Załącznik do uchwały Nr XVII/172/2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007
Z REALIZACJI
PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Inowrocław, 2008 r.
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Uchwałą Nr XIII/88/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. Rada Powiatu Inowrocławskiego
przyjęła „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
Powiatu Inowrocławskiego”. Przyjęte zostały działania mające na celu zmniejszenie skutków
niepełnosprawności.
Na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) i rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Inowrocławski otrzymał 3 206 433,00 zł.
Wykorzystano 3 204 119,00 zł na następujące zadania.

liczba osób,
którym
przyznano
dofinansowanie

wyszczególnienie zadań
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów
terapii zajęciowej z uwzględnieniem wszystkich
źródeł finansowania
Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych
Zwrot na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i
niepozostających w zatrudnieniu
Razem
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kwota
wypłaconego
dofinansowania

plan

576

765 234

765 080
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660

384

1544

65 377

65 056

803

494 066

494 053

245

1 051 456

1 050 059

60

804 840

804 840
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15 000

15 000

4

9 800

9 647

3241

3 206 433

3 204 119

Procentowy podział środków finansowych na poszczególne zadania:
Dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom
niepełnosprawnym: 765 080
Dofinansowanie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych: 65 056

0,47%

25,12%

0,30%

Dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny dla osób
prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej: 384

23,88%

Dofinansowanie do uczestnictwa w
turnusach rehabilitacyjnych: 494
053

2,03%
0,01%
15,42%

Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i
w komunikowaniu się: 1 050 059

Dofinansowanie kosztów
działalności warsztatów terapii
zajęciowej z uwzględnieniem
wszystkich źródeł finansowania:
804 840

32,77%

Finansowanie kosztów szkoleń i
przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych: 15 000

Zwrot na instrumenty i usługi rynku
pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i
niepozostających w zatrudnieniu: 9
647

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 8 ustawy warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy
sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego,
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samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych możliwości. Na terenie
Powiatu Inowrocławskiego działają Warsztat Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w
Kruszwicy. W obu warsztatach liczba uczestników wynosi po 30.
Na funkcjonowanie WTZ w roku 2007 przekazano kwotę dotacji z PFRON w wysokości:
804.840,00 zł oraz kwotę 42.360 zł jako środki własne Powiatu Inowrocławskiego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b ustawy o dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości do 60% mogą ubiegać się osoby
prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku oraz
udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem z PFRON.
W 2007r. zawarto 19 umów dotyczących dofinansowania

na łączną kwotę

65.056,00 zł.
Dofinansowano następujące zadania:
lp.
cel dofinansowania

kwota
dofinansowania

1.

Turniej warcabowy organizowany przez Koło
Powiatowego Związku Niewidomych w Inowrocławiu

720,00

2.

Spotkanie opłatkowe organizowane przez Koło
Powiatowego Związku Niewidomych w Inowrocławiu

5.100,00

3.

Piknik integracyjny organizowany przez Koło
Powiatowego Związku Niewidomych w Inowrocławiu

2.040,00

4.

5.

6.

Wycieczka integracyjna do Krakowa organizowana
przez Koło Powiatowego Związku Niewidomych w
Inowrocławiu
VI Międzynarodowa Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych organizowana przez
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” w
Inowrocławiu
Integracyjna wycieczka turystyczna dla osób
niepełnosprawnych: „Poznaj swój region” organizowana
przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
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5.160,00

18.000,00

5.790,00

7.

Wycieczka turystyczno- krajoznawcza dla osób
niepełnosprawnych do Kotliny Kłodzkiej organizowana
przez Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”

10.000,00

8.

Wycieczka turystyczno- rekreacyjna: Lednica, Ostrów
Lednicki, Gniezno, Żnin, Biskupin organizowana przez
Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”

1.344,00

9.

Ogólnopolska Pielgrzymka „Amazonek” do
Częstochowy organizowana przez Inowrocławskie
Stowarzyszenie „Amazonki”

2.906,00

10.

Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy organizowany
przez Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”

1.018,00

11.

Spotkanie opłatkowe organizowane przez
Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”

1.260,00

12.

Spotkanie opłatkowe organizowane przez KujawskoPomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

13.

