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1. WPROWADZENIE
Ponad 650 milionów osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie
psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 15% całej
populacji. Jedna na 6 osób w Unii Europejskiej jest niepełnosprawna, w stopniu od lekkiego
do znacznego, co oznacza, że około 80 mln Europejczyków ma ograniczone możliwości
pełnego uczestniczenia w życiu społecznymi gospodarczym.
Powszechność występowania niepełnosprawności stawia przed poszczególnymi
państwami obowiązek podejmowania działań zapobiegających powstawaniu oraz łagodzenia
jej skutków. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są zadaniem ogólnospołecznym,
bowiem skutki niepełnosprawności dotyczą wszystkich dziedzin życia.
Aktywność osób niepełnosprawnych jest niezbędnym warunkiem równoprawnego ich
uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Pomimo ciągle rosnącej
świadomości

społecznej

dotyczącej

rehabilitacji

społecznej

i

zawodowej

osób

niepełnosprawnych obserwuje się duże utrudnienia dla tej grupy osób w wejściu
i późniejszym udziale na rynku pracy oraz napotykanie na bariery utrudniające pełne
korzystanie z praw, a nawet wykonywanie obowiązków obywatelskich.
Celem rehabilitacji społecznej, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.), jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w życiu społecznym. Realizacja powyższego celu odbywa się poprzez: wyrabianie zaradności
osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szczególności
architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się
i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 w/w ustawy rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie
osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu
zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia
zawodowego i pośrednictwa pracy.
Do realizacji powyższego celu niezbędne jest:
1. dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez: przeprowadzenie badań
lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej,

3
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Powiat Lubartowski

psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości
zwiększenia tej sprawności,
2. ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań;
3. prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy
oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia;
4. przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia;
5. dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie;
6. określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie
pracy, a w razie potrzeby - przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,
sprzętu rehabilitacyjnego itp.
Głównym celem działań podejmowanych w ramach szeroko rozumianej rehabilitacji
zawodowej jest stworzenie takich mechanizmów organizacyjno-prawnych aby pobudzić
osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy do aktywności zawodowej, a także
umożliwienie im zdobycia i utrzymania zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami,
wykształceniem i możliwościami zdrowotnymi.
Rehabilitacja ma na celu pomniejszanie skutków, wynikających z niepełnosprawności, a
także przygotowanie osoby niepełnosprawnej do życia w społeczeństwie. Dzięki właściwej
rehabilitacji osoby niepełnosprawne powinny umieć realizować się w pracy i w życiu
osobistym, a poprzez samorealizację osiągać pożądany status społeczny.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 jest
dokumentem służącym realizacji polityki społecznej. Stanowi podstawę do opracowania
i realizacji programów celowych na rzecz osób niepełnosprawnych i zyskania dodatkowych
środków między innymi na programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i umożliwiające wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Jest to
program otwarty, o dużym stopniu ogólności, co umożliwiać będzie podejmowanie
różnorodnych, pożytecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozpoznawanie i
zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, a także podejmowanie działań mających na
celu wyeliminowanie przeszkód utrudniających osobom niepełnosprawnym aktywny udział w
życiu społecznym, zapobiega marginalizowaniu i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ma na celu
zminimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz umożliwienie zaspokojenia potrzeb osób
niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Program ma charakter otwarty, a stopień
ogólności zawartych w programie działań umożliwi podejmowanie różnorodnych działań
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i inicjatyw oraz włączania na różnych etapach jego realizacji nowych podmiotów,
uczestników. Z uwagi na zmieniające się warunki, potrzeby i oczekiwania osób
niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość poszerzenia go o nowe obszary działań. Istotną
część tych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w naszym powiecie realizuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Lubartowie.
Warunkiem powodzenia realizacji Programu jest czynne w nim uczestnictwo oraz
współpraca z samorządami gminnymi, jednostkami pomocy społecznej, organizacjami
pozarządowymi, placówkami służby zdrowia i innymi podmiotami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Program jest zgodny z działaniami rządowymi i ustawodawstwem polskim zawartym
w:
1) Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997
roku,
2) Konstytucja RP zawierająca zapisy zapobiegające praktykom dyskryminacyjnym
wobec osób niepełnosprawnych,
3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
4) Kodeks pracy w zapisach zabraniających praktyk dyskryminacyjnych wobec osób
niepełnosprawnych.
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2. ZASIĘG TERYTORIALNY
Założenia

dokumentu

Niepełnosprawnych

Powiatowy

realizowane

będą

w

Program

Działań

granicach

na

Rzecz

administracyjnych

Osób
powiatu

lubartowskiego.
Powierzchnia powiatu wynosi 1290,4 km2, co stanowi 5,1% powierzchni
województwa lubelskiego. Pod względem zajmowanego obszaru należy do średnich
w województwie; lokuje się na 9 pozycję wśród 20 powiatów ziemskich.
Powiat lubartowski położony jest w części północnej województwa lubelskiego. Zajmuje
obszar leżący na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej
i Polesia Lubelskiego
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, obejmujące 72%
powierzchni powiatu (województwo 69%). Lasy zajmują 20,3% powierzchni (województwo
22,6%), a wody 1,72% (województwo 1,5%).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2012 roku
powiat zamieszkiwało ogółem 90 240 osób.
Strukturę wiekową ze względu na aktywność zawodową przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Przedprodukcyjny

8 747

9 129

17 876

Produkcyjny

25 989

30 224

56 213

Poprodukcyjny

11 349

4 802

16 151

Pod względem administracyjnym powiat podzielony jest na 13 gmin, w tym jedna
gmina miejska – Lubartów, dwie gminy miejsko-wiejskie: Kock i Ostrów Lubelski oraz 10
gmin wiejskich.
Tabela nr 2. Powierzchnia powiatu z podziałem na gminy
Powiat
Powierzchnia
Lubartowski
(km2)

1290,4

Ogółem

13

Liczba gmin
w tym gminy
miejskie wiejskie miejskowiejskie
1
10
2

Przeciętna
powierzchnia
jednej gminy
99,3
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Wykaz gmin wchodzących w skład powiatu lubartowskiego:
1. Abramów
2. Firlej
3. Jeziorzany
4. Kamionka
5. Kock
6. Lubartów Miasto
7. Lubartów
8. Michów
9. Niedźwiada
10. Ostrów Lubelski
11. Ostrówek
12. Serniki
13. Uścimów
Siedzibą władz powiatu jest miasto Lubartów

Mapa Powiatu Lubartowskiego
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3. ZJAWISKO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STRUKTURA
Niepełnosprawność jest cechą, która wpływa na jakość życia, a więc pełni funkcję
regulacyjną. W zależności od natężenia w mniejszym lub większym stopniu definiuje
funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie – w pewnym sensie stygmatyzuje.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
określa niepełnosprawność jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról
społecznych za powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu
w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za niepełnosprawną należy uznać osobę
wymagającą pomocy z zewnątrz, ponieważ nie jest ona w stanie o własnych siłach zaspokoić
swych potrzeb ani optymalnie wchodzić w role społeczne. W Polsce za niepełnosprawną
uznaje się osobę, która ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ,
a także osobę, która odczuwa ograniczenie swej sprawności przy wykonywaniu
podstawowych czynności, odpowiednich do swego wieku.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uznaje, że osoby niepełnosprawne, to takie, 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. Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Oznacza to
w szczególności prawo do:
1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym;
2) 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;
3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną;
4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do
korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidulanej;
5) pomocy

