
Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I:

PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY

Praca ciągła. Koszt wykonawców.

Praca ciągła. Koszt wykonawców.

Praca ciągła. Koszt wykonawców.

TERMIN 
REALIZACJI

KOSZTY 
REALIZACJI i 

SPOSOBY 
FINANSOWANIA

1. Inicjowanie działań w 
zakresie promowania 
zdrowego stylu życia.

1. Tworzenie lokalnych programów oświaty 
zdrowotnej promujących zdrowy styl życia 
2. Wykłady,  prelekcje, szkolenia dotyczące 
zdrowego trybu życia, stosowania profilaktyki,  
3. Organizowanie konkursów na temat zdrowego 
stylu życia.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

3. Zbieranie i 
opracowywanie informacji 
na temat przyczyn 
powstawania 
niepełnosprawności. 

1. Gromadzenie informacji na temat głównych 
przyczyn wypadków i ich skutków.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.



Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego II:

LECZENIE I POMOC TERAPEUTYCZNA, REHABILITACJA 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY

 2004 rok

TERMIN 
REALIZACJI

KOSZTY 
REALIZACJI i 

SPOSOBY 
FINANSOWANIA

1. Tworzenie Świetlic 
Terapeutycznych w gminach 
powiatu,

1. Adaptacja pomieszczeń, wyposażenie
w sprzęt, pomoce
2. Zatrudnienie specjalistów
3. Opieka psychologiczna nad rodziną i
dzieckiem niepełnosprawnym
4.Współpraca wolontariatu

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Druga połowa 2005 
do 2008 rok

Samorządy
terytorialne powiatu,
PFRON, Urząd
Marszałkowski,
środki przeznaczone
na profilaktykę
antyalkoholowa z 
budżetu gmin

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

od 2004                   
                                
                                
                            W 
zależności od 
decyzji 
poszczególnych 
samorządów

Pozyskiwanie
środków
finansowych.
Samorząd Powiatowy,
Samorządy 
Gminne,PFRON, 
Urząd
Marszałkowski,

3. Utworzenie na trenie 
powiatu wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego i 
rozpropagowanie jego 
działalności.

1. Utworzenie wypożyczalni sprzętu
ortopedycznego i technicznego przy DPS Mgoszcz 
we wspołpracy z PCPR

Dyrektorzy i
Kierownicy MOPS i
GOPS, prezesi
organizacji
pozarządowych.

Samorządy
terytorialne powiatu,
PFRON, Urząd
Marszałkowski,
środki przeznaczone
na profilaktykę
antyalkoholowa z 
budżetu gmin



 2004-2007 rok

 2004-2010 rok

Praca ciągła. PFRON

4. Wspieranie tworzenia i 
funkcjonowania oddziałów 
rehabilitacyjnych 
działających w jednostkach 
organizacyjnych na terenie 
powiatu

1. Inicjowanie likwidacji barier w obiektach 
służących leczeniu i rehabilitacji z udziałem gmin i 
innych podmiotów władających obiektami                 
         - wyposażenie w sprzęt 

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Samorządy
terytorialne powiatu,
PFRON, Urząd
Marszałkowski,
środki przeznaczone
na profilaktykę
antyalkoholowa z 
budżetu gmin

5.  Wspieranie tworzenia 
ośrodków  i punktów 
rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców powiatu

1. Stworzenie możliwości udziału w kompleksowej 
rehabilitacji w miejscu zamieszkania                          
- wyposażenie w sprzęt

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Pozyskiwanie
środków
finansowych.
Samorząd Powiatowy,
Samorządy Gminne

6.  Promowanie rehabilitacji 
poprzez uczestnictwo w 
turnusach rehabilitacyjnych  

1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych Samorząd
Powiatowy,



Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego III:

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY

Praca ciągła.

