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Sprawozdanie za okres od 25 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r. 

z realizacji  

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013 

 

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 

opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim w zakresie 

rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, oraz przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w zakresie rehabilitacji zawodowej 

i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych  ma za zadanie poprawę 

warunków Ŝycia społecznego osób niepełnosprawnych, a tym samym zapewnienie 

pełniejszej integracji ze społecznością lokalną. Stanowi on integralną część Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie opolskim. 

 Adresatami w/w Programu są osoby niepełnosprawne, rodziny osób 

niepełnosprawnych, instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych, a takŜe środowisko lokalne. 

 Natomiast celem Programu jest stworzenie nowoczesnego systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin, który umoŜliwi prowadzenie szerokich działań 

edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych. Budowa systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych odbywać się powinna kompleksowo, przy czynnym udziale wszystkich 

istniejących na terenie powiatu podmiotów zajmujących się tą problematyką. Dzięki temu 

będzie moŜna w pełni wykorzystać ich potencjał i moŜliwości, a jednocześnie posiadać 

kompletną informację. Do skutecznej realizacji zamierzonych celów niezbędna jest 

współpraca władz powiatowych, gminnych, organizacji pozarządowych oraz innych 

instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mogących wspierać 

przedsięwzięcie Programu merytorycznie i finansowo. 

 Cel strategiczny Programu jest zgodny z nadrzędnym celem długoterminowym 

w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, a więc dąŜeniem do 

zapewnienia godnego Ŝycia całemu społeczeństwu powiatu poprzez stworzenie osobom 

i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji warunków do harmonijnego funkcjonowania 

w sferze psychicznej, ekonomicznej i społecznej, poprzez umoŜliwienie im zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb Ŝyciowych. Cel strategiczny Programu jest celem operacyjnym w w/w 

Powiatowej Strategii.  

 W celu osiągnięcia planowanego celu strategicznego przewidziano w Programie 

realizację następujących 7 celów operacyjnych: 
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1. Zapobieganie powstawaniu zjawiska niepełnosprawności. 

2. Podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych, technicznych  i w komunikowaniu się. 

3. Wspieranie działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno–rekreacyjno–sportowej 

sferze Ŝycia. 

4. Budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 

5. Ochrona praw i interesów osób niepełnosprawnych. 

6. Edukacja i podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia 

szans na lokalnym rynku pracy.  

7. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 

 

Dokonywanie bieŜącej oceny postępu i skutków realizacji Programu, 

a w szczególności postępu we wdroŜeniu zadań z przyjętym harmonogramem działań 

wymaga regularnego monitorowania. 

Zwróciliśmy się zatem do kluczowych oraz wspomagających podmiotów 

zaangaŜowanych w realizację Programu z prośbą o podanie danych za okres: 25 marca 

2009r. – 31.12.2009r.  dotyczących zarówno działań ustawowych/statutowych  jednostek, 

jak równieŜ dodatkowych (np. w formie projektów, realizowanych w ramach konkursów 

lokalnych i o szerszym zasięgu itd.). Były to: 7 Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, organizacje 

pozarządowe działające na  działające na terenie powiatu, SP ZOZ, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Gmina Łaziska, Zespół Szkół w Karczmiskach, Gimnazjum 

Publiczne w Łaziskach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Karczmiskach, 

Przedszkole i śłobek w Opolu Lubelskim, Szkoła Podstawowa w Poniatowej, Zespół Szkół 

Publicznych w Zagłobie, Gmina Poniatowa, Zespół Szkół w Opolu Lubelskim.  

Jednostki te są wymienione w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 w punkcie nr 3. Planowane zadania do realizacji 

wraz z harmonogramem na lata 2009 -2013. 

Formularz sprawozdawczy skierowany do w/w podmiotów zawierał: nazwę 

organizacji, nazwę projektu/programu działań, termin realizowanego projektu/programu 

działań, cele projektu/programu działań, krótki opis działań podejmowanych 

w projekcie/programie, rezultaty projektu/programu działań, budŜet, źródła 

finansowania, kontakt. 



 3

Spośród nadesłanych zwrotnie  formularzy sprawozdawczych 2 zawierały 

informację, iŜ w roku 2009 nie były realizowane Ŝadne projekty/programy na rzecz osób 

niepełnosprawnych, a wskazany termin realizacji zadań z zakresu podejmowania działań na 

rzecz likwidacji barier funkcjonalnych planowany jest na rok 2010/2013. Były to: śłobek 

i Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim oraz Urząd Gminy w Łaziskach. 

Pozostałe formularze uwidaczniają realizację celów operacyjnych przez wskazane 

jednostki oraz realizację zadań (projektów) określonych w zapisach Programu. 

PoniŜej nastąpi prezentacja działań poszczególnych jednostek w okresie 

sprawozdawczym: 25 marzec 2009r. – 31 grudzień 2009r. według pozyskanych informacji. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizuje zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.)  

W zakresie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR 

dofinansowywane są: 

� uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

� sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, 

� likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

� zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 

� zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

� warsztaty terapii zajęciowej. 

 Mieszkańcy powiatu korzystali z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych 

w ośrodkach usytuowanych na terenie całego kraju, które posiadały odpowiedni wpis do 

rejestru  ośrodków turnusów prowadzonego przez wojewodę. Zadanie to w części 

finansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Do końca 2009r. o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych ubiegało się 360 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (92 osoby), 

z czego pozytywnie zaopiniowano 229 wniosków. Ostatecznie wypłacono dofinansowanie 
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dla 212 osób, w tym 38 opiekunów, w tym dla 146 osób dorosłych i 18 opiekunów oraz dla 

28 dzieci i 20 ich opiekunów. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspomagało działalność organizacji 

pozarządowych w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dorosłych osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 

 W 2009r. w ramach realizacji tego zadania zawarto 3 umowy z 2 organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 8.600,00 

zł, z przeznaczeniem na organizację festynu, przeglądu małych form teatralnych oraz 

spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych. Taką kwotę równieŜ wydatkowano. 

  Ze środków PFRON dofinansowano między innymi organizację dwóch cyklicznych 

imprez integracyjnych, które wpisały się juŜ na trwałe w kalendarz imprez powiatowych, 

a których inicjatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną w Poniatowej: festyn o „Godność Osoby z Niepełnosprawnością 

Intelektualną”, mający na celu uczczenie Międzynarodowego Dnia o Godność Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, słuŜący integracji i propagowaniu dorobku 

artystycznego poprzez wspólną zabawę oraz Przegląd Małych Form Teatralnych, w ramach 

którego młodzi artyści prezentowali swoje umiejętności w  kategoriach: teatr  i poezja. 

Zadanie to cieszy się duŜym zainteresowaniem ze strony środowiska osób 

niepełnosprawnych niestety środki finansowe są ograniczone i nie ma moŜliwości realizacji 

w pełnym zakresie wszystkich złoŜonych wniosków. 