psychologicznej,

umożliwiającej

rozwój,

pedagogicznej
zdobycie

lub

i

innej

podniesienie

pomocy

specjalistycznej

kwalifikacji

ogólnych

i zawodowych;
6) pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami
oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a gdy
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niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawności;
7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych
kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględniania tych
kosztów w systemie podatkowym;
8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
a) dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
b) swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków
transportu;
c) dostępu do informacji;
d) możliwości komunikacji międzyludzkiej;
9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim
wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
Początek XXI wieku, to czas, gdy niepełnosprawność coraz częściej postrzegana jest
przez pryzmat praw człowieka, a nie wyłącznie pomocy społecznej. W ten sposób dokonuje
się zmiana stosunku społeczeństwa do kwestii osób niepełnosprawnych.
Wejście Polski do Unii Europejskiej, przyniosło obowiązek wprowadzenia zmian
w przepisach prawnych, między innymi w sprawie organizacji życia społecznego
i gospodarczego, a także spowodowało przeobrażenie świadomości społecznej w sferze
problematyki dotyczącej niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę wewnętrznie zróżnicowaną pod względem
stopnia i rodzaju niepełnosprawności, miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, sytuacji
na rynku pracy i innych cech społeczno – demograficznych. Taka sytuacja rodzi konieczność
różnicowania

i

indywidualizowania

pomocy

adresowanej

do

tych

osób.

Osoby

niepełnosprawne z reguły są słabiej wykształcone, przejawiają mniejszą aktywność
zawodową, co w konsekwencji sprawia, że dotyka je zjawisko ubóstwa i wykluczenia
społecznego. Niepełnosprawność wynika z różnorodnych przyczyn. Najczęściej skutkiem
urazów i przewlekłych chorób. Środowisko osób niepełnosprawnych zmaga się w walce
o przestrzeganie podstawowych praw osób niepełnosprawnych jakimi są: prawo do życia
w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, swobodny dostęp do obiektów użyteczności
publicznej, swobodne komunikowanie i przemieszczanie się, dostęp do informacji, pełne
9
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uczestnictwo w życiu publicznym i zawodowym. Szczególnymi problemami, na które
napotykają niepełnosprawni są:
1) brak akceptacji ze strony środowiska;
2) ograniczone możliwości uzyskania zatrudnienia;
3) utrudniony dostęp do obiektów użyteczności publicznej;
4) słabo rozwinięta baza rehabilitacyjna;
5) placówki oświatowe niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
6) zbyt mała aktywność organizacji, stowarzyszeń skupiających osoby niepełnosprawne
oraz zbyt mała ich ilość w stosunku do osób potrzebujących;
7) mała ilość pracodawców wyrażających wolę zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Partycypacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych jest w znacznym stopniu
niska ze względu na brak samodzielności tych osób, a także potrzebę pomocy innych osób.
Sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych i ich rodzin powoduje narastanie barier
mentalnych również w samych tych osobach i ich najbliższym otoczeniu, charakteryzujących
się postawą wycofania z wszelkiej aktywności społecznej i zawodowej. U podłoża tej
postawy leży strach przed zmianą dotychczasowej sytuacji.
Osoby niepełnosprawne to grupa osób charakteryzująca się silnymi jak i słabymi
stronami. Silne strony tej grupy to:
1) każda osoba niepełnosprawna zachowuje zdolności i sprawności, które mogą stanowić
podstawę do kształcenia zawodowego i podjęcia pracy;
2) duże możliwości kompensacyjne;
3) możliwość

pozyskania

środków

finansowych

wspierających

zatrudnienie

(refinansowanie części kosztów zatrudnienia lub przygotowania miejsc pracy).
Do słabych stron grupy zalicza się:
1) brak pewności siebie;
2) trudności w obiektywnej ocenie własnych możliwości;
3) duża zależność od otoczenia;
4) mała możliwość zdobywania doświadczenia;
5) ograniczony dostęp do miejsc publicznych.
Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny wymagają szczególnego zainteresowania,
różnych form wsparcia i opieki. Pokonywanie skutków niepełnosprawności z pewnością
przyczyni się do osiągnięcia optymalnego poziomu życia przez osoby niepełnosprawne.
10
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Prowadzenie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest niezbędnym
warunkiem wspomagającym zwiększenie aktywności tej części społeczności powiatu
lubartowskiego. Wszelkie przedsięwzięcia służące rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych są nieodzownym czynnikiem służącym
poprawie warunków życia osób niepełnosprawnych. Należą one bowiem do kategorii osób
będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wynika to z wysokiego poziomu
bezrobocia i przekonania, że tacy ludzie nie są w pełni wartościowymi pracownikami, często
o niskich kwalifikacjach, a przede wszystkim ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej,
umysłowej oraz cechują się niską wydajnością. Oznacza to, że niepełnosprawni wymagają
szczególnej pomocy w dziedzinie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz
zatrudnienia.
Konieczność zmagania się osób niepełnosprawnych z etykietowaniem na co dzień,
prowadzi do nawarstwiania się głównie tych słabych stron. O sile oddziaływania
niepełnosprawności na sposób życia człowieka decyduje głównie moment powstania
niepełnosprawności oraz jego rodzaj, zakres i dynamika.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, niepełnosprawność przedstawia się jako
zjawisko niejednorodne, które obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych o charakterze
fizycznym oraz intelektualnym. Może wynikać z choroby somatycznej lub umysłowej
o charakterze stałym lub przejściowym. Występuje we wszystkich grupach wiekowych.
4. NIEPEŁNOSPRAWNOŚC W POWIECIE LUBARTOWSKIM
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ustala trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. Zaliczenie do jednego
z nich zależy od stopnia naruszenia sprawności organizmu, zdolności do samodzielnej
egzystencji i konieczności pomocy lub opieki ze strony innych osób.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy
innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych.
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Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych
z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról
społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze lub środki techniczne.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli
mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania
powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie
potrzebne osobie w danym wieku.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. wykazały, że liczba osób
niepełnosprawnych w Polsce wynosiła około 4,7 mln (dokładnie 4 697,5 tys.) co stanowiło
12,2% ludności kraju.
Dla potrzeb programu przyjęto liczbę osób niepełnosprawnych w oparciu o dane (wydane
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Lubartowie.
Wykres 1.Liczba wydanych orzeczeń przez PZON w latach 2011-2013.

Orzeczenia wydane przez PZON w latach 2011-2013

1316

1407

2011
2012
2013
1563

Źródło: Dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
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Jak wynika z powyższego wykresu największa ilość orzeczeń o niepełnosprawności została
wydana w roku 2012 tj. 1563. W 2011 roku wynosiła ona 1407, najmniej osób zaliczonych do
grupy niepełnosprawnych zostało w 2013 roku tj. 1316.
Dla

mieszkańców

Powiatu

Lubartowskiego

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w Lubartowie na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328
z zm.) wydaje odpowiednio orzeczenia o:


niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;



niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;



wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwanej dalej
„Orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień”.

Liczbę orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
dla mieszkańców Powiatu Lubartowskiego w latach 2011-2013 prezentuje poniższa tabela
i wykres.
Tabela Nr 3. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w latach 2011-2013.

poniżej 16 roku życia

Liczba osób
orzeczonych w 2011
roku
118

Liczba osób
orzeczonych w 2012
roku
85

Liczba osób
orzeczonych w 2013
roku
95

od 16 do 25 rż.

128

151

122

od 26 do 39 rż.

131

140

123

od 40 do 59 rż

475

494

490

powyżej 60 rż.

432

590

370

Przedział wiekowy

Źródło; dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
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Wykres nr 2. Orzeczenia wydane przez PZON wg. wieku w latach 2011-2013.

Orzeczenia wydane przez PZON wg. wieku
590
475494490

600
500
400
300
200
100
0

128 151 122

118 85 95
poniżej 16
roku życia

432

370

131 140 123

od 16 do 25 rż. od 26 do 39 rż. od 40 do 59 rż powyżej 60 rż.