WCZESNA INTERWENCJA I PRZECIWDZIAŁANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWYM ZWIĄZANYM Z    
                     POWSTANIEM  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  ORAZ WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

                     ORAZ ICH RODZIN

TERMIN 
REALIZACJI

KOSZTY 
REALIZACJI i 

SPOSOBY 
FINANSOWANIA

1. Tworzenie na szczeblu 
powiatowym i gminnym 
ośrodków wsparcia, 
Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej, Środowiskowych 
Domów Pomocy Społecznej, 
Świetlic Terapeutycznych, 
grup wsparcia i innych form 
instytucjonalnych 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

1. Utworzenie w powiecie ponad
lokalnego Środowiskowego Domu
Samopomocy.
2. Aktywizowanie gmin w zakresie
tworzenia domów dziennego pobytu,
środowiskowych domów samopomocy,
świetlic terapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

2005-2010
rok

Pozyskiwanie
środków
finansowych, środki
własne wykonawców.
Środki powiatu,
środki gmin, środki
pozabudżetowe,
środki z Unii
Europejskiej, środki
PFRON, fundacje.

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Część środków
przeznaczonych na
profilaktykę
antyalkoholowa.
Środki stowarzyszeń,
towarzystw i fundacji
działających na rzecz
osób
niepełnosprawnych.
Środki organizacji
pozarządowych i
jednostek
samorządowych



Praca ciągła.

Praca ciągła.

Praca ciągła.

Praca ciągła.

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Część środków
przeznaczonych na
profilaktykę
antyalkoholowa.
Środki stowarzyszeń,
towarzystw i fundacji
działających na rzecz
osób
niepełnosprawnych.
Środki organizacji
pozarządowych i
jednostek
samorządowych

3. Szkolenie pracowników 
pomocy społecznej w 
sprawach dotyczących 
problemów dotyczących 
niepełnosprawności.

1. Przygotowanie szkolenia pracowników pomocy 
społecznej w sprawach dotyczących problemów 
dotyczących niepełnosprawności przez 
pracowników PCPR Chełmno.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Część środków
przeznaczonych na
profilaktykę
antyalkoholową.
Środki stowarzyszeń,
towarzystw i fundacji
działających na rzecz
osób
niepełnosprawnych.
Środki organizacji
pozarządowych i
jednostek
samorządowych

4. Poradnictwo prawne i 
psychologiczno – 
terapeutyczne dla osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin 

1.Utworzenie punktów poradnictwa
prawnego
2.Stworzenie warunków do
kontynuowania działalności przez
organizacje pozarządowe działające na
rzecz osób niepełnosprawnych
3.Inicjowanie działań organizacji
pozarządowych w kierunku tworzenia
instytucjonalnych form opieki nad
niepełnosprawnymi.                                                    
 4. Opracowanie broszur i informatorów o 
przysługujących uprawnieniach osobom 
niepełnosprawnym.

Organizacje
pozarządowe przy
pomocy samorządu
powiatowego i
gminnego

Koszty szkoleń, staży,
refundacji. Fundusz
Pracy, PFRON, 
środki
pomocowe

5. Integracja osób 
niepełnosprawnych.

1.Organizowanie lokalnych imprez
sportowo-rekreacyjno-kulturalnych o
charakterze integracyjnym i
włączającym.
2. Włączanie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych w życie szkół
poprzez udział ich w imprezach
szkolnych.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Część środków
przeznaczonych na



Praca ciągła.

Praca ciągła.

Praca ciągła.

5. Integracja osób 
niepełnosprawnych.

1.Organizowanie lokalnych imprez
sportowo-rekreacyjno-kulturalnych o
charakterze integracyjnym i
włączającym.
2. Włączanie dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych w życie szkół
poprzez udział ich w imprezach
szkolnych.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

przeznaczonych na
profilaktykę
antyalkoholową.
Środki stowarzyszeń,
towarzystw i fundacji
działających na rzecz
osób
niepełnosprawnych.
Środki organizacji
pozarządowych i6. Tworzenie mieszkań 

chronionych dla osób 
niepełnosprawnych.

1. Utworzenie w powiecie mieszkań chronionych
2. Aktywizowanie gmin w zakresie
tworzenia mieszkań chronionych dla osób
niepełnosprawnych

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Pozyskiwanie
środków
finansowych, środki
własne wykonawców.
Środki powiatu,
środki gmin, środki
pozabudżetowe,
środki z Unii
Europejskiej, środki
PFRON, fundacje.

