświata zdrowotna, leczenie i pomoc terapeutyczna:
1) Krzysztof Pulikowski;
2) Katarzyna Michalczewska;
3) Ewelina Gajewska;
4) Monika Kowalska;
5) Agnieszka Dziewa;
6) Anna Czuba.
Zespół 2. Wczesna interwencja psychologiczna i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym
związanym z powstawaniem niepełnosprawności:
1) Iwona Rachoń;
2) Leszek Skowronek;
3) Beata Grabowska;
4) Joanna Wnuk;
5) Elżbieta Spyra;
6) Anna Stola;
7) Stanisława Masiak.
Zespół 3. Oświata i kształcenie osób niepełnosprawnych:
1) Ewa Nowak;
2) Joanna Kawęcka – Maśloch;
3) Aneta Cichoń;
4) Anna Niekra;
5) Bożena Wiatrowska;
6) Anna Łuba;
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7) Agnieszka Gozdur.
Zespół 4. Zatrudnienie, poradnictwo i szkolenie zawodowe:
1) Aneta Chęcińska;
2) Henryk Kuczyński;
3) Alina Szast;
4) Anna Ciempiel;
5) Paweł Jóźwicki;
6) Ryszard Łagoda.
Zespół 5. Środowisko życia codziennego – likwidacja barier:
1) Katarzyna Skorupa;
2) Agnieszka Niedziałek;
3) Agnieszka Zielińska;
4) Anna Smok;
5) Marianna Wątroba;
6) Beata Bolińska.
Zespół 6. Integracja społeczna:
1) Teresa Nakielska;
2) Krystyna Biłgorajska;
3) Anna Starszak;
4) Justyna Żuber;
5) Rafał Halik;
6) Lilla Szczerepa.
Zespół 7. Ochrona socjalna i ekonomiczna:
1) Małgorzata Matuszewska;
2) Anna Łuba;
3) Monika Wójcik;
4) Eliza Karaś;
5) Agata Słapczyńska;
6) Marzena Dul;
7) Dorota Sołtys.
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