Towarzyski Turniej Szachowy o puchar Prezesa PZG w
Inowrocławiu organizowany przez Polski Związek
Głuchych w Inowrocławiu

14.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia
Głuchego organizowana przez Polski Związek
Głuchych w Inowrocławiu

15.

990,00

324,00

2.994,00

Spotkanie opłatkowe dla inwalidów słuchu
organizowane przez Polski Związek Głuchych
w Inowrocławiu

576,00

16.

Rajd rowerowy osób niepełnosprawnych na trasie
Inowrocław- Kruszwica- Inowrocław organizowany
przez Polski Związek Głuchych w Inowrocławiu

234,00

17.

Wycieczka integracyjna- organizowana przez
Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Inowrocławiu

1.200,00

18.

Plener ceramiczno- rzeźbiarski organizowany przez
Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Inowrocławiu

4.000,00

Warsztaty tkackie organizowane przez Integracyjne
Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” Caritas
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19.

Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Inowrocławiu

1.400,00

RAZEM

65.056,00

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c ustawy z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny skorzystało 29 osób na kwotę 16.038,00 zł, w tym dwie osoby prawne na
kwotę 384,00 zł. Najczęściej kupowano rowery rehabilitacyjne, cykloergometry, orbitreki,
maty do hydromasażu. Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze skorzystały 549 osoby na łączną kwotę 749.426,00 zł. Najczęściej kupowano
aparaty słuchowe, gorsety korekcyjne, pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, protezy
powietrzne,

balkoniki,

obuwie

ortopedyczne,

kule

łokciowe,

cewniki,

materace

przeciwodleżynowe, protezy kończyn i piersi oraz pionizatory.
Procentowy udział środków ortopedycznych i pomocniczych w zadaniu.

46,38%
37,55%

8,41%
2,05%

5,62%

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy można dofinansować uczestnictwo osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Celem uczestnictwa w
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turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności
społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach
przewidzianych programem turnusu.
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby
niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności lub,
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
lub,
3) o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest zróżnicowane i zależy od stopnia
inwalidztwa i wieku. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik
socjalny, oceniając sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeb, w zakresie
rozwijania umiejętności społecznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpatrując
wnioski o przyznanie dofinansowania zwraca uwagę na kwestię właściwego wyboru
miejscowości i ośrodka rehabilitacyjnego uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, zalecenia
lekarza, jak i ofertę rehabilitacyjną danego ośrodka, w którym ma się odbyć turnus.
W powiecie inowrocławskim w 2007 roku o przyznanie dofinansowania uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się 982 osób, w tym 191 wskazało konieczność wyjazdu
na turnus wraz z opiekunem. Dofinansowano wyjazd 803 osób, w tym 50 dzieci
niepełnosprawnych oraz 164 opiekunów. Na dofinansowanie do turnusów przekazano kwotę
494.053zł w tym dla:
- dorosłych osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 440.180 zł,
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przekazano kwotę 53.873 zł.
Powyższe kwoty procentowo przedstawiają się następująco:
-dorosłe osoby niepełnosprawne 89,1%,
-dzieci 10,9%.
Na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych mieszkańców Inowrocławia i
miasteczek z powiatu inowrocławskiego przekazano kwotę 410.431zł
Z terenów wiejskich powiatu inowrocławskiego z dofinansowania do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych skorzystało 113 osób niepełnosprawnych, na które łącznie
przyznano kwotę w wysokości 83.622zł.
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Poniżej przedstawiono liczbę osób z poszczególnych gmin w Powiecie Inowrocławskim,
które otrzymały dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego:
miasto Inowrocław – 421,
gmina Inowrocław – 104,
gmina Rojewo- 11,
gmina Gniewkowo -93,
gmina Dąbrowa Biskupia- 14,
gmina Kruszwica- 85,
gmina Pakość- 21,
gmina Janikowo- 33,
gmina Złotniki Kujawskie- 21.
Kobiety

stanowiły

44%

ogółu

osób

niepełnosprawnych,

które

otrzymały

dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2007 roku.
Procentowy udział osób z gmin powiatu inowrocławskiego w zadaniu.

