Załącznik do uchwały Nr XXX/298/2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2009 r.

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2008
Z REALIZACJI
PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA
TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Inowrocław, 2009 r.

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.
Zmieniająca

się

rzeczywistość,

a

zwłaszcza

moŜliwość

realizacji

zadań

z wykorzystaniem środków z EFS była głównym powodem opracowania „Programu działań
na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego na
lata 2008-2013”, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego w grudniu
2008 r.. Powstanie dokumentu poprzedziły spotkania z organizacjami i stowarzyszeniami
działającymi na teranie naszego powiatu. Do zainteresowanych rozesłano ankiety.
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 3.834.475 zł.
Wykorzystano 3.833.655 zł na następujące zadania.

Podział środków finansowych na poszczególne zadania:
wypłacone dofinansowanie
wyszczególnienie zadań

zwrot kosztów wyposaŜenia stanowisk pracy dla osób

środki na 2008 r.

liczba
osób

kwota

372.000,-

10

371.876,-

37.100,-

9

37.027,-

840.840,-

60

840.840,-

84.610,-

2117

84.609,-

780.862,-

576

780.628,-

655.100,-

982

655.094,-

844.963,-

236

844.683,-

niepełnosprawnych
zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na
ubezpieczenie społeczne
dofinansowanie kosztów działania wtz
dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób
niepełnosprawnych
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych
dofinansowanie barier architektonicznych,
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w komunikowaniu się i technicznych
finansowanie szkoleń organizowanych przez Powiatowy

19.000,-

11

19.000,-

200.000,-

6

199.898,-

3.834.475,-

4.007

3.833.655,-

Urząd Pracy w Inowrocławiu
dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
RAZEM:

Procentowy podział śródków na poszczególne zadania.

3

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 niezaleŜnego,
samodzielnego i aktywnego Ŝycia, na miarę jej indywidualnych moŜliwości. Na terenie
powiatu

inowrocławskiego

działają Warsztat

Terapii

Zajęciowej

w

Inowrocławiu

i w Kruszwicy. W obu warsztatach liczba uczestników wynosi po 30.
Realizacja przez warsztat zadań, o których mowa odbywa się poprzez:
1) ogólne usprawnianie,
2) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności Ŝycia codziennego oraz
zaradności osobistej, przy zastosowaniu róŜnych technik terapii zajęciowej,
3) przygotowanie do Ŝycia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój
umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania
o swoich sprawach oraz rozwój umiejętności niezbędnych w niezaleŜnym Ŝyciu,
a takŜe poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
5) rozwijanie

podstawowych

oraz

specjalistycznych

umiejętności

zawodowych,

umoŜliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy
zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu zorganizował w czerwcu I Kujawsko-Pomorski
Miting Pływacki. Impreza odbyła się w krytej pływali „Wodny Park” w Inowrocławiu. Brało
w niej udział 34 uczestników
Na funkcjonowanie WTZ w roku 2008 przekazano kwotę dotacji z PFRON
w wysokości: 840.840,00 zł oraz kwotę 93.426 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, jeŜeli prowadzą działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złoŜeniem wniosku oraz
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udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem z PFRON.
W 2008 r. zawarto 20 umów dotyczących dofinansowania na łączną kwotę
84.609,00 zł.
Dofinansowano następujące zadania:

l.p.

wnioskodawca

1

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„Flandria” w Inowrocławiu

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„Flandria” w Inowrocławiu
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko- Pomorski Koło
Powiatowe z siedzibą
w Inowrocławiu
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko- Pomorski Koło
Powiatowe z siedzibą
w Inowrocławiu
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko- Pomorski Koło
Powiatowe z siedzibą
w Inowrocławiu
Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko- Pomorski Koło
Powiatowe z siedzibą
w Inowrocławiu
Inowrocławskie Stowarzyszenie
„Amazonki”
Inowrocławskie Stowarzyszenie
„Amazonki”
Inowrocławskie Stowarzyszenie
„Amazonki”
Inowrocławskie Stowarzyszenie
„Amazonki”
Polski Związek Głuchych Terenowy
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego Niesłyszących
w Inowrocławiu
Polski Związek Głuchych Terenowy
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego Niesłyszących
w Inowrocławiu

cel dofinansowania
Kulturoterapia - kultura, sztuka i
architektura drogą do aktywności
Osób Niepełnosprawnych
VII Międzynarodowa Spartakiada
Osób Niepełnosprawnych