Liczba osób orzeczonych w 2011 roku

Liczba osób orzeczonych w 2012 roku

Liczba osób orzeczonych w 2013 roku
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, ze każdego roku zmniejsza się liczba
orzekanych dzieci od 16 lat oraz osób od 26 do 39 roku życia. Jednocześnie najliczniejszą
grupą wiekową, w której orzeka się niepełnosprawność są osoby pomiędzy 40-59 rokiem
życia oraz powyżej 60 lat, co wskazuje na starzenie się społeczeństwa.

Liczba

orzeczeń

wydanych

przez

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności wg. Stopnia niepełnosprawności przedstawia poniższa tabela oraz
wykres.

Tabela nr 4. Liczba wydanych orzeczeń przez PZON wg. stopnia niepełnosprawności w latach 2011-2013.

Stopień
niepełnosprawności

Liczba wydanych
orzeczeń w 2011
roku w podziale na
stopnie
381

Liczba wydanych
orzeczeń w 2012
roku w podziale na
stopnie
424

Liczba wydanych
orzeczeń w 2013
roku w podziale na
stopnie
234

umiarkowany

479

495

417

lekki

306

456

454

znaczny

Źródło: Dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności .
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Wykres nr 3. Liczba orzeczeń wydanych przez PZON wg stopnia niepełnosprawności w latach 2011-2013.

Liczba orzeczeń wydanych wg. stopnia niepełnosprawności.
495

479
500

424

381

400

456

417

454

306
234

300
200
100
0

Liczba wydanych
orzeczeń w 2011 roku w
podziale na stopnie

Liczba wydanych
orzeczeń w 2012 roku w
podziale na stopnie

znaczny

umiarkowany

Liczba wydanych
orzeczeń w 2013 roku w
podziale na stopnie
lekki

Źródło: Dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Z pozyskanych danych wynika, że najwięcej orzeczeń wydano osobom posiadającym
umiarkowany stopień niepełnosprawności. Dane te obrazuje wykres nr 3. Ponadto należy
zauważyć, że systematycznie zwiększa się liczba orzekanych osób ze stopniem lekkim, co
wskazuje na zwiększenie się liczby osób o obniżonej zdolności do wykonywania pracy.
Liczba

orzeczeń

wydanych

przez

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności wg przyczyn niepełnosprawności przedstawia poniższa tabela
i wykres.
Tabela nr 5. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w podziale na przyczyny
niepełnosprawności w latach 2011-2013.

Liczba orzeczeń
wydanych w 2011
roku w podziale na
schorzenia
422

Liczba orzeczeń
wydanych w 2012
roku w podziale na
schorzenia
460

Liczba orzeczeń
wydanych w 2013
roku w podziale na
schorzenia
388

głosu,
choroby

70

80

71

narządu

31

30

22

173

226

187

Przyczyna
niepełnoprawności
dysfunkcja
ruchu
zaburzenia
mowy i
słuchu
choroby
wzroku
choroby

narządu
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neurologiczne
epilepsja
upośledzenie
umysłowe
choroby psychiczne
choroby
układu
oddechowego
i krążenia
choroby
układu
pokarmowego
choroby
układu
moczowo-płciowego
inne

33
33

34
42

29
46

163
300

117
342

107
255

34

51

41

50

55

49

98

126

121

Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wykres nr 4. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w podziale na przyczyny
niepełnosprawności w latach 2011-2013.

Przyczyny niepełnosprawności
inne

98

choroby układu moczowo-płciowego

49
55
50

choroby układu pokarmowego

41
51
34

121
126

i krążenia
255

choroby układu oddechowego

300
107
117

choroby psychiczne

342

163

46
42
33

upośledzenie umysłowe

29
34
33

epilepsja

187
226
173

choroby neurologiczne
22
30
31

choroby narządu wzroku

71
80
70

zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

388

dysfunkcja narządu ruchu

422

0

50

2013

460

100 150 200 250 300 350 400 450 500
2012

2011

Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
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Głównymi przyczynami wydawania orzeczeń o niepełnosprawności przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wśród osób powyżej 16 r.ż., były dysfunkcje
narządu ruchu, choroby układu oddechowego, choroby neurologiczne. Należy zauważyć
większą liczbę orzeczeń stwierdzających zaburzenia psychiczne. Dane te obrazuje powyższy
wykres nr 4.

Dane

dotyczące

wydanych

przez

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w Lubartowie w latach 2011-2013 orzeczeń dla osób poniżej 16 roku
życia w podziale na płeć przedstawia tabela nr 6 oraz wykres nr 5.

Tabela nr 6. Orzeczenia wydane dla osób poniżej 16 roku życia w podziale na płeć w latach 2011-2013.

Płeć

Liczba wydanych
orzeczeń w 2011
100
141

kobiety
mężczyźni

Liczba wydanych
orzeczeń w 2012
76
112

Liczba wydanych
orzeczeń w 2013
74
137

Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wykres nr 5. Orzeczenia wydane dla osób poniżej 16 roku życia w podziale na płeć w latach 2011-2013.

Liczba wydanych orzeczeń dla dzieci poniżej 16 roku życia
w podziale na płeć w latch 2011-2013
160
140
120
100
80
60
40
20
0

141

137
112

100
76

74

kobiety
mężczyźni

Liczba wydanych Liczba wydanych Liczba wydanych
orzeczeń w 2011 orzeczeń w 2012 orzeczeń w 2013
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
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Dominującą ilość orzeczeń, dla dzieci poniżej 16 r.ż. wydano dla chłopców i wynosi
ona aż 141 orzeczeń. Natomiast wśród osób dorosłych ilość wydanych orzeczeń w podziale
na płeć rozkłada się w następujący sposób: dominującą część stanowią orzeczenia wydane dla
kobiet, nieco mniejszą część stanowią orzeczenia wydane dla mężczyzn, co obrazuje nam
poniższa tabela oraz wykres.
Tabela Nr 7. Orzeczenia wydane dla osób powyżej 16 roku życia w podziale na płeć w latach 2011-2013.

Płeć

Liczba wydanych
orzeczeń w 2011
662
504

kobiety
mężczyźni

Liczba wydanych
orzeczeń w 2012
778
597

Liczba wydanych
orzeczeń w 2013
613
492

Wykres nr 6. Orzeczenia wydane dla osób powyżej 16 roku życia w podziale na płeć w latach 2011-2013.

Liczba wydanych orzeczeń dla osób powyżej
16 rż. w podziale na płeć w latach 2011-2013
778
800
700
600
500
400
300
200
100
0

662

597
504

613
492
kobiety
mężczyźni

Liczba wydanych Liczba wydanych Liczba wydanych
orzeczeń w 2011 orzeczeń w 2012 orzeczeń w 2013
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Z przedstawionych danych wynika, że niepełnosprawność wśród osób powyżej
16 roku życia jest zdeterminowana przez grupę orzekanych kobiet, które stanowią większość
co może świadczyć, że orzecznictwo jest determinowane przez płeć.
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Liczba

wydanych

orzeczeń

przez

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności
przedstawia poniższa tabela oraz wykres.
Tabela Nr 8. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla osób poniżej 16 r.ż.
w podziale na przyczyny w latach 2011-2013.