 PCPR współpracuje ze stowarzyszeniami działającym na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych, prowadzącymi róŜnego rodzaju formy wsparcia i rehabilitacji dla osób 

niepełnosprawnych:  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych 

z siedzibą w Opolu Lubelskim, prowadzącym Warsztat Terapii Zajęciowej w Poniatowej 

oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, 

w ramach którego działa Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio”. 

 Na terenie powiatu opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej 

działający w Poniatowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych 

z siedzibą w Opolu Lubelskim. Warsztat skupia 35 uczestników, którzy objęci zostali 

terapią zajęciową w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej, plastyczno – 

ceramicznej, stolarskiej, komputerowej, rękodzieła artystycznego oraz pracowni muzyczno 

– teatralnej. Ponadto, uczestnicy objęci byli indywidualną terapią psychologiczną oraz 

rehabilitacją ogólnousprawniającą i ruchową. 

 W 2009r. na bieŜącą działalność Warsztatów zaangaŜowano środki w łącznej 

wysokości 575.400,00 zł, w tym ze środków PFRON 517.860,00 zł, ze środków powiatu 

57.540,00 zł. 
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Prowadzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” jest zadaniem zleconym 

z zakresu administracji rządowej – w 2009r. powierzonym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej. W 2009r. kwota dotacji wyniosła 

611.000,00 zł. 

Oferta Ośrodka Wsparcia skierowana jest do osób niepełnosprawnych, zarówno 

dzieci, jak i dorosłych: upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi. 

 Ośrodek Wsparcia prowadzi zajęcia w formie grupowej oraz indywidualnej, 

w dwóch przedziałach wiekowych: do 16. roku Ŝycia oraz powyŜej 16. roku Ŝycia. 

Proponowane formy rehabilitacyjno – edukacyjno – terapeutyczne to m. in.: 

- terapia logopedyczna, 

- terapia psychologiczna, 

- terapia pedagogiczna, 

- rehabilitacja, 

- masaŜ, 

- rehabilitacja społeczna, 

- zajęcia plastyczne, 

- muzykoterapia, 

- hipoterapia. 

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” obejmuje wsparciem takŜe rodziców 

i opiekunów swych niepełnosprawnych podopiecznych, poprzez prowadzenie dla nich 

działalności edukacyjnej i szkoleniowej, usług konsultacyjnych i poradnictwa. 

 Ośrodek Wsparcia „Pinokio” dysponuje 50 miejscami (według statutu), jednak 

ze względu na swoją specyfikę prowadzi usługi dla znacznie większej liczby uczestników. 

W 2009r. w zajęciach wzięło udział łącznie 107 osób niepełnosprawnych. 

W ramach zadań z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych (technicznych, 

architektonicznych i w komunikowaniu się), realizowanych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych w 2009 roku podpisano 19 umów na kwotę 74.067,00 

zł, natomiast faktycznie wypłacone dofinansowanie opiewało na kwotę 61.354,00 zł, w tym 

1 umowa dotyczyła likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnego dziecka na 

kwotę 4.883,00 zł, 8 umów dotyczyło likwidacji barier architektonicznych dla dorosłych 

osób niepełnosprawnych na kwotę 38.986,00 zł. 

Z zakresu likwidacji barier technicznych podpisano 8 umów i wydatkowano środki 

w wysokości 19.986,00 zł oraz zawarto 1 umowę na likwidację barier w komunikowaniu się 

na kwotę 2.382,00 zł. Wszystkie umowy dotyczyły dorosłych osób niepełnosprawnych. 
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Potrzeby osób niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych są 

duŜe i stale rosną. JednakŜe ze względu na wysokie koszty ich realizacji w stosunku do 

posiadanych środków nie ma moŜliwości pełnego ich zaspokojenia. 

 W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej największe zapotrzebowanie 

zgłaszane było na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz 

dzieciom i młodzieŜy niepełnosprawnej na podstawie odrębnych przepisów. W 2009r. 

wpłynęło 475 wniosków na realizację tego zadania na ogólną kwotę 368.099,00 zł. 

Pozytywnie zaopiniowano 428 wniosków dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, na 

które wydatkowano łącznie 232.166,00 zł, w tym kwotę w wysokości 25.895,80 zł 

wydatkowano na realizację umów dotyczących dofinansowania do sprzętu 

rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych. 

Oprócz działań ustawowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

Lubelskim realizuje projekt systemowy „Program wsparcia społeczno – zawodowego osób 

opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób 

niepełnosprawnych z powiatu opolskiego”, ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w oparciu o umowę 

nr POKL.07.01.02-06-001/08-00, z dnia 15 lipca 2008r., oraz aneks nr POKL.07.01.02-06-

001/08-01, z dnia 17 czerwca 2009r., podpisane z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 

W/w umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r. 

Projekt systemowy jest realizowany w ramach: Priorytetu VII PO KL: „Promocja 

integracji społecznej”, Działania 7.1: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, 

Poddziałania 7.1.2: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie”. 

Działania projektu systemowego, w 2009r., zostały skierowane do osób, które nie 

pozostają w zatrudnieniu lub są zatrudnione, znajdują się w wieku aktywności zawodowej, 

ponadto korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i naleŜą do poniŜszych grup: 

- osób niepełnosprawnych, 

- osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie potencjału osób opuszczających placówki 

opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osób niepełnosprawnych w zakresie 

ich aktywności zawodowej i integracji ze społeczeństwem. 

Cele szczegółowe projektu, w przypadku osób niepełnosprawnych, zakładały: 

- poprawę sprawności psychofizycznej, 

- wzrost poziomu umiejętności społeczno – zawodowych, 

- zwiększenie wiedzy prawnej w zakresie poruszania się po rynku pracy, 
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- zwiększenie poziomu integracji społecznej. 

 W projekcie systemowym, w 2009r., wobec osób niepełnosprawnych znalazły 

zastosowanie następujące instrumenty aktywnej integracji: 

• sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych nie opłacanej ze środków 

PFRON oraz kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, 

• organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego 

w zakresie podniesienia kompetencji Ŝyciowych i umiejętności społeczno – 

zawodowych umoŜliwiających docelowo powrót do Ŝycia społecznego, w tym 

powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, 

• organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, 

w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę. 

Podczas realizacji projektu systemowego w 2009r., w grupie osób 

niepełnosprawnych, osiągnięto następujące rezultaty: 

• rezultaty twarde: kaŜdy niepełnosprawny uczestnik projektu systemowego 

zrealizował załoŜoną dla niego w 2009r. tzw. ścieŜkę reintegracji – łącznie 40 osób. 