7. Tworzenie osłony 
socjalnej z wykorzystaniem 
przepisów ustawy o pomocy 
społecznej 

1 Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
pomocy społecznej.
2. Rozwój usług opiekuńczych w tym
specjalistycznych
3. Usługi obiadowe wraz z dowozem do
miejsca zamieszkania.

OPS, organizacje
pozarządowe.

koszt wykonawców.
Środki Gminne.



Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego IV:

OŚWIATA I KSZTAŁCENIE.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY

Praca ciągła.

TERMIN 
REALIZACJI

KOSZTY 
REALIZACJI i 

SPOSOBY 
FINANSOWANIA

1. Likwidacja barier 
architektonicznych i 
transportowych 
ograniczających dostęp do  
      placówek oświaty.

1. Egzekwowanie prawa przez służby
budowlane w zakresie budownictwa bez
barier. Dotyczy to projektowania
nowych i remontów już istniejących
obiektów.
2. Inicjowanie działań zmierzających do
zabezpieczenia możliwości swobodnego i
samodzielnego poruszania się w terenie
zabudowanym i nie zabudowanym przez
osoby niepełnosprawne
3. Dokonanie przeglądu obiektów
użyteczności publicznej na terenie
powiatu i ustalenie obiektów
niedostosowanych dla osób
niepełnosprawnych.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Praca ciągła
wg
ustalonego
z inwestorem
harmonogramu.

Koszt inwestora.
Środki samorządowe,
środki PFRON.

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Koszt wykonawców 
środki unijne.



Praca ciągła.

Praca ciągła. Koszt wykonawców.

Praca ciągła. Koszt wykonawców.

1.Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej  2004 - 2006 rok

Praca ciągła.

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Koszt wykonawców 
środki unijne.

3. Stwarzanie warunków 
możliwości  kontynuowania 
nauki dla uczniów szkoły 
specjalnej.

1. Wspieranie w podjęciu dalszej nauki w 
przystosowanej szkole zawodowej

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

4. Zapewnienie możliwości 
realizacji specjalnych 
potrzeb edukacyjnych dla 
dzieci z wadami: słuchu , 
mowy,  wzroku, 
zaburzeniami rozwoju 
ruchowego i rozwoju 
psychicznego.

1. Stworzenie warunków w szkołach (normalnych) 
do edukacji w nich dzieci z wadami:  słuchu , 
mowy,  wzroku, zaburzeniami rozwoju ruchowego i 
rozwoju psychicznego.                                                
                                                                      2. 
Szkolenia i wykłady dla nauczycieli szkół 
publicznych uczacych postępowania z dziecmi 
niepełnosprawnymi.                                                    
                                                                                    
  
                                                                                    
                                       

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

5. Umożliwienie dorosłym 
niepełnosprawnym zdobycie 
wykształcenia i 
przekwalifikowania się 
umożliwiającego podjęcie 
pracy poprzez uczestnictwo 
w warsztatach. min w 
Warsztatach  Terapii 
Zajęciowej.

Samorząd
Powiatowy,
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Koszt wykonawców 
środki PFRON

6. Prowadzenie działań 
mających na celu integrację 
wśród dzieci i młodzieży 
poprzez organizowanie 
różnego rodzaju imprez 
kulturalnych, 
okolicznościowych , 
festynów.

1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Środki powiatu,
środki gmin,
sponsorzy.



Praca ciągła.6. Prowadzenie działań 
mających na celu integrację 
wśród dzieci i młodzieży 
poprzez organizowanie 
różnego rodzaju imprez 
kulturalnych, 
okolicznościowych , 
festynów.

1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Środki powiatu,
środki gmin,
sponsorzy.



Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego V:

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY

Koszt wykonawców.

Praca ciągła.

Praca ciągła.

PORADNICTWO, SZKOLENIE  ZAWODOWE , AKTYWIZACJA ZAWODOWA , ZATRUDNIENIE I   
                    PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM BEZROBOCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

TERMIN 
REALIZACJI

KOSZTY 
REALIZACJI i 

SPOSOBY 
FINANSOWANIA

1. Diagnoza bezrobocia 
wśród osób 
niepełnosprawnych w 
powiecie chełmińskim.

1. Monitorowanie rejestracji osób
niepełnosprawnych bezrobotnych i
poszukujących pracy.
2. Wykorzystanie opracowań
statystycznych WUS, ZUS, PFRON i
organizacji pozarządowych.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

III kwartał
2004 rok

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Powiatowy Urząd
Pracy w
porozumieniu z
innymi
jednostkami.