Przyczyna
niepełnosprawności
dysfunkcja narządu
ruchu
zaburzenia głosu,
mowy i choroby
słuchu
choroby narządu
wzroku
choroby
neurologiczne
epilepsja
upośledzenie
umysłowe
choroby psychiczne
choroby układu
oddechowego
i krążenia
choroby układu
pokarmowego
choroby układu
moczowo-płciowego
inne

Liczba wydanych
orzeczeń w 2011
33

Liczba wydanych
orzeczeń w 2012
21

Liczba wydanych
orzeczeń w 2013
28

16

8

11

15

10

8

26

19

18

10
18

6
11

5
14

13
69

6
58

13
71

3

4

2

6

7

8

32

38

33

Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
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Wykres nr 7. Orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla osób poniżej 16 r.ż.
w podziale na przyczyny niepełnosprawności w latach 2011-2013.

Orzeczenia wydane dla osób poniżej 16 r.ż.
w podziale na przyczyny niepełnosprawności.
33
38
32

inne

8
7
6

choroby układu moczowopłciowego

2
4
3

choroby układu pokarmowego

choroby układu oddechowego
i krążenia

58

71
69

13
6
13

choroby psychiczne

Liczba wydanych orzeczeń w
2012

14
11
18

upośledzenie umysłowe

5
6

epilepsja

Liczba wydanych orzeczeń w
2011

10
18
19

choroby neurologiczne
choroby narządu wzroku

8
10
15

zaburzenia głosu, mowy i
choroby słuchu

11
8
16

26

21

dysfunkcja narządu ruchu
0

Liczba wydanych orzeczeń w
2013

20

28
33
40

60

80

Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Na podstawie powyższej informacji można stwierdzić, że najczęstszą przyczyną
niepełnosprawności wśród dzieci do 16 r.ż. są choroby układu oddechowego i krążenia,
dysfunkcje narządu ruchu, oraz inne schorzenia.
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ZAWODOWA

5. REHABILITACJA

I

SPOŁECZNA

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Art. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań
organizacyjnych,

leczniczych,

psychologicznych,

technicznych,

szkoleniowych,

edukacyjnych, społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy współudziale tych osób
możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy rehabilitacja jest procesem, którego celem jest
umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu
funkcjonowania. Do podstawowych zadań z zakresu rehabilitacji zalicza się:
1) z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
a) finansowanie

kosztów

szkolenia

i

przekwalifikowania

zawodowego

osób

niepełnosprawnych;
b) zwrot

wydatków

na

instrumenty

i

usługi

rynku

pracy

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu;
c) udzielenie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
d) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
e) dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.

5.1 Rehabilitacja zawodowa.
Bezrobocie w powiecie lubartowskim, podobnie jak na całej Lubelszczyźnie, stanowi
duży problem społeczny. Stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim na koniec grudnia
2013 roku wynosiła 17,6 %, a w skali województwa stopa 14,4 %. W porównaniu do grudnia
2012 roku stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim wzrosła o 0,4 punktu procentowego.
Tabela Nr . 9 Stopa bezrobocia w Polsce, województwie lubelskim oraz powiecie lubartowskim.

Wyszczególnienie
stan na koniec roku
XII.2011r
XII. 2012r
XII. 2013r

Stopa bezrobocia w
powiecie lubartowskim
16,4
17,2
17,6

Stopa bezrobocia w
województwie
13,3
14,1
14,4

Stopa bezrobocia w kraju
12,5
13,4
13,4

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)
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Na koniec 2013 roku w PUP w Lubartowie zarejestrowanych było 119 osób
niepełnosprawnych bezrobotnych w tym 60 kobiet oraz 16 niepełnosprawnych poszukujących
pracy niepozostających w zatrudnieniu (tabela.10). Liczba osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy w stosunku do osób niepełnosprawnych bezrobotnych jest
zdecydowanie niższa i stanowi 13,45%.
Tabela Nr 10. Niepełnosprawni na rynku pracy.

wyszczególnienie

ogółem

Niepełnosprawni bezrobotni
Poszukujący pracy
niepozostający w zatrudnieniu
Ogółem

2011
kobiety

ogółem

2012
kobiety

2013
kobiety

ogółem

121

63

123

63

119

60

22

6

18

5

16

2

143

69

141

68

135

62

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)
Wykres Nr 8. Niepełnosprawni na rynku pracy.

Niepełnosprawni na rynku pracy
140

123

121

119
Niepełnosprawni
bezrobotni

120
100

63

80

63

60

60
40

22

20

18

6

16

5

2

Poszukujący pracy
niepozostający w
zatrudnieniu

0

ogółem

kobiety

ogółem

2011

kobiety

ogółem

2012

kobiety
2013

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)

Wśród osób niepełnosprawnych bezrobotnych największą grupę na koniec 2013 roku
stanowiły osoby w przedziale wiekowym 45-54 lat, w tym 16 kobiet tj. 48,49 % w tej grupie
wiekowej. W porównaniu do lat poprzednich liczba ta wzrosła. Następną grupą pod
względem liczebności stanowią niepełnosprawni bezrobotni w wieku 55-59 lat, w tym 15
kobiet, tj. 57,69% w tej grupie wiekowej (tabela 11).
Tabela Nr11. Bezrobotni niepełnosprawni z podziałem na wiek.

2011
Wyszczególnienie wiek
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60 i więcej
Razem

Ogółem
11
23
26
32
23
6
121

Kobiety
5
16
17
14
11
x
63

Ogółem
12
26
28
25
24
8
123

2012
Kobiety
5
15
17
15
11
x
63

2013
Ogółem
16
11
25
33
26
8
119

Kobiety
7
6
16
16
15
x
60

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)
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Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy w latach 2011-2013 utrzymują się na
podobnym poziomie. Osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata oraz powyżej 60 roku życia
utrzymują się na tym samym poziomie, natomiast w pozostałych grupach wiekowych
wykazują tendencję spadkową (tabela.12).
Tabela Nr 12. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu z podziałem na wiek.

2011
Wyszczególnienie wiek
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60 i więcej
Razem

Ogółem
1
5
4
5
3
4
22

Ogółem
1
4
3
4
2
4
18

Kobiety
0
0
2
3
0
1
6

2012
Kobiety
0
0
2
2
0
1
5

2013
Ogółem
1
3
2
3
3
4
16

Kobiety
0
0
1
1
0
0
2

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)

Wśród osób niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lubartowie
w latach 2011-2013 przeważały osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności, natomiast
spadała liczba osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Odmiennie jest
natomiast wśród poszukujących pracy, najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym (tabela.13).
Tabela Nr 13. Bezrobotni niepełnosprawni z podziałem na stopień niepełnosprawności.
2011
2012
2013
Niepełnospra
Niepełnosprawn
Niepełnospra
Niepełnosprawn
Niepełnospra
Niepełnosprawni
Stopień
wni
i poszukujący
wni
i poszukujący
wni
poszukujący pracy
niepełnosprawnośc
bezrobotni
pracy
bezrobotni
pracy
bezrobotni
niepozostający w
i
niepozostający
w zatrudnieniu

niepozostający
w zatrudnieniu

zatrudnieniu

Znaczny

2

7

2

6

0

3

Umiarkowany
Lekki

36
83

12
3

29
92

9
3

21
98

10
3

Razem

121

22

123

18

119

16

.(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)
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Wykres Nr 9. Bezrobotni niepełnosprawni z podziałem na stopień niepełnosprawności.
Bezrobotni niepełnosprawni z podziałem na stopień niepełnosprawności

100%

3

3

3

Lekki

10

Umiarkowany

80%

83

92

12

60%

9

98

40%
20%

36

0%

2

2

2011

2012

7

29

6

3

21

Znaczny

2013

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)

Z danych PUP wynika, ze najczęstszą przyczyną niepełnosprawności jest upośledzenie
narządu ruchu. Należy zauważyć znaczący wzrost osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy z chorobami układu oddechowego i krążenia.
Tabela Nr 14. Bezrobotni niepełnosprawni z podziałem na rodzaj niepełnosprawności.
2011
2012
Rodzaje
niepełnosprawnoś Niepełnosprawn Niepełnosprawn Niepełnosprawn Niepełnosprawn
i bezrobotni
i poszukujący
i bezrobotni
i poszukujący
ci
pracy
niepozostający
w zatrudnieniu