ZałoŜona liczba niepełnosprawnych uczestników projektu (40 osób) została objęta 

procedurą kontraktu socjalnego; 

• rezultaty miękkie: załoŜone rezultaty miękkie zostały w duŜej mierze osiągnięte, 

w tym przede wszystkim rezultat ogólny: wzrost kompetencji Ŝyciowych 

i umiejętności zawodowych uczestników, umoŜliwiający im powrót/pełniejsze 

uczestnictwo w Ŝyciu społecznym, w tym powrót/wejście na rynek pracy 

i aktywizację zawodową. Wypełniając ankiety oceniające udział w 2009r. 

w projekcie systemowym, ponad 90% niepełnosprawnych uczestników stwierdziło, iŜ 

udział w projekcie przyczynił się do poprawy ich sprawności w róŜnych sferach 

funkcjonowania (społecznej, zawodowej, fizycznej) oraz do podniesienia poziomu 

ich wiedzy (m.in. na temat własnych zasobów, z zakresu prawa pracy) 

i umiejętności społeczno – zawodowych (np. przygotowania się do rozmowy 

kwalifikacyjnej). Prawie wszyscy zadeklarowali, iŜ po zakończeniu udziału 

w projekcie będą wykorzystywać zdobyte w nim umiejętności i wiedzę. 

 

Kontakt: PCPR w Opolu Lubelskim, tel. 81 827 52 05. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim 

 

W okresie od 25.03.2009 do 31.12.2009r. usługami i instrumentami rynku pracy objęto 

łącznie 107 osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających 

w zatrudnieniu, zarejestrowanych w PUP w Opolu Lubelskim.   

W grupie tej wszyscy zostali objęci usługami pośrednictwa pracy, 75 osób 

skorzystało z poradnictwa zawodowego, 2 skierowano na szkolenia, 17 osób uczestniczyło 

w zajęciach aktywizacyjnych, 7 odbywało staŜ u pracodawców oraz 2 osoby otrzymały 

jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Rezultaty działań PUP:  

- 2 osoby podjęło zatrudnienie ze skierowania przez pośredników pracy, 

- 9 osób w wyniku poradnictwa skorzystało z form aktywizacji proponowanych przez urząd 

(szkolenie, staŜ, dotacja), 

- 2 osoby ukończyły szkolenia i zdobyły nowe kwalifikacje, 

- 17 osób uczestniczyło w zajęciach aktywizacyjnych i zdobyło wiedzę nt. rynku pracy 

i form pomocy instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- 7 osób zakończyło 6-miesięczne  staŜe u pracodawców i nabyło praktyczne umiejętności 

do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 

- 6 osób po zakończonym staŜu podjęło zatrudnienie, 

- 2 osoby uruchomiły działalność gospodarczą, powstały więc dwa nowe podmioty 

gospodarcze. 

BudŜet: 157 150,00 zł (w tym: 123 928,00 zł PFRON oraz 33 222,00 zł Fundusz Pracy) 

 Usługi i instrumenty rynku pracy realizowane w oparciu o: 1/ Ustawę o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn.zm.), 

2/ Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz. 92). 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy jako bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 

Realizacja usług rynku pracy: 

 

1a/ Pośrednictwo pracy - Wszystkie osoby niepełnosprawne po zarejestrowaniu się 

w tutejszym urzędzie pracy zostały objęte bezpłatnymi usługami pośrednictwa pracy, 

razem 107 osób. Podczas wizyt w zakładach pracy pośrednicy pracy pozyskiwali oferty 

pracy dla osób ze stopniem niepełnosprawności, a takŜe przekazywali pracodawcom 

informacje o korzyściach wynikających  z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ponadto 

pośrednicy informowali pracodawców o kwalifikacjach zawodowych osób 
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niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie. Liczba ofert pracy będąca w dyspozycji 

urzędu w omawianym okresie sprawozdawczym dla osób ze stopniem niepełnosprawności 

była znikoma. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest  brak zakładów pracy chronionej na 

terenie powiatu opolskiego. Pracodawcy z naszego terenu poszukują głównie 

niepełnosprawnych do prostych prac nie wymagających szczególnych umiejętności. Nie ma 

ofert pracy dla osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyŜsze. 

W okresie sprawozdawczym do tutejszego urzędu oferty pracy dla osób ze stopniem 

niepełnosprawności zgłosili następujący pracodawcy: Zakład Pracy Chronionej „Roka” 

w Lublinie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lub., „Solid Security” 

w Lublinie. i P.P.H.U. „Szyfer” w Świdniku. Wymienieni pracodawcy zgłosili 5 ofert na 

następujące stanowiska pracy: sprzątaczka, szaleciarz, pracownik ochrony. Do pracy 

skierowanych zostało 15 osób niepełnosprawnych. Pracę podjęły 2 osoby. Na pozostałe 

oferty zatrudnione zostały osoby nie zarejestrowane w tutejszym urzędzie pracy pomimo 

kierowania przez urząd kandydatów na te stanowiska. Bariery w realizacji pozostałych 

ofert wynikały z trudności komunikacyjnych, małej liczby godzin pracy i stanu zdrowia, 

który nie pozwalał osobom niepełnosprawnym na podjęcie pracy. 

Rezultaty :  Zatrudnienie 2 osób bezrobotnych posiadających stopień niepełnosprawności. 

Źródła finansowania: Pośrednictwo dla osób zainteresowanych jest bezpłatne. Pracodawca 

pokrywa wszystkie koszty związane z zatrudnieniem kierowanej osoby. 

1b/ Usługi EURES – nie realizowano ze względu na brak zainteresowania podejmowaniem 

zatrudnienia za granica przez osoby niepełnosprawne. 

1c/ Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa- Osoby niepełnosprawne korzystały 

przede wszystkim z porad indywidualnych. Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego 

w omawianym okresie było  rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. W bezpośrednim 

kontakcie z doradcą osoby  niepełnosprawne poznawały swoje moŜliwości i preferencje 

zawodowe oraz określały dalsze działania zmierzające do zatrudnienia. Ponadto 

otrzymywały pomoc przy wyborze odpowiedniej pracy z uwzględnieniem własnych 

kwalifikacji jak równieŜ wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych oraz przy wyborze 

odpowiedniego kierunku szkolenia, którego celem jest zdobycie czy podwyŜszenie 

kwalifikacji lub teŜ przekwalifikowanie się.  

Dodatkowo do działań podejmowanych przez doradcę naleŜało udzielanie osobom 

niepełnosprawnym informacji o zawodach, o sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku 

pracy, o Zakładach Pracy Chronionej a takŜe o instytucjach i organizacjach zajmujących 

się świadczeniem pomocy i wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 

osób niepełnosprawnych. 
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W okresie objętym Powiatowym Programem Działań z pomocy doradców zawodowych 

skorzystało 45 osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz 30 osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu. 

Rezultaty :  

Spośród osób niepełnosprawnych korzystających z poradnictwa indywidualnego:  

- 2 osoby skierowano na szkolenie zawodowe,  

- 5 osób skierowano na staŜ,  

- pozostałe osoby niepełnosprawne uzyskały pomoc w zaplanowaniu działań zmierzających 

do podjęcie odpowiedniej pracy czy samozatrudnienia.   

Źródła finansowania: Poradnictwo zawodowe dla osób zainteresowanych jest bezpłatne. 