liczba
kwota
dofinansowania uczestników
4.679 zł

45

20.000 zł

800

Spotkanie opłatkowe

4.020 zł

280

Wycieczka integracyjna- GdańskSopot-Gdynia

5.502 zł

45

Festyn integracyjny

5.700 zł

340

Turniej warcabowy

720 zł

20

Wycieczka w Bieszczady

17.940 zł

46

Ogólnopolska Pielgrzymka
Amazonek do Częstochowy

3.681 zł

45

Spotkanie opłatkowe

1.620 zł

60

Wyjazd do Opery

2.058 zł

45

Spotkanie opłatkowe

342 zł

50

Turniej szachowy

410 zł

20
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13

14

15

16

17

18

19

20

Polski Związek Głuchych Terenowy Organizacja obchodów Jubileuszu
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
60-lecia powstania Polskiego
Społecznego Niesłyszących
Związku Głuchych
w Inowrocławiu
w Inowrocławiu
Polski Związek Głuchych Terenowy
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Wycieczka do Biskupina
Społecznego Niesłyszących
w Inowrocławiu
Polski Związek Głuchych Terenowy
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Rajd rowerowy do Przyjezierza
Społecznego Niesłyszących
w Inowrocławiu
Inowrocławskie Stowarzyszenie
Regionalna Spartakiada DąŜ do
sprawności
„Amazonki”
Caritas Archidiecezji
Rozpropagowanie BocciGnieźnieńskiej Integracyjne
Centrum Aktywności "Nadzieja
dyscypliny paraolimpijskiej
śycie" w Inowrocławiu
Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej Integracyjne
Plener plastyczno- malarski
Centrum Aktywności "Nadzieja
śycie" w Inowrocławiu
Caritas Archidiecezji
Poznajemy historię, poznajemy
Gnieźnieńskiej Integracyjne
kraj-wycieczka: Poznań,
Centrum Aktywności "Nadzieja
Biskupin, Toruń, Gniezno,
śycie" w Inowrocławiu
Lednica
Kujawsko- Pomorskie
Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Spotkanie opłatkowe
Parkinsona w Inowrocławiu

4.800 zł

70

1.100 zł

40

366 zł

15

1.530 zł

46

2.300 zł

20

5.000 zł

15

1.850 zł

15

990 zł

100

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 skorzystały 24 osoby na kwotę 8.485,00 zł. Najczęściej kupowano rowery
rehabilitacyjne, materace i maty rehabilitacyjne, orbitreki - trenaŜer rehabilitacyjny.
Z dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze skorzystało
576 osób na kwotę 780.628,00 zł. Dofinansowano m.in. aparaty słuchowe, system
wspomagający słyszenie, pieluchomajtki, cewniki, pionizatory, protezy kończyn górnych
i

dolnych,

protezy

piersi,

protezy

powietrzne,

pończochy

kikutowe,

materace

przeciwodleŜynowe, poduszki przeciwodleŜynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, obuwie
ortopedyczne, foteliki rehabilitacyjne, gorsety korekcyjne, kule łokciowe, nebulizator, krtań
elektroniczną, rurkę tracheotomijną.
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Udział środków ortopedycznych i pomocniczych w zadaniu.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy moŜna dofinansować uczestnictwo osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Celem uczestnictwa
w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności
społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a takŜe przez udział w innych zajęciach
przewidzianych programem turnusu.
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby
niepełnosprawne, tj. te, które posiadają waŜne orzeczenie:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności lub,
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2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
lub,
3) o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku Ŝycia.
Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest zróŜnicowane i zaleŜy od stopnia
inwalidztwa i wieku. W rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze udział pracownik
socjalny, oceniając sytuację społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby, 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 2008 roku o przyznanie dofinansowania uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się 1.115 osób, w tym 233 wskazało konieczność
wyjazdu na turnus wraz z opiekunem. Dofinansowano wyjazd 982 osób, w tym 73 dzieci
i młodzieŜy oraz 190 opiekunów. Na dofinansowanie do turnusów przekazano kwotę 655.094
zł, w tym dla:
- dorosłych osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 568.268 zł,
- dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej przekazano kwotę 86.826 zł.
PowyŜsze kwoty procentowo przedstawiają się następująco:
-dorosłe osoby niepełnosprawne 86,7%,
-dzieci 13,3%.
Na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla 873 mieszkańców Inowrocławia
i miasteczek z powiatu inowrocławskiego przekazano kwotę 573.125 zł.
Z terenów wiejskich powiatu inowrocławskiego z dofinansowania do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych skorzystało 109 osób niepełnosprawnych, na które łącznie
przyznano kwotę w wysokości 81.969 zł.
PoniŜej

przedstawiono

liczbę

osób

z

poszczególnych

gmin

w

powiecie

inowrocławskim, które otrzymały dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego:
miasto Inowrocław – 711,
gmina Inowrocław – 29,
gmina Rojewo - 5,
gmina Gniewkowo - 91,
gmina Dąbrowa Biskupia - 7,
gmina Kruszwica - 68,
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gmina Pakość - 16,
gmina Janikowo - 32,
gmina Złotniki Kujawskie - 23.
Kobiety

stanowiły

46%

ogółu

osób

niepełnosprawnych,

które

otrzymały

dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2008 roku.
Procentowy udział osób z gmin powiatu inowrocławskiego w zadaniu.

Dofinansowanie wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej.