Upośledzenie
umysłowe
Choroby
psychiczne
Zaburzenia
głosu, mowy
Choroby
narządu wzroku
Upośledzenie
narządu ruchu
Epilepsja

pracy
niepozostający
w zatrudnieniu

2013
Niepełnospra
wni
bezrobotni

Niepełnosprawn
i poszukujący
pracy
niepozostający
w zatrudnieniu

1

3

0

2

0

3

17

3

14

0

14

2

6

0

9

0

7

0

7

2

4

2

1

1

26

1

27

0

28

1

3

0

3

0

4

0

9

2

12

1

15

0

1

0

3

1

1

1

1

1

3

1

0

0

13

2

9

3

13

0

19

4

21

2

17

3

Nieustalony

18

4

18

6

19

5

Razem

121

22

123

18

119

16

Choroby układu
oddechowego i
krążenia
Choroby układu
pokarmowego
Choroby układu
moczowopłciowego
Choroby
neurologiczne
Inne

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)
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Najliczniejszą

grupą

wśród

niepełnosprawnych

bezrobotnych

były

osoby

z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej. Najmniej liczną
grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyższym. Natomiast
wśród poszukujących pracy przeważającą grupę stanowią osoby z wykształceniem
policealnym i średnim oraz zasadniczym zawodowym.
Tabela Nr 15. Bezrobotni niepełnosprawni wg wykształcenia.
2011
2012
Niepełnosprawn Niepełnosprawn Niepełnosprawn Niepełnosprawn
Rodzaje
i bezrobotni
i poszukujący
i bezrobotni
i poszukujący
niepełnosprawnoś
pracy
pracy
ci
niepozostający
w zatrudnieniu

2013
Niepełnosprawn
i bezrobotni

Niepełnospra
wni
poszukujący
pracy
niepozostając
yw
zatrudnieniu

niepozostający
w zatrudnieniu

Wyższe

6

1

7

0

5

0

Policealne i
średnie
Średnie
ogólnokształcące
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjum i
poniżej
Razem

27

9

23

6

24

7

6

0

9

1

6

0

55

9

49

6

49

5

27

3

35

5

35

4

121

22

123

18

119

16

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów).

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy wśród osób niepełnosprawnych
przeważają osoby pozostające bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy i więcej.
Tabela Nr 16. Bezrobotni niepełnosprawni wg pozostawania bez pracy.
2011
2012
Niepełnosp Niepełnosprawni Niepełnosprawni Niepełnosprawni
Czas
rawni
poszukujący
bezrobotni
poszukujący
pozostawania
bezrobotni
pracy
pracy
bez pracy
niepozostający
w zatrudnieniu

Do 1 m-ca
Od 1-3 m-cy
Od 3 – 6 m-cy
Od 6-12 m-cy
Od 12-24 m-cy
Pow.24 m-cy
Razem

12
21
19
20
27
22
121

2
1
5
5
0
9
22

2013
Niepełnosprawni
bezrobotni

Niepełnosprawni
poszukujący pracy
niepozostający w
zatrudnieniu

12
11
26
20
19
31
119

0
3
1
2
3
7
16

niepozostający
w zatrudnieniu

8
14
14
22
35
30
123

0
0
2
5
7
4
18

(źródło: opracowanie danych PUP Lubartów)

W latach 2011-2013 Powiatowy Urząd Pracy dysponował środkami na rozpoczęcie
działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne oraz na zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy. W roku 2011 i 2012 utworzono po jednym stanowisku pracy dla osoby
niepełnosprawnej oraz przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej
25
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albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Poniższa tabela przedstawia rodzaje
pomocy oraz ilość środków przeznaczonych na ten cel.
Tabela Nr 17. Podjęcie zatrudnienia w ramach aktywnych form i usług rynku pracy ze środków PFRON za lata 20112013.
2011
2012
2013
Formy wsparcia
liczba
osób

kwota

liczba osób

kwota

liczba
osób

kwota

1

50 000,00

1

50 000,00

0

0

1

40 000,00

1

40 000,00

2

95 000,00

0

0,00

1

3 000,00

0

0

Wyposażenia
stanowiska pracy
Środki na podjęcie
działalności
gospodarczej
Szkolenia
(wg. danych PUP w Lubartowie)

5.2 Rehabilitacja społeczna.
Z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych;
b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze;
c) dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

technicznych

i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych;
d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
e) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
Rehabilitacja społeczna to jeden z istotniejszych aspektów działań kierowanych do
osób niepełnosprawnych. Wynika to z przeświadczenia o potrzebie takiej aktywizacji
osób niepełnosprawnych, której efektem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
jak również pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna ma na
celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
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Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należą:
5.2.1 Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną
z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między
innymi

poprzez

nawiązywanie

i

rozwijanie

kontaktów

społecznych,

pobudzenie

i rozwijanie zainteresowań, a także wyrobienia zaradności.
Tabela Nr 18. Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym.
Rok realizacji

Dorośli

Dzieci

Opiekunowie

2011

94

30

42

2012

183

22

99

2013

72

20

32

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
Wykres Nr 10. Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym

Dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym
183

200
150

94

100

72

2012
30

50

2011

99
22

20

42

32

2013

0

Dorośli

Dzieci

Opiekunowie

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że największą grupą osób, które uzyskały
dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym stanowią osoby dorosłe, na
drugim miejscu są to opiekunowie oraz najmniej liczną grupę stanowią dzieci.
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5.2.2 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków
pomocniczych jest jednym z kluczowych zadań związanych ze wsparciem codziennego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz procesem ich usprawniania w warunkach
domowych. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przedstawia poniższa tabela i wykres.
Tabela Nr 19. Dofinansowanie przyznane do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w latach 2011-2013.

Liczba osób w latach
2011

2012

2013

Dzieci

75

99

78

Dorośli

511

968

594

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.
Wykres Nr 11. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
968
1000
800
600

Dzieci

400
200

594

511
75

99

78

2011

2012

2013

Dorośli

0

Liczba osób w latach
Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.
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5.2.3 Dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

technicznych

i w komunikowaniu się.
Likwidacja barier wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
wynika najczęściej ze względu na wysokie koszty likwidacji barier, często związanych
z wysokimi kosztami adaptacji mieszkań i domów, zakupu specjalistycznego sprzętu
ułatwiającego funkcjonowanie i komunikowanie się osób niepełnosprawnych z otoczeniem,
szczególnie istotne staje się wsparcie finansowe przedsięwzięć nakierowanych na likwidację.
W poniższej tabeli i na wykresie przedstawiono ilość osób niepełnosprawnych
korzystających z tego zadania.
Tabela Nr 20. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w latach 2011-2013.

Liczba osób w latach

Likwidacja barier
2011

2012

2013

architektoniczne

27

28

21

techniczne

42

57

61

w komunikowaniu się

34

50

49

w tym:

9

13

11

15

52

23

Dzieci
w tym:
Dorośli
Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.
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Wykres Nr 12. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w latach 2011-2013.