1d/ Organizacja szkoleń zawodowych - W roku 2009 na szkolenia zawodowe mające na celu 

zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na pozyskanie zatrudnienia skierowano 2 osoby 

niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu 

w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szkolenia organizowane były na wniosek osób 

niepełnosprawnych. PoniŜsza tabela przedstawia tematy zorganizowanych szkoleń: 

 

Lp. Nazwa kursu Jednostka szkoląca 
Ilość 

osób 

1. 
Jak załoŜyć i prowadzić 

własną firmę? 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 

ul. Rynek 7, 20-111 Lublin 

 

1 

2. 

Bukieciarstwo, aranŜacje 

roślinne i zdobienie 

przedmiotów techniką 

decoupage 

BDM Group, Piotr Strzelecki, Daniel 

Dziewit s.c. 

ul. Piekarska 50/2c, 43-300 Bielski Biała 

 

1 

 

W związku z udziałem w szkoleniu, kaŜda z osób otrzymała stypendium szkoleniowe. 

Uczestnicy szkoleń nie ubiegali się o zwrot kosztów za dojazdy z miejsca zamieszkania do 

miejsca, w którym odbywało się szkolenie. 

Usługi szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych promowane były przez doradcę 

zawodowego głównie w trakcie porad indywidualnych.  

Rezultaty: Zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez 2 osoby niepełnosprawne. 

Jedna  z osób złoŜyła wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej ze środków PFRON. 

BudŜet: środki PFRON - wydatkowano łącznie 4 867 zł. 

1e/ Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – Realizowana była przede wszystkim poprzez 

zajęcia aktywizacyjne. W omawianym okresie w ramach zajęć aktywizacyjnych zostały 
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zorganizowane 2 grupy warsztatowe pt. „Chcę i mogę pracować –  zajęcia aktywizacyjne 

dla osób niepełnosprawnych”. Zajęcia były skierowane do osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w PUP. 

W zajęciach uczestniczyło 17 osób. Zajęcia prowadzone były wspólnie z pracownikami 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Celem zajęć aktywizacyjnych było przedstawienie 

działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i inne instytucje z terenu powiatu na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie uczestników do korzystania z działań 

proponowanych przez te instytucje. 

Osoby, które aktywnie poszukują pracy mogą korzystać w sali Klubu Pracy z dostępu do 

informacji niezbędnych na etapie poszukiwania pracy. W okresie sprawozdawczym z tej 

formy skorzystało 14 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających 

w zatrudnieniu zarejestrowanych w PUP. Podczas spotkania osoby niepełnosprawne 

uzyskały informacje dotyczące moŜliwości podejmowania pracy przez osoby 

niepełnosprawne oraz zakresu i form działania instytucji publicznych i niepublicznych, 

które mogą być przydatne w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

Rezultaty: Uczestnicy zajęć aktywizacyjnych (17 osób) uzyskało informacje na temat form 

pomocy instytucji z terenu powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Źródła finansowania: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy dla osób zainteresowanych 

jest bezpłatna. 

Realizacja instrumentów rynku pracy: 

1a/ StaŜe - W omawianym okresie skierowano na staŜe łącznie 12 osób niepełnosprawnych, 

w tym 7 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy jako 

bezrobotne oraz 5 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 

niepozostające w zatrudnieniu. 

Ilość 

osób 
Pracodawca realizujący staŜ Stanowisko 

Okres 

odbywania 

staŜu 

Osoby niepełnosprawne bezrobotne (Fundusz Pracy) 

1 Szkoła Podstawowa w Skokowie 
Pracownik 

gospodarczy 

19.05.2009– 

18.11.2009 

1 
Sklep Przemysłowy BoŜena Kaliniak w 

Opolu lubelskim 
Sprzedawca  

10.09.2009– 

09.12.2009 

1 
P.P.H „STAMPOL” S.J.L. i K.Stankiewicz 

w Opolu Lubelskim 

Pracownik 

magazynowy 

04.05.2009– 

03.11.2009 
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1 
Zajazd Piastowki Tomaszewski Leszek w 

Kazimierzu Dolnym 
Kelner 

16.03.2009– 

15.09.2009 

1 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Opolu Lubelskim 

Instruktor ds. 

kulturalno-

oświatowych 

16.03.2009– 

15.09.2009 

1 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Biuro w Opolu Lubelskim 
Referent 

04.05.2009– 

03.11.2009 

1 
Szkoła Podstawowa im. Stefana 

śeromskiego w Poniatowej 
Pracownik biurowy 

16.03.2009-

15.09.2009 

Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (PFRON) 

1 Szkoła Podstawowa w Boiskach Pracownik biurowy 
01.06.2009-

30.11.2009 

1 
Przedsiębiorca Adam Dziechciarz w 

Opolu Lubelskim 
Sprzedawca 

01.06.2009-

30.11.2009 

1 
ABM CONSULTING Zbigniew Moskal w 

Lublinie 
Pracownik biurowy 

01.06.2009-

30.11.2009 

1 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu 

Lubelskim 
referent 

01.06.2009-

30.11.2009 

1 
Sklep WielobranŜowy „SMYCZEK” Paweł 

Miazek w Braciejowicach 
sprzedawca 

01.06.2009-

30.11.2009 

 

Dwóm osobom odbywającym staŜ ze środków PFRON zwrócono równieŜ koszty przejazdu 

z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania staŜu u pracodawcy. W trakcie 

staŜu osoby nabyły umiejętności niezbędne do samodzielnej pracy na danym stanowisku. 

Po zakończonym staŜu 6 osób podjęło zatrudnienie, w tym 3 osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne i 3 osoby zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy nie pozostające 

w zatrudnieniu. 

BudŜet: Środki Funduszu Pracy : 33 222, 00 zł,  Środki PFRON: 33 061,40 zł 

1b/ Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – z dniem 01.02.209r. wprowadzono zmiany 

do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 69, 

poz. 415 z późn.zm.) i m.in. zniesiono formę przygotowania zawodowego. W związku 

z powyŜszym nie była ona w 2009r. realizowana. 

1c/ Prace interwencyjne- nie realizowano dla osób niepełnosprawnych. 

1d/ Prace społecznie uŜyteczne- nie realizowano dla osób niepełnosprawnych. 
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1e/ Roboty publiczne - nie realizowano dla osób niepełnosprawnych. 

 

1f/ Finansowanie badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności do 

wykonywania pracy – Koszty badań były finansowane 5 osobom niepełnosprawnym 

poszukującym pracy, nie pozostającym w zatrudnieniu ze środków PFRON, kierowanym na 

staŜe. 

 

1g/ Finansowanie kosztów zakwaterowania i wyŜywienia osoby niepełnosprawnej 

skierowanej do pracy, innej pracy zarobkowej, na staŜ lub szkolenie poza miejscem 

zamieszkania – nie realizowano, brak wniosków ze strony osób zainteresowanych 

kierowanych przez PUP. 

 

1h/ Refundacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu  do miejsca 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania staŜu, szkolenia lub zajęć z zakresu 

poradnictwa zawodowego – Dwie osoby odbywające staŜ ze środków PFRON miały 

przyznany zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca 

odbywania staŜu u pracodawcy.  