Turnusy
4,11%

2,62%
Miasto Inowrocław: 421

2,62%

Gmina Inowrocław: 104
Gmina Rojewo: 11

10,59%

Gmina Gniewkowo: 93

1,74%

Gmina Dąbrowa Biskupia: 14
11,58%

52,43%

Gmina Kruszwica: 85
Gmina Pakość: 21

1,37%

12,95%

Gmina Janikowo: 33
Gmina Złotniki Kujawskie: 21
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Finansowanie

kosztów

szkoleń

i

przekwalifikowania

zawodowego

osób

niepełnosprawnych oraz zwrot na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.
Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystana została kwota 24.647 zł, z
czego:
- na podstawie art. 11 ustawy zwrócono wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy dla 4
osób w wysokości 9.647 zł,
- na podstawie art. 38 i 40 ustawy sfinansowano szkolenia organizowane przez dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy dla 7 osób niepełnosprawnych w wysokości 15.000 zł,
Na podstawie art. 12 częściowo umorzono pożyczki udzielone na rozpoczęcie działalności
gospodarczej 3 osobom w wysokości 61.688 zł.
Niewielkie zainteresowanie formami pomocy na rehabilitację zawodową było
wynikiem braku atrakcyjnych form pomocy zarówno dla pracodawców jak i osób
niepełnosprawnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Dopiero nowelizacja
ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. wprowadziła nowe formy pomocy, które wzbudziły znaczne
zainteresowanie adresatów. Jednakże akty wykonawcze w formie rozporządzeń Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. umożliwiają realną realizację
tych zadań od roku 2008. Nowymi formami wsparcia dla pracodawców są:
1) częściowa refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne za
zatrudnione osoby niepełnosprawne,
2) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Natomiast dla osób zamierzających

podjąć działalność gospodarczą pożyczki

zastąpiono bezzwrotnymi dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt7 lit. d ustawy można dofinansować likwidację barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Wysokość dofinansowania wynosi
do 80% kosztów przedsięwzięcia.
Bariery architektoniczne to utrudnienia w wykonywaniu podstawowych, codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem.
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Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed
złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie z PFRON.

Bariery

techniczne

to

przeszkody

wynikające

z

braku

zastosowania

lub

niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w
społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Dofinansowanie nie
przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku
uzyskały na ten cel dofinansowanie z PFRON.

W 2007 roku zrealizowano 245 wniosków w tym na:
1) likwidację barier architektonicznych, które w głównej mierze dotyczyły
przystosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zawarto 129 umów
na kwotę 654.608,00 zł,
2) likwidację barier w komunikowaniu się, które w głównej mierze dotyczyły
dofinansowania do zakupu sprzętu odtwarzającego nagrania lektorskie (dyktafon,
wieża, radiomagnetofon) dla osób niedowidzących oraz komputery dla osób
mających trudności w komunikowaniu się, zawarto 75 umów na łączną kwotę
163.550,00 zł,
3) likwidację barier technicznych, które w głównej mierze dotyczyły m.in.
dofinansowanie do zakupu pompy insulinowej, podnośników, pionizatorów,
schodołazów, łóżek rehabilitacyjnych oraz zakupu i montażu centralnego
ogrzewania, zawarto 41 umów na łączną kwotę 231.901,00 zł.
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Procentowy udział osób z gmin powiatu inowrocławskiego w zadaniu.

Likwidacja barier
3,67%

4,49% 2,45%
Miasto Inowrocław: 151
Gmina Inowrocław: 14

6,94%

2,45%

Gmina Rojewo: 4
Gmina Gniewkowo: 27
Gmina Dąbrowa Biskupia: 6

11,02%
61,63%

Gmina Kruszwica: 17
Gmina Pakość: 9

1,63%

Gmina Janikowo: 11

5,71%

Gmina Złotniki Kujawskie: 6

Podsumowując należy stwierdzić, że dzięki realizacji programu zlikwidowano szereg
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Dokonano zakupu sprzętu
i wyposażenia zmniejszającego skutki niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Zorganizowano
szereg imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych. Zakupiono sprzęt
sportowy i rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Wynika stąd, iż działania
podejmowane przez powiat mają charakter kompleksowy.
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