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych

Dorośli
23

w tym:

52

15

Dzieci
Liczba osób w latach 2013
11
13
9

w tym:

Liczba osób w latach 2012
Liczba osób w latach 2011

w komunikowaniu się

34

techniczne

49
50

42

61
57

21
28
27

architektoniczne
0

50

100

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

5.3 Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Organizacja

ww.

form

odgrywa

istotną

rolę

w

procesie

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych oraz we włączaniu tych osób w nurt życia społecznego. Działania te
zwiększają aktywność osób z niepełnosprawnością, przyspieszają proces integracji
społecznej. Upowszechnianie sportu służy podniesieniu i nabywaniu sprawności fizycznej
przez osoby niepełnosprawne. Sport jako element zdrowego stylu życia pozwala utrzymać
dobrą kondycję oraz ogranicza skutki niepełnosprawności. Z kolei organizowanie imprez
o charakterze kulturalnym umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr
dziedzictwa narodowego, jest również ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich
walorach poznawczych i kształcących.
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5.4 Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej są jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

6

„Aktywny Samorząd” Moduł I i II

6.1. Realizacja Programu „Aktywny Samorząd” w Powiecie Lubartowskim.
W roku 2013 Powiat Lubartowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za
realizację programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie. Podjęcie
przez Powiat i Centrum Pomocy Rodzinie realizacji tego programu było ważnym krokiem
w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu były osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Lubartowskiego,
do których skierowano za pośrednictwem instytucji pomocy społecznej, urzędów gmin oraz
instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych informacje dotyczące realizowanego
programu.
Ponadto w 2013 roku osoby niepełnosprawne uzyskały wsparcie w ramach
następujących modułów:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:


Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;



Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym:


Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania;



Zadanie2: dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
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c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Zadanie1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;



Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;



Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;



Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III
poziomie jakości);

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej;
2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
6.2. Aktywny Samorząd Moduł I
W ramach realizowanych zadań osoby niepełnosprawne mogły skorzystać w Module I
z następującego dofinansowania do poszczególnych obszarów i zadań w ramach nich
realizowanych:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
W ramach wyżej wymienionych zadań wnioski złożyły 3 osoby, umowę zawarto z 3 osobami.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania;
Zadanie 2: dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
W ramach wyżej wymienionych zadań wnioski złożyły 4 osoby, umowę zawarto z 4 osobami.
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Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym;
Zadanie3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązanie techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości).
W ramach wyżej wymienionych zadań wnioski w Zadaniu 1 złożyło 17 osób z czego
z 6 osobami podpisano umowę na realizację zadania., w ramach Zadania 2: wnioski złożyło
6 osób, z którymi zostały podpisane umowy. W ramach Zadania 3 i 4 wnioski złożyła jedna
osoba z którą podpisano umowy.
Wykres Nr 13. Dofinansowanie przyznane beneficjentom w ramach Modułu I w podziale na obszary.

Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie
w ramach Modułu I
1

1
Obszar A1
Obszar A2

2
1

6

2

Obszar B1
Obszar B2

2

ObszarC1
Obszar C2
Obszar C3

6

Obszar C4

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

W ramach dofinansowania w Module I podjęto się analizy danych dotyczących miejsca
zamieszkania, jak również podziału na płeć osób, które złożyły kompletne wnioski a którym
zostało przyznane dofinansowanie i z którymi podpisano umowę na realizację konkretnego
zadania w danym obszarze przewidzianym w Module I.
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Wykres Nr 14. Dofinansowanie przyznane beneficjentom w ramach Modułu I w podziale na płeć i miejsce zamieszkania.

Liczba beneficjentów ubiegających sie o dofinansowanie
w ramach Modułu I w podziale na płeć i miejsce zamieszkania.
4
4
3,5

3333

3

3
2,5

2

22

2

2

Płeć K

2
1,5

Płeć M

11

1 1

11

1

1 1

1

1 1

Miejsce zamieszkania obszar miejski
Miejsce zamieszkania obszar wiejski

0,5
0

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

6.3. Aktywny Samorząd Moduł II
Moduł II – polegał na udzieleniu pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym osobom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie do opłaty za naukę (czesne),
dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, czy też pokrycia kosztów dodatku na uiszczenie
opłaty dla osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów
doktoranckich. Warunki uczestnictwa jakie musiały spełnić osoby niepełnosprawne
w programie w module II to znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka
w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi.
W ramach modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących
każdego półrocza w 2013 r. wynosiła:
1) dla opłaty za naukę (czesne) maksymalnie do 3.000 zł. za każde półrocze;
2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do
3.000zł;
3) dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
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a. w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 800 zł;
b. w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 500 zł.
Przyjmowanie wniosków odbywało się w Module II :


semestr letni do 30 czerwca 2013 r;



semestr zimowy do 30 września 2013 r.

W ramach modułu II pomoc w uzyskaniu opłaty za naukę (czesne) w 2013 roku
otrzymały 32 niepełnosprawne osoby, natomiast dofinansowanie do dodatku na pokrycie
kosztów kształcenia otrzymało 57 osób niepełnosprawnych.
Wykres Nr 15. Dofinansowanie przyznane w ramach Modułu II.

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie
w ramach Modułu II
32
57

Opłata za naukę (czesne)
Dodatek na pokryje
kosztów kształcenia

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Analizując wnioski osób, złożone w ramach modułu II wyodrębniono dwa czynniki
różnicujące jakimi jest płeć i miejsce zamieszkania. Po dokonaniu analizy posiadanych
danych okazało się, że dominującą grupą niepełnosprawnych osób, które złożyły wnioski są
kobiety zamieszkujące teren wiejski, pozostała liczba osób, to mężczyźni zamieszkujący
obszar miejsko-wiejski oraz kobiety zamieszkujące teren miejski.
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Wykres Nr 16. Dofinansowanie przyznane beneficjentom w ramach Modułu II w podziale na płeć i miejsce zamieszkania.

Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach
Modułu II w podziale na płec i miejsce zamieszkania.
26
19

Płeć K

7
Płeć M
13

Miejsce zamieszkania obszar
miejski
Miejsce zamieszkania obszar
wiejski

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie

W ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie podpisało z niepełnosprawnymi beneficjentami
w ramach Modułu I – 19 umów, w ramach Modułu II- 96 umów. Powyższe dane zobrazuje
prezentacja w formie wykresu.
Wykres Nr 17. Liczba podpisanych umów z niepełnosprawnymi beneficjentami w ramach Modułu I

Liczba podpisanych umów Moduł I
2

6

1
2
2

6

Obszar A1

Obszar A2

Obszar B1

Obszar B2

Obszar C1

Obszar C2

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

36
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Powiat Lubartowski

Wykres Nr 18. Liczba podpisanych umów z niepełnosprawnymi beneficjentami w ramach Modułu II

Liczba podpisanych umów Moduł II

32
Semestr 1
64

Semestr 2

Źródło: dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

7. System instytucjonalnej pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zasoby instytucjonalne powiatu lubartowskiego związane z działaniami na rzecz osób
niepełnosprawnych:


domy pomocy społecznej;



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie;



Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubartowie;



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju;



Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie.

Domy pomocy społecznej
W domach tych mieszkają osoby, które nie mogą przebywać we własnym środowisku
ze względu na brak opieki i zły stan zdrowia. Domy pomocy społecznej stanowią
organizacyjną formę pomocy społecznej, miejsce świadczenia usług bytowych, opiekuńczych,
wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i forma
opieki wynika z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:


Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim dla 100 osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie;
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Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku dla 80 osób w podeszłym
wieku i przewlekle somatycznie chorych;



Dom

Pomocy

Społecznej

dla

Dorosłych

Zgromadzenia

Sióstr

Felicjanek

w Jadwinowie dla 95 kobiet w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
(dom działający na mocy umowy zawartej między Powiatem Lubartowskim
a Zgromadzeniem Sióstr Świętego Feliksa w Warszawie).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubartowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie obejmuje swoim statutowym
działaniem miasto Lubartów oraz 13 gmin powiatu lubartowskiego. W ramach swojej
działalności poradnia udziela specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogiczno –
logopedycznej w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dla dzieci i młodzieży od 0 do 18
roku życia.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubartowie

Przy

poradni

funkcjonuje

Powiatowy

Zespół

Orzekania

o Niepełnosprawności, do zadań którego należy ustalenie stopnia niepełnosprawności u dzieci
i

osób

dorosłych.