 

2a/ Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - w okresie od marca do grudnia 2009r. dwie 

osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu otrzymały 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach otrzymanych 

funduszy osoby uruchomiły działalność w zakresie:  

1 - usług informatycznych i komputerowych oraz  

2 - usług agencji reklamowych. 

Osoby,  które otrzymały środki: 

-  posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim oraz umiarkowanym; 

- wykształcenie wyŜsze, 

- zamieszkują tereny miejskie – Opole Lubelskie, Poniatowa. 

Rezultaty: powstały dwa nowe podmioty gospodarcze.  

 Wydatkowano – 86 000,00 zł,  PFRON 

2b/ Zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawcy, 

który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy - nie 

realizowano. 
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2c/ Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 

przez osoby niepełnosprawne poszukujące pracy na kontynuowanie działalności 

gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierŜawionego gospodarstwa rolnego – nie 

realizowano. 

 

2d/ Zwrot kosztów poniesionych prze pracodawcę w związku z przystosowaniem 

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie 

niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, rozpoznania przez słuŜby medycyny 

pracy ww. potrzeb - nie realizowano. 

 

2e/ Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 

niepełnosprawnym - nie realizowano. 

 

2f/ Zwrot kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne od tego wynagrodzenia - nie realizowano. 

 

2g/ Zwrot kosztów poniesionych prze pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych do wysokości 90% tych kosztów, nie więcej jednak niŜ do wysokości 

dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę - nie realizowano. 

 

Kontakt: Pani Dorota Knyś – Zastępca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 

Lubelskim, tel. 081 827 21 45 / 081 827 22 44. 

 

 

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie 

 Realizacja zadań określonych w harmonogramie jako cel operacyjny: „Zapobieganie 

powstawaniu zjawiska niepełnosprawności”: 

 Podjęto szereg akcji mających na celu promocję i wspieranie działań 

prozdrowotnych, zwiększenie dostępności do usług medycznych, stałe podnoszenie 

poziomu wiedzy dot. zdrowego trybu Ŝycia. 

 W okresie od 25.03.2009 r. do 31.12.2009 r. realizowane były na terenie powiatu 

opolskiego programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieŜy dot. uzaleŜnień 

/szkodliwość działania alkoholu, środków odurzających i nikotyny/ oraz zdrowego trybu 

Ŝycia /konkursy wiedzy, konkursy plastyczne itp./. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców 
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powiatu opolskiego przeprowadzona została podczas trwania Programu Badań 

Profilaktycznych w Karczmiskach. Akcje te pozwoliły na: 

1. Uświadomienie młodzieŜy zagroŜeń płynących z niezdrowego trybu Ŝycia. 

2. Uświadomienie ryzyka związanych z niebezpiecznymi zachowaniami których efektem 

moŜe być HIV i AIDS. 

3. Wskazanie korzyści płynących ze zdrowego trybu Ŝycia. 

4. Przeprowadzenie u ok. 200 osób badań profilaktycznych /badanie poziomu cholesterolu 

w organizmie i badanie poziomu cukru we krwi/. 

 W ramach podejmowanych działań na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych rozpoczęto prace w Zespole Szkół w Opolu Lubelskim /modernizacja 

klatki schodowej poprzez zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych/ oraz w SOSW 

w Karczmiskach /windy, sanitariaty, ciągi komunikacyjne między budynkami, podjazdy, 

kompleksowe urządzenie gabinetu wczesnej interwencji. Z powodu braku środków 

finansowych prace zostały przesunięte zostało z 2009 r. na 2010 r.  

Źródła finansowania: budŜet Powiatu Opolskiego; około 4000 zł. 

Kontakt: Pan Wojciech Kopyciński, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Opolu Lubelskim, tel. 81 827 61 04. 

 

Organizacje Pozarządowe 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim 

 W ramach wspierania działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno – 

rekreacyjno - sportowej sferze Ŝycia podjęto następujące działania: 

1. Organizowano wyjazdy do teatru osobom niepełnosprawnym dla uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, wyjazdy do Multikina, wyjazd na wycieczkę 3- dniową 

w Bieszczady (os. niepełnosprawne), wyjścia do restauracji, wyjazd do Lwowa na przegląd 

teatralny grupy Maguta z WTZ, udział w festynach, w tym: w Poniatowej: o Godność Osób 

Niepełnosprawnych, Piknik majowy w Karczmiskach, Obchody Dnia Dziecka 

w Gościeradowie, w wystawie prac plastycznych, przeglądzie małych form teatralnych 

w Poniatowej. Zorganizowano takŜe zajęcia rekreacyjno-sportowe w plenerze. 

2. Zapoznano uczestników WTZ z dziedzictwem kulturowym Bieszczad, zakątkami Lublina, 

poznano dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych, nabyto umiejętności odpowiedniego 

zachowanie w miejscach publicznych, nowe umiejętności interpersonalne, uzyskano 

poprawę kondycji psycho-fizycznej. 
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 Działania te spowodowały integrację osób niepełnosprawnych, poznanie zakątków 

Polski, nabycie nowych umiejętności społecznych, promocję twórczości osób 

niepełnosprawnych, naukę zasad „savoir vivre”, podniesienie sprawności fizycznej. 

Źródła finansowania: środki własne Stowarzyszenia, środki własne WTZ, ROPS, PFRON, 

Starostwo Powiatowe. 

Kontakt: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych ul. Fabryczna 27, 

24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 827 20 51 

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Opolu Lubelskim 

 W ramach realizacji celu operacyjnego „Zapobieganie powstawaniu zjawiska 

niepełnosprawności” w Kole Diabetyków w Opolu Lubelskim podjęto wiele przedsięwzięć 

mających za zadanie promowanie zdrowego stylu Ŝycia , nabycie  i wiedzy o chorobie jaką 

jest „cukrzyca”. Przekazywano informację na temat prawidłowego odŜywiania osób 

chorych na cukrzycę, uczono jak prawidłowo pobierać próbki do badania krwi, 

posługiwania się gleukometrem, ciśnieniomierzem. Organizowano prelekcje prowadzone 

przez lekarzy specjalistów , jak np. diabetolog, internista, lekarz ogólny. Członkowie Koła 

Diabetyków uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych połączonych z wypoczynkiem 

i rehabilitacją w Rabce Zdrój oraz nad jeziorem Białym. 

Wspierano działalność osób niepełnosprawnych w kulturalno – rekreacyjnej sferze Ŝycia 

poprzez spotkania towarzyskie, np. wieczór Noworoczny przy ognisku, wycieczki do teatru. 

BudŜet: składki członkowskie, PFRON. 

 

Kontakt: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Opolu Lubelskim ul. Fabryczna 13 lub 

Puławska 18/27 Opole Lubelskie 24-300. 