Rehabilitacja zawodowa jest nieodłącznym elementem rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych. Prowadzi ona do zwiększenia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa
oraz przydatności społecznej osób niepełnosprawnych. Jej głównym celem jest ułatwienie
osobom niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia poprzez
poradnictwo, przygotowanie do pracy i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w zakładach
pracy. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano następujące kwoty:
- na podstawie art. 38 i 40 ustawy sfinansowano szkolenia organizowane przez PUP dla 11
osób niepełnosprawnych w wysokości 19.000 zł,
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- na podstawie art. 12 ustawy częściowo umorzono poŜyczki udzielone na rozpoczęcie
działalności gospodarczej 3 osobom w wysokości 61.443 zł,
- na podstawie art. 26 e ustawy zwrócono koszty wyposaŜenia stanowisk pracy dla 10 osób
niepełnosprawnych w wysokości 371.876 zł,
- na podstawie art. 26 f dofinansowano koszty wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia
społeczne dla 9 osób niepełnosprawnych w wysokości 37.027 zł,
- na podstawie art. 12 a dofinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczej 6 osobom
niepełnosprawnym w wysokości 199.898 zł.
W dniach 5-6 czerwca 2008 roku i 20 października 2008 roku w MłodzieŜowym
Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu odbyły się targi pracy organizowane
przez PUP i PCPR, które były doskonałą okazją dla przedsiębiorców na zaprezentowanie
swojej firmy i pozyskanie potencjalnych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciele PCPR przedstawili formy wsparcia finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o które mogą się ubiegać
osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć lub prowadzące działalność gospodarczą albo
własne lub dzierŜawione gospodarstwo rolne.
Ponadto pracodawcy mieli okazję wziąć udział w zajęciach o charakterze
warsztatowym i poznać formy wsparcia, o które mogą się ubiegać pracodawcy zamierzający
zatrudnić osoby sprawne inaczej.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się.

Na podstawie art. 35 a ust.1 pkt7 lit. d ustawy moŜna 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.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemoŜliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed
złoŜeniem 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.
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Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej
w społeczeństwie i umoŜliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Dofinansowanie nie
przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złoŜeniem wniosku
uzyskały na ten cel dofinansowanie z PFRON.
W 2008 roku złoŜono 533 wnioski na kwotę 3.006.746 zł. Zawarto 243 umowy, a
zrealizowano 236 umów na kwotę 844.683 zł w tym na:
1) likwidację barier architektonicznych, które w głównej mierze dotyczyły
przystosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, złoŜono 341
wniosków, zawarto 102 umowy z czego zrealizowano 99 umów na kwotę
505.129 zł,
2) likwidację barier w komunikowaniu się, które w głównej mierze dotyczyły
dofinansowania do zakupu sprzętu odtwarzającego nagrania lektorskie (dyktafon,
wieŜa, radiomagnetofon) dla osób niedowidzących oraz komputery dla osób
mających trudności w komunikowaniu się, złoŜono 178 wniosków, zawarto 74
umowy z czego zrealizowano 72 umowy na łączną kwotę 125.416 zł,
3) likwidację barier technicznych, które w głównej mierze dotyczyły m.in.
dofinansowanie do zakupu podnośników, schodołazów, łóŜek rehabilitacyjnych,
pralek automatycznych oraz zakupu i montaŜu centralnego ogrzewania, złoŜono
135 wniosków, zawarto 67 umów z czego zrealizowano 65 na łączną kwotę
214.138 zł.
Procentowy udział osób z gmin powiatu inowrocławskiego w zadaniu.
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Pozostała działalność

31 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówek medycznych
z terenu naszego powiatu. Podczas spotkania zapoznano uczestników z zadaniami, które
realizuje PCPR w zakresie rehabilitacji społecznej. Zaproponowano podjęcie wspólnych
działań, w zakresie poszerzenia wiedzy osób niepełnosprawnych na temat moŜliwości
skorzystania ze środków PFRON, ulg i uprawnień.

Strona internetowa (www.pcpr.inowroclaw.info) dostosowana została do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Poszerzono informację m.in. o organizacje i stowarzyszenia działające na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Opracowano dokument „Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych”
dostępny na stronie internetowej.

Doradca ds. osób niepełnosprawnych zatrudniony w ramach projektu systemowego ze
środków POKL przeprowadził m.in. szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy
społecznej powiatu inowrocławskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu
została powołana 21 sierpnia 2007 roku, na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego z dnia 21
sierpnia 2007 roku. Rada składa się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających na terenie danego powiatu oraz jednostek samorządu
terytorialnego. W skład Rady wchodzi 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
„FLANDRIA”,

przedstawicielka

Inowrocławskiego

Stowarzyszenia

„AMAZONKI”,

pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu i pracownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Zgodnie z ustawą posiedzenia rady powinny odbywać się
co najmniej raz na kwartał. W 2008 r. odbyło się 5 posiedzeń, na których opiniowane były
uchwały i programy dotyczące osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe z kaŜdym rokiem wzrasta zainteresowanie osób
niepełnosprawnych dostępnymi formami dofinansowań ze środków PFRON. Dzięki realizacji
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programu zlikwidowano szereg barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się. Dokonano zakupu sprzętu i wyposaŜenia zmniejszającego skutki niepełnosprawności
dzieci i młodzieŜy. Zorganizowano szereg imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych
i rekreacyjnych. Zakupiono sprzęt sportowy i rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.
Wynika stąd, iŜ działania podejmowane przez Powiat mają charakter kompleksowy.

Opracował
Rafał Walter
dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu
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