Działalność

Powiatowego

Zespołu

do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności w Lubartowie opiera się na przepisach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką dydaktyczno-opiekuńczą,
wychowawczą i rewalidacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo
w stopniu lekkim i głębszym (umiarkowanym i znacznym) w wieku od 7 do 18 roku życia.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału
w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie jest ośrodkiem wsparcia
dysponującym 60 miejscami dla dorosłych, niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Lubartowskiego w tym:
- osób przewlekle psychicznie chorych;
- osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym.
Celem Domu jest rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników umiejętności w zakresie
czynności dnia codziennego, zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, sprawności
psychofizycznej oraz przystosowanie osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych
intelektualnie do funkcjonowania w życiu społecznym.
8. CELE I DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU
8.1.Cel generalny i cele szczegółowe
Na podstawie diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu
lubartowskiego oraz analizy problemów określony został cel generalny „Powiatowego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, który brzmi:
„Stworzenie systemu umożliwiającego wszechstronną integrację niepełnosprawnym
mieszkańcom powiatu lubartowskiego”
Osiągnięcie

celu

generalnego

będzie

możliwe

poprzez

realizację

celów

szczegółowych, do których należą:


Zapewnienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym;



Likwidacja barier funkcjonalnych w instytucjach publicznych;



Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy;



Aktywizacja społeczno - zawodowa beneficjentów PCPR w ramach środków
pozyskiwanych z Unii Europejskiej;



Wdrożenie działań na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych.
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8.2 Opis działań
Cel szczegółowy: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu
społecznym.
Działania:
Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Bariery architektoniczne utrudniają
osobom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z przestrzeni życiowej (wyjście z domu,
niemożność korzystania z łazienki) oraz uniemożliwiają uczestnictwo tych osób w życiu
społecznym.
Likwidacja barier technicznych odbywała się będzie poprzez dofinansowanie zakupu
urządzeń technicznych pomagających osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych
czynności.
Likwidacja barier w komunikowaniu się pomaga osobie niepełnosprawnej ze względu
na wzrok, słuch, czy poruszanie się na wózku inwalidzkim w nawiązaniu lub ułatwieniu
kontaktu z otoczeniem.
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych.
Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze
środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych, których posiadanie umożliwia właściwe funkcjonowanie w życiu
społecznym.

40
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Powiat Lubartowski

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Osoby niepełnosprawne, które wymagają zabiegów rehabilitacyjnych oraz zmiany
środowiska będą mogły skorzystać z dofinansowania do 14 dniowych turnusów
rehabilitacyjnych. Turnusy organizowane będą w wielu ośrodkach sanatoryjnych położonych
w miejscowościach uzdrowiskowych całego kraju. Zabiegi lecznicze oraz przebywanie
w grupie osób niepełnosprawnych będą miały na celu poprawę psychofizycznej sprawności
oraz

rozwijanie

umiejętności

społecznych

uczestników,

miedzy

innymi

poprzez

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań oraz
integrację ze środowiskiem.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Związki i stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne będą miały możliwość
ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na organizację zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, wyjazdów
do teatru lub innych wycieczek.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej są jedną z podstawowych form rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwości pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane i prowadzone przez
fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.
Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:


WTZ w Kocku prowadzone przez Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział
w Kocku przeznaczonych dla 35 osób niepełnosprawnych;



WTZ w Ostrowie Lubelskim prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Edukacyjnych „Pro Educatio” w Ostrowie Lubelskim przeznaczonych dla 40 osób
niepełnosprawnych.
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Cel szczegółowy: Likwidacja barier funkcjonalnych w instytucjach publicznych
Działania:
Realizacja programu Wyrównywanie różnic między regionami II
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych,
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do
rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na
realizację programu mogą być objęte, w ramach:
1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny;
2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach
edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej,
urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów
utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
4) obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub
przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny
beneficjentów

w

projekty

dotyczące

aktywizacji

i/lub

integracji

osób

niepełnosprawnych;
6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia
warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa
obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);
7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a,13,
26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
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zawodowej i społecznej osób zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011,
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Cel szczegółowy: Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Działania:
Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy

Jednym z głównych zadań Powiatowego Urzędu Pracy jest pomoc osobom
niepełnosprawnym w podjęciu pracy. Należy jednak zaznaczyć, że na kształtowanie
lokalnego rynku pracy mają wpływ nie tylko działania PUP. Zależy ono od wielu innych
czynników oraz podejmowania działań i woli podmiotów społeczno-gospodarczych, rozwoju
gospodarki w powiecie jak również aktywności samych bezrobotnych i poszukujących pracy,
w tym osób niepełnosprawnych.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ich ilość, uzależnione jest jednak przede
wszystkim od pracodawców. Pracodawcy tworząc dla nich miejsca pracy, stawiają wysokie
wymagania w stosunku do umiejętności tych osób. Najczęściej chcą, aby to były osoby
uniwersalne, mogące pracować na wielu stanowiskach. W związku z tym stwierdzony niski
poziom wykształcenia wśród osób niepełnosprawnych przekłada się na wysokie bezrobocie
w tej grupie, szczególnie długotrwałe. Dlatego jednym z celów działania PUP jest
zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do uzyskania
zatrudnienia przez osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
budowania potencjału oraz tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów
zwiększających możliwości osób niepełnoprawnych na lokalnym rynku pracy. Pomoc ta
ukierunkowana jest na osoby po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy lub długotrwale
bezrobotne, doświadczające największych problemów przy wejściu na rynek pracy.
Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności utrudniają lub uniemożliwiają
podjęcie zatrudnienia w tradycyjnym systemie organizacji pracy. Dlatego PUP powinien
zastosować elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia oraz wspieranie samodzielnej
działalności gospodarczej.
W tym celu podjęte będą inicjatywy zmierzające do:


Wzrostu poziomu poradnictwa zawodowego dla niepełnosprawnych;
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Podniesienia zawodowych kwalifikacji osób niepełnosprawnych;



Zwiększenia ich własnej aktywności;



Promowania różnych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w tym
alternatywnych i elastycznych);



Poszukiwania rozwiązań, umożliwiających podjęcie pracy osobom które ze
względu na niepełnosprawność mogą mieć trudności

w dostosowaniu się do

tradycyjnej organizacji pracy.
Prowadzenie poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych

Bardzo ważnym elementem związanym z wejściem na rynek pracy jest poradnictwo
zawodowe. PUP w Lubartowie planuje dalsze doskonalenie form pomocy w zakresie:


nabycia umiejętności poszukiwania pracy na rynku pracy;



kształtowania aktywnych postaw wśród osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;



podwyższania posiadanych kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności lub
nabycia kwalifikacji w tym umiejętności poszukiwania pracy.
Szkolenia są realizowane w formie szkoleń:
a) indywidualnych, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub osoby bezrobotnej
posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, która uzasadni celowość szkolenia;
b) grupowych, realizacja których wynika z potrzeb lokalnego rynku pracy.



zaplanowanie właściwej drogi zawodowej z zastosowaniem testów psychologicznych;



uczestniczenie w zajęciach przygotowujących do uruchamiania własnej działalności
gospodarczej.