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Opolu Lubelskim 

 Aby móc w pełni realizować zadania wynikające z harmonogramu Powiatowego 

Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Opolu Lubelskim przeprowadził w okresie sprawozdawczym następujące 

działania: 

1. Rozpoznanie potrzeb, organizacja pomocy i opieki osobom niepełnosprawnym oraz 

wsparcie psychofizyczne. 

2. ZaangaŜowanie w Ŝycie artystyczne i kulturalne. 
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Polegały one na: 

1) Przeprowadzaniu wizyt u osób cięŜko chorych i osób niepełnosprawnych, członków 

Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opolu Lubelskim. 

2) Wydawano artykuły Ŝywnościowe dla zrzeszonych członków Koła ZERiI. 

3) Zorganizowano spotkania przy herbacie dla osób niepełnosprawnych, członków Koła 

z przedstawicielami władz oraz przygotowywano część artystyczną z róŜnego 

rodzaju okazji np. 50 – lecia powstania Międzynarodowego Związku Inwalidów, 

spotkania społeczno usprawniające (Nornic Walking), wyjazdy do operetki, ognisko, 

wycieczkę krajoznawczą do BiałowieŜy, spotkanie opłatkowe. 

Podejmowane działania miały na celu integrację członków Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Koła w Opolu Lubelskim. 

Źródła finansowania: źródła własne 

 

Kontakt: Pani Alina Plewik – prezes, tel. 698-901503 

 

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Opolu Lubelskim 

  W ramach podejmowania działań na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się Polski Związek Niewidomych – 

Koło w Opolu Lubelskim  wystąpiło z pismem do dyrekcji dróg Wojewódzkich w Lublinie 

z prośbą o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w mieście 

Opole Lubelskie. W rezultacie zamiast instalacji impulsacyjno –świetlnej na przejściach dla 

pieszych zainstalowano tablice  z napisem „Uwaga Niewidomi”. 

 Ponadto w ramach wspierania działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno- 

rekreacyjno – sportowej sferze Ŝycia zorganizowano 9 spotkań integracyjno – 

rehabilitacyjnych dla członków koła P.Z.N w Opolu Lubelskim np. z okazji obchodów 

Międzynarodowego Dnia Białej Laski czy  grupowy wyjazd do przyjaciół z Koła P.Z.N 

w Kozienicach. 

BudŜet: Ogólny koszt, całoroczny organizacji spotkań integracyjno – rehabilitacyjny w ciągu 

całego roku wyniósł 5.500,00 zł.  

Źródła finansowania: składki członkowskie, sponsorzy, PFRON. 

Kontakt: Pan  Marian Zdyb – Prezes Zarządu Koła PZN w Opolu Lubelskim, tel. 820-37-89 
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Ośrodki Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu lubelskim 

  Realizując cel operacyjny – „Budowanie systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych” pojęto następujące zadanie: 

1. Zrealizowano projekt „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” 

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących 

osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gminy wiejskiej lub obszaru 

wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie 

miejsko-wiejskiej. W programie udział wzięło 9 uczniów: 

� 4 uczniów szkoły podstawowej 

� 2 uczniów gimnazjum 

� 3 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 

BudŜet: na realizację programu „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez 

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział w Lublinie przesłał nam 

kwotę 17 581,82 zł. 

Źródła finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział 

w Lublinie 

Kontakt: OPS w Opolu Lubelskim, Pani Małgorzata Zielińska, (081) 827 26 94 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach 

 W ramach „Budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” pojęto 

następujące zadania: Zrealizowano projekt „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu 

wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy 

miejsko – wiejskie”.  

 Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej będącego realizatorem tego programu  naleŜy 

przyjmowanie , rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia 

niepełnosprawnego oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji celem udzielenia wsparcia 

finansowego.  Do dnia 30.09.2009r. Ośrodek przyjął 10 wniosków o dofinansowanie kosztów 

nauki ucznia niepełnosprawnego. Projekt jest w trakcie realizacji i rezultaty będą znane po 

jego zakończeniu. 

BudŜet: 19 674,87 PLN, Źródła finansowania: PFRON 
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Kontakt:  Renata Czarnota OPS Karczmiska, tel. (081) 828 – 70 – 76 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą 

 W ramach „Budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” realizowano 

następujące programy:  

1. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej” 

 Realizowany przez Asystenta program pracy z beneficjentem miał charakter 

progresywny, mający na celu prowadzić do rozwoju umiejętności społecznych osoby 

niepełnosprawnej, większej samodzielności i zaradności a przede wszystkim usprawnić 

komunikację osoby niepełnosprawnej ze światem zewnętrznym. 

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji usług zatrudnił dwóch 

pracowników. Pomocą asystencką objęto 11 osób samotnych i w rodzinach. Na rzecz 

beneficjentów przepracowano 2.832 godziny. 

Praca asystentów miała ścisły związek z indywidualnymi potrzebami określonymi przez 

samych uczestników projektu, którymi były osoby starsze i osoby niepełnosprawne. 

W związku z tym, zadania asystentów były bardzo róŜnorodne - od zabaw edukacyjnych 

z niepełnosprawnymi dziećmi, poprzez wspólne wizyty u lekarzy, wizyty towarzyskie 

u sąsiadów, róŜnego rodzaju pogłębianie zainteresowań, załatwianie spraw w urzędach 

i instytucjach, aŜ po wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego. 

 

BudŜet: 65.367 zł „Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej”. 

2. „Wolontariat w OPS” 

 Celem projektu Wolontariat w OPS było przede wszystkim wzmocnienie systemu 

pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym z terenu naszej gminy, podniesienie jakości 

Ŝycia osób usługą poprzez pomoc w Ŝyciu codziennym oraz podniesienie świadomości 

społecznej w kwestii istniejących  problemów  osób niepełnosprawnych i starszych. 

 Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą realizowany jest 

pilotaŜowy program „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby 

niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” 

 Umowy na realizacje programu podpisało 40 osób. 

Prace w terenie wykonywało 10 wolontariuszy u 11 beneficjentów w miejscowościach: 

Niesiołowice, Chruślina Kolonia, Chruślina ,Boiska Stare, Kaliszany Kol., Wałowice, 
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Chruślanki Mazanowskie, Józefów nad Wisłą, Studnisko, Mariampol. Wolontariusze 

przepracowali łącznie 689 godzin. 

 Praca wolontariuszy polegała m.in. na uczestnictwie w rehabilitacji i edukacji, 

organizowaniu czasu wolnego, motywowaniu do aktywności w Ŝyciu społecznym, pomocy 

w załatwianiu spraw codziennych (robienie zakupów, opłacanie rachunków, robienie 

drobnych porządków)uczestnictwie z podopiecznym w imprezach i festynach 

organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą. 

BudŜet: 14.580 zł „Wolontariat w OPS ” 

 W dniu 19 lipca 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował piknik rodzinny pt. 

„Równi z Innymi”. Impreza skierowana była głównie do dzieci i osób niepełnosprawnych 

oraz ich rodzin. Do uczestnictwa w imprezie zaproszono mieszkańców gminy, 

a w szczególności osoby niepełnosprawne. W spotkaniu integracyjnym uczestniczyło 130 

osób. Uczestnicy pikniku brali czynny udział w konkursach i zabawach z nagrodami. 

Impreza odbywała się przy akompaniamencie zespołu muzycznego. I jak się okazało 

wspólny taniec i śpiew przełamuje bariery i łagodzi obyczaje. Zorganizowano takŜe dla 

wszystkich uczestników poczęstunek z grilla, słodycze, zimne i gorące napoje.  

 W organizację pikniku włączyły się równieŜ osoby prywatne i wolontariusze 

z Projektu „Wolontariat w OPS”. 

 Przy współpracy z firmą Ort-Care beneficjent z miejscowości Studnisko otrzymał 

wózek akumulatorowy ze środków PFRON. Został równieŜ skierowany do Ośrodka 

Rehabilitacyjnego dla Chorych na SM w Dąbkach. 

 W miesiącu grudniu br. oprócz wykonywanych czynności zgodnie z zakresem 

obowiązków Asystenci podejmowali inne działania środowiskowe. W związku 

ze zbliŜającym się okresem Świąt BoŜego Narodzenia dokonano zakupu artykułów 

spoŜywczych/słodyczy. Skompletowano paczki Ŝywnościowe, które w dniu 22 grudnia 

2009r. zostały wręczone przez „Mikołaja” małym beneficjentom projektu. 

„Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej” 

-Podniesienie jakości Ŝycia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania 

czynności dnia codziennego,  

-Wykształcenie samodzielności oraz części przypadków stworzenie warunków 

do samodzielnej rehabilitacji. 

-Wzmocnienie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez współpracę 

z organizacjami społecznymi, instytucjami (m.in. pracownik socjalny) 

„Wolontariat w OPS” 

-Podniesienie jakości Ŝycia osób objętych usługą poprzez pomoc w Ŝyciu codziennym 

-Wzmocnienie systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym 
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-Nawiązanie współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem centrum Wolontariatu w Kraśniku 

-Zmiana wizerunku Ośrodka oraz podniesienie świadomości społecznej w kwestii 

istniejących problemów osób niepełnosprawnych i starszych. 

 

Zadania statutowe OPS: 

 W okresie 25.03.2009r. - 31.12.2009r. tut. OPS objął pomocą 63 rodziny w którym 

wystąpiła niepełnosprawność. 

32 osoby niepełnosprawne otrzymało zasiłki stałe. 

Liczba świadczeń- 273 

Łączna kwota: 92.226 zł 

Z powodu niepełnosprawności 12 rodzinom przyznano zasiłek okresowy. 

Liczba świadczeń- 24 świadczenia 

Łączna kwota: 3572,00 zł 

2 rodziny otrzymało zasiłki celowe specjalne na pokrycie kosztów leczenia na kwotę 150 zł. 

17 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup Ŝywności. 

Liczba świadczeń- 74 świadczenia 

Łączna kwota: 8918.65 zł 

Zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Zasiłek pielęgnacyjny: 153.00 zł (w /mc) 

Liczba świadczeń pienięŜnych 

-do 16 roku Ŝycia- 38 

-powyŜej 16 roku Ŝycia umiarkowany stopień- 59 

-powyŜej 16 roku Ŝycia stopień lekki- 30 

-po ukończeniu 75 roku Ŝycia- 3 

Łącznie: 130 osób otrzymało świadczenia pienięŜne 

Świadczenie pielęgnacyjne: 520.00 zł (w/mc) 

Ilość świadczeń pielęgnacyjnych -14 osób 

Łączna kwota: 7280.00 zł. 

 W okresie 25.03.2009r.- 31.12.2009r objęto usługami opiekuńczymi 1 osobę 

niepełnosprawną z miejscowości Chruślina. 

 W okresie od 25.03.2009r.-31.12.2009r. umieszczono w domach pomocy społecznej 

3 osoby. Koszt dopłat do pobytu tych osób w placówkach wyniósł 3.572,00 zł. 

 W siedmiu rodzinach pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe 

w celu ustalenia odpłatności w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio”. 
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Źródła finansowania: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program 

Integracji Społecznej. 

Kontakt : Opolska 31/6 24-340 Józefów nad Wisłą, tel. 0-81 828 50 18 

Fax 0-81 828 50 18, email ops.jozefow@poczta.onet.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach 

 W ramach „Budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” OPS w Łaziskach 

współpracował ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu 

Lubelskim które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej.  Polegało to głównie 

na informowaniu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów o moŜliwości uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w zajęciach, które odbywają się w Warsztatach.  

W zajęciach uczestniczy grupa 4 osób z terenu  gminy Łaziska. 

Ośrodek pomagał równieŜ osobom niepełnosprawnym, m.in. poprzez organizację usług 

opiekuńczych dla osób starszych i chorych, pokrywanie wydatków na świadczenia 

zdrowotne, organizowanie poradnictwa i pracę socjalną. 

 

Kontakt : OPS w Łaziskach, tel. 0-81 828 90 13 

 

 

Oświata 

Zespół Szkół w Opolu Lubelskim 

 W ramach podejmowania działań na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się Dyrektor szkoły podjął starania 

o modernizację klatki schodowej i zamontowanie windy. Ze względu na ograniczony limit 

środków finansowych inwestycja została wstrzymana. 

 Natomiast budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych odbywało się 

głównie poprzez edukację i podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych w celu 

zwiększenia szans na rynku pracy: 

    - tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności 

szkolnej, 

   - współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w celu monitorowania postępów 

ich dziecka w nauce i eliminowania ewentualnych przeszkód utrudniających mu osiąganie 

dobrych wyników, 
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    - dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

ucznia. 

We wrześniu 2009 r. kolejni uczniowie niepełnosprawni podjęli naukę  w Zespole Szkół 

w Opolu Lubelskim. 

Źródła finansowania: środki państwowe 

Kontakt: Zespół Szkół w Opolu Lubelskim, 24-300 Opole Lubelskie, ul Lipowa 23, 

tel. (081) 827-20-76 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana śeromskiego w Poniatowej 

 Podejmowano działania na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w tym: próby pozyskiwania 

środków finansowych na budowę stałych podjazdów dla wózków inwalidzkich na ciągach 

komunikacyjnych przed budynkiem szkoły. Ze względu na odmowę przekazania środków 

na budowę podjazdów, działanie to nie zostało zrealizowane. Udzielono pomocy matce 

ucznia niepełnosprawnego w aplikowaniu do PFRON o sfinansowanie zakupu schodołazu. 

Pozyskano sponsora w dopłacie do wkładu własnego matki w realizacji zakupu ww. sprzętu. 

Ponadto udzielono pomocy w pozyskaniu nieodpłatnie dwóch wózków inwalidzkich dla 

uczniów szkoły. 