Pomoc ta może być realizowana w formie:
1. Poradnictwa indywidualnego:


indywidualne informacje zawodowe;



indywidualne porady zawodowe;

2. Poradnictwa grupowego:


grupowe informacje zawodowe;



grupowe porady zawodowe;



zajęcia aktywizacyjne;
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Klub Pracy.
Bardzo ważnym elementem wspomagającym szansę pozyskania pracy przez osoby

niepełnosprawne są działania mające na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
Doskonalenie zasad doboru kierunków kształcenia do wymogów lokalnego rynku pracy, PUP
prowadzi, poprzez bieżące analizowanie zapotrzebowania pracodawców na pracowników
o określonych zawodach i specjalnościach.
W związku z tym podejmowane przedsięwzięcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji
osób niepełnosprawnych będą również uzależnione od dostosowania ofert szkoleniowych
jednostek szkolących do wymogów lokalnego rynku pracy.
Współpraca z pracodawcami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na przeszkodzie w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne stoją też
uprzedzenia i stereotypy. Wiedza pracodawców, zarówno w zakresie rozwiązań prawnych
wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jak tez problemów wynikających
z niepełnosprawności jest zdecydowanie niewystarczająca.
Zmiana

stosunku

pracodawców

i

pełnosprawnych

pracowników

do

osób

niepełnosprawnych jest jednym z warunków procesu wyrównywania szans i integracji
zawodowej i społecznej.
W związku z tym PUP rozszerza współpracę z pracodawcami w zakresie zatrudniania
osób niepełnosprawnych, a także upowszechniania zatrudniania osób niepełnosprawnych,
między innymi poprzez działania informacyjne i współpracę z osobami niepełnosprawnymi.
Skuteczność tych działań będzie zwiększona poprzez wykorzystanie przy ich realizacji strony
internetowej PUP.
Cel szczegółowy: Aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów PCPR w ramach
środków finansowych z Unii Europejskiej.
Działania:
Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubartowie
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Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy.
Biorąc powyższe pod uwagę PCPR dla swoich klientów wybrał następujące instrumenty
i narzędzia:



prawo jazdy;



kurs komputerowy;



trening kompetencji i umiejętności społecznych;



doradztwo zawodowe;



turnusy rehabilitacyjne.

Cel szczegółowy: Wdrożenie działań na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych

Działania:
Gwarantowanie reprezentacji środowiska osób niepełnosprawnych

Podstawową płaszczyzną współpracy samorządu powiatowego z organizacjami
pozarządowymi jest powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
reprezentująca organizacje osób niepełnosprawnych.
Ukształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec niepełnosprawności

Ważnym elementem działań jest uwrażliwienie środowisk lokalnych na potrzeby osób
niepełnosprawnych oraz wskazanie na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz
przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego.
W omawianym obszarze ważną rolę odgrywa współpraca z organizacjami
pozarządowymi, gminnymi jednostkami samorządowymi oraz lokalnymi środkami masowego
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przekazu, poprzez które będzie można dotrzeć z informacją do osób niepełnosprawnych
o obowiązujących rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących praw osób niepełnosprawnych.
Bardzo ważne będzie również organizowanie spotkań integracyjnych mających
uwrażliwiać społeczność lokalną na potrzeby osób niepełnosprawnych.
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8.3. Zestawienie celów i działań
Zestawienie celów i realizowanych w ich ramach zadań oraz wykaz instytucji
wdrażających przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Przedstawione w niej są również
szacunkowe terminy realizacji poszczególnych działań.
Tabela Nr 21. Cele i działania programu
Cel szczegółowy

Działanie

Realizator

Likwidacja barier

PCPR w Lubartowie

architektonicznych, technicznych

Źródło finansowania


PFRON



osoby niepełnosprawne



PFRON



osoby niepełnosprawne



PFRON



osoby niepełnosprawne



PFRON



osoby niepełnosprawne

Okres realizacji
2014-2020

i w komunikowaniu się
Dofinansowanie do zakupu

PCPR Lubartów

sprzętu rehabilitacyjnego,

2014-2020

przedmiotów ortopedycznych
Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym uczestnictwa w
życiu społecznym

i środków pomocniczych
Dofinansowanie uczestnictwa

PCPR Lubartów

osób niepełno sprawnych

2014-2020

w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie sportu, kultury,

PCPR Lubartów

rekreacji i turystyki osób

2014-2020

niepełnosprawnych


PFRON

tworzenia i działania warsztatów



budżet powiatu

terapii zajęciowej



organizacje pozarządowe



sponsorzy



PFRON

Powiat Lubartowski



budżet gminy

PCPR Lubartów



budżet powiatu

Powiat Lubartowski



PFRON

PCPR Lubartów



budżet gminy



budżet powiatu

Dofinansowanie kosztów

PCPR Lubartów

Obszar B – likwidacja barier
w zakładach opieki zdrowotnej,
urzędach i placówkach

2014-2020

2014-2020

edukacyjnych w zakresie
umożliwienia osobom
Likwidacja barier funkcjonalnych
w instytucjach publicznych

niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania się.
Obszar D – likwidacja barier
transportowych

Obszar

E

wymagane
w

–



PFRON

Powiat Lubartowski



budżet gminy

PCPR Lubartów



budżet powiatu

PUP w Lubartowie



Fundusz Pracy



środki UE

2014-2020



Fundusz Pracy

2014-2020



środki UE



Fundusz Pracy



PFRON



PFRON



środki UE

2014-2020



Budżet powiatu

2014-2020

2014-2020

dofinansowanie

wkładu

projektach

własnego
dotyczących

2014-2020

2014-2020

aktywizacji i/lub integracji osób
niepełnosprawnych.
Świadczenie usług w zakresie
poradnictwa pracy
Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych na rynku pracy

Prowadzenie poradnictwa

PUP w Lubartowie

zawodowego i szkoleń
zawodowych
Współpraca z pracodawcami w

PUP Lubartów

zakresie zatrudniania osób

2014-2020

niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczno – zawodowa

Program aktywizacji społeczno -

beneficjentów PCPR w ramach

zawodowej beneficjentów PCPR

środków finansowych z Unii

PCPR Lubartów

w Lubartowie

Europejskiej
Wdrożenie działań na rzecz ochrony
praw osób niepełnosprawnych

Zagwarantowanie reprezentacji
środowisk osób
niepełnosprawnych w procesie

Powiatowa Społeczna
Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych

decyzyjnym dotyczącym tej grupy
Ukształtowanie pozytywnych

PCPR w Lubartowie

postaw społecznych wobec

domy pomocy społecznej



Budżet powiatu

niepełnosprawności

ŚDS, Poradnia Psych.-Ped



PFRON

WTZ



środki UE
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PODSUMOWANIE
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” jest dokumentem
o znaczeniu strategicznym. W sposób precyzyjny opisuje aktualną sytuacje osób
niepełnosprawnych oraz dokonuje analizy najistotniejszych problemów ograniczających pełne
korzystanie z praw obywatelskich przez tą część społeczeństwa.
Określony w dokumencie cel generalny oraz cele szczegółowe wskazują kierunki
działania wszystkich partnerów społecznych zaangażowanych w ich realizację.
Istotnym elementem dokumentu jest określenie potencjalnych źródeł
współfinansowania wdrażania jego założeń. Do najważniejszych z nich należą celowe
fundusze krajowe: PFRON i Fundusz Pracy oraz środki z Unii Europejskiej.
Zakłada się, że realizacja założeń „Programu….” Poprawi znacznie sytuację osób
niepełnosprawnych na terenie powiatu lubartowskiego. Należy jednak podkreślić, iż
warunkiem sukcesu, poza posiadaniem odpowiednich środków finansowych, będzie
zaangażowanie wszystkich partnerów społecznych zainteresowanych problematyką
niepełnosprawności.
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Wykres

nr
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Orzeczenia
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