BudŜet: wartość schodołazu – 18000,00 PLN, w tym udział własny 4000,00 PLN 

Źródła finansowania: PFRON, sponsor 

Kontakt: tel./fax: 81 820 – 46 – 24; e-mail: sp@sp.poniatowa.pl 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Szkolna 5 

W ramach realizacji celu operacyjnego „Budowanie systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych”: 

- efektywna edukacja uczniów niepełnosprawnych 

      - indywidualizacja procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych 

- budowanie poczucia zrozumienia i akceptacji w rodzinach dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych 

 - diagnoza dzieci i uczniów niepełnosprawnych w zakresie orzekania o potrzebie 

kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego 
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- opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych 

- terapia ogólnorozwojowa i specjalistyczna na terenie poradni 

 - opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych 

 -grupa wsparcia dla nauczycieli prowadzących indywidualną rewalidację dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych 

- indywidualne porady i konsultacje dla rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

UmoŜliwiono dzieciom i uczniom niepełnosprawnym pobierania nauki zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

Dostosowanie treści metod oraz organizacji nauczania do moŜliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych. 

UmoŜliwiono takŜe korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i specjalnych form 

pracy dydaktycznej dla uczniów niepełnosprawnych. 

Nastąpiła integracja społeczna i wsparcie rodzin dzieci i uczniów niepełnosprawnych. 

 

Kontakt: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 24-300 Opole Lubelskie, ul. Szkolna 5, 

Tel/fax :  (081)8272367, e-mail: ppp.opole.lub@interia.pl 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny 

w Karczmiskach 

 Realizując zadania wynikające z celów operacyjnych Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zgodnie z harmonogramem podjęto 

działania: 

1. W ramach wspierania działalności osób niepełnosprawnych w sferze 

kulturalno–rekreacyjno-sportowej zorganizowano „Piknik Majowy”- 31.05.2009r., 

zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla wychowanków Ośrodka – 05. – 

18.05.2009r. 

2. W sferze budowania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 

współpracowano z Domami Pomocy Spoęłcznej, PCPR w Opolu Lubelskim, 

Stowarzyszeniem SONI. Ponadto szeroko rozpowszechniono działalność 

informacyjną dotyczącą ofert edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych – 

spotkania w szkołach gimnazjalnych powiatu z młodzieŜą i rodzicami, a takŜe 

przygotowano materiały promocyjne – foldery, plakaty, prezentację 

multimedialną w miesiącach marzec – maj 2009r. Rozpoznano potrzeby 

środowiska osób niepełnosprawnych (absolwentów SOSW w Karczmiskach) pod 
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kątem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. 

W celu podnoszenia efektywności edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

przygotowano diagnozę wychowanków SOSW w Karczmiskach pod kątem 

rehabilitacji w Sali Doświadczenia Świata oraz projektu wyposaŜenia Sali. 

PowyŜsze działania przyczyniły się do zwiększenia liczby uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie realizujących kolejny  etap nauki 

w specjalistycznej placówce – na skutek akcji informacyjnej. 

Wzmocniono współpracę z PCPR i Stowarzyszeniem SONI  co umoŜliwiło szerszy 

dostęp naszym wychowankom do rehabilitacji, stworzyło warunki pełniejszego 

rozwoju. 

Źródła finansowania: środki PFRON,  środki własne SOSW w Karczmiskach 

Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ewy Szelburg – Zarembiny, 24-310 

Karczmiska, ul. Szkolna 11, Tel/fax :  (081)828 70 31, 828 78 93  

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 

 

 Podejmowano działania na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych w tym 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w celu umoŜliwienia dostępu 

do obiektów słuŜby zdrowia poprzez: 

1.  przystosowanie powierzchni pomieszczeń łazienek i ubikacji oraz szerokości drzwi – do 

przebywania w nich osób niepełnosprawnych na wózkach, montaŜ poręczy i uchwytów 

w łazienkach i ubikacjach przy Izbie przyjęć w szpitalu w Poniatowej (marzec, kwiecień 

2009).  

BudŜet: około 44925,61 zł, środki SPZOZ Opole Lubelskie 

2. Budowę pochylni dla niepełnosprawnych do Izby przyjęć w szpitalu w Poniatowej 

(listopad 2009r.)  

BudŜet: około 10 tys.  

Źródła finansowania: Środki NFOSiGW Warszawa, Środki Starostwa Powiatowego 

 

Kontakt: SP ZOZ Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, Pan Janusz Adamczyk. 
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PODSUMOWANIE 

 Reasumując sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2009 -2013 za okres: 25 marca 2009r. -31 grudnia 2009r. moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe cele operacyjne są realizowane w mniejszym lub większym stopniu przez 

poszczególne jednostki zaangaŜowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Odbywa się to głównie poprzez zadania wynikające ze statutów i ustaw, rzadziej są to 

działania innowacyjne.  

 Najczęściej jest to wspieranie działalności osób niepełnosprawnych w kulturalno –

rekreacyjno-sportowej sferze Ŝycia poprzez promowanie twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych, organizowanie imprez integracyjnych, wspieranie udziału osób 

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Ponadto działania w ramach budowania 

systemu wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez zadania ciągłe, jak np. kształtowanie 

pozytywnych postaw społecznych wobec środowiska osób niepełnosprawnych, tworzenie 

warunków wsparcia rodzinnego, społecznego i psychologicznego, w szczególności poprzez 

rozwój działań samopomocowych oraz wspieranie wolontariatu. Nie bez znaczenia 

pozostaje działalność związana z edukacją osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

 Podejmowane są działania na rzecz likwidacji barier funkcjonalnych, w tym 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w obiektach uŜyteczności 

publicznej najczęściej odwiedzanych przez osoby niepełnosprawne oraz wśród osób 

indywidualnych. Ich większa część jednak wskazywana jest  przez jednostki jako prace do 

realizacji w okresie 2010 -2012.  

 Poprzez promocję i wspieranie działań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki, np. 

w ramach akcji promujących zdrowy styl Ŝycia, pojawia się szansa na zapobieganie 

powstawaniu zjawiska niepełnosprawności. Natomiast aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne 

i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu odbywa się przede wszystkim poprzez 

realizację usług rynku pracy. 

 Głównymi źródłami finansowania wymienionych w sprawozdaniu zadań są 

najczęściej środki z budŜetów własnych, a takŜe środki PFRON oraz środki pochodzące ze 

składek członkowskich w organizacjach pozarządowych. 

Niebagatelną rolę odgrywają tutaj równieŜ środki pozyskiwane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz w konkursach ofert ogłaszanych przez róŜne instytucje i fundacje. 

 Jednak oprócz środków finansowych, do skutecznej realizacji zamierzonych celów 

niezbędna jest współpraca władz powiatowych i gminnych, organizacji pozarządowych oraz 

innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, mogących wspierać 

przedsięwzięcie Programu merytorycznie i finansowo.  
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 W obecnej chwili realizacja działań w Powiatowym Programie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2013 jest podejmowana raczej przez pojedyncze 

jednostki, rzadziej we współpracy.  