Koszt folderów i
reklamy, koszty
szkoleń. PFRON,
Fundusz Pracy.

3. Podnoszenie kwalifikacji 
osób niepełnosprawnych 

1.Rozszerzanie informacji o możliwości
przeszkolenia.
2. Stworzenie banku danych o
instytucjach szkolących i zakładach
pracy.

Powiatowy Urząd
Pracy w
porozumieniu z
innymi
jednostkami.

Koszt folderów i
reklamy, koszty
szkoleń. PFRON,
Fundusz Pracy.



Praca ciągła.

Praca ciągła.

 2004 - 2006 rok

Praca ciągła.

Praca ciągła.

3. Podnoszenie kwalifikacji 
osób niepełnosprawnych 

1.Rozszerzanie informacji o możliwości
przeszkolenia.
2. Stworzenie banku danych o
instytucjach szkolących i zakładach
pracy.

Powiatowy Urząd
Pracy w
porozumieniu z
innymi
jednostkami.

Koszt folderów i
reklamy, koszty
szkoleń. PFRON,
Fundusz Pracy.

4. Wspieranie zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych.

1. Tworzenie nowych stanowisk pracy
dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia.
2. Informowanie pracodawców o
preferencjach w zakresie tworzenia
miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych i zasadach
korzystania ze środków PFRON.

Samorządem
Powiatowym,               
Powiatowy Urząd
Pracy w
porozumieniu z
innymi
jednostkami.                   
           

Koszty szkoleń, staży,
refundacji. Fundusz
Pracy, PFRON, 
środki
pomocowe

5. Umożliwienie dorosłym 
niepełnosprawnym zdobycie 
wykształcenia i 
przekwalifikowania się 
umożliwiającego podjęcie 
pracy poprzez uczestnictwo 
w warsztatach. min w 
Warsztatach  Terapii 
Zajęciowej.

1. Przygotowanie projektu utworzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.                                                 2. 
Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Samorząd
Powiatowy,
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Koszt wykonawców 
środki PFRON

6.  Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej 
przez osoby niepełnosprawne 

1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych Powiatowy Urząd
Pracy w
porozumieniu z
innymi
jednostkami.

Koszty szkoleń,
folderów, reklam i
audycji.
Należność dla
współpracujących
biur. PFRON,
Fundusz Pracy,

7. Informowanie 
pracodawców o możliwości 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

1. Opracowanie ulotek informacyjnych
dla pracodawców o preferencjach w
zakresie tworzenia miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych i zasadach
korzystania ze środków PFRON
2. Konferencje, sympozja nt.
rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.

PCPR, Powiatowy
Urząd Pracy.

Koszty ulotek,
reklam, audycji i
koszty innych
wykonawców 
PFRON,
środki samorządowe



Praca ciągła.7. Informowanie 
pracodawców o możliwości 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

1. Opracowanie ulotek informacyjnych
dla pracodawców o preferencjach w
zakresie tworzenia miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych i zasadach
korzystania ze środków PFRON
2. Konferencje, sympozja nt.
rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.

PCPR, Powiatowy
Urząd Pracy.

Koszty ulotek,
reklam, audycji i
koszty innych
wykonawców 
PFRON,
środki samorządowe



Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego VI:

INTEGRACJA SPOŁECZNA I ŚRODOWISKO ŻYCIA CODZIENNEGO

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY TERMIN 
REALIZACJI

KOSZTY 
REALIZACJI i 

SPOSOBY 
FINANSOWANIA

1. Likwidacja barier 
komunikacyjnych i 
transportowych.

1. Informowanie zainteresowanych osób
niepełnosprawnych o możliwościach
korzystania ze środków PFRON i innych
organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych w celu likwidacji barier 
komunikacyjnych i transportowych.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

W zależności
od decyzji
poszczególnych
samorządów.

Koszt inwestora,
koszt własny. Środki
samorządowe, środki
PFRON

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

W zależności
od decyzji
poszczególnych
samorządów.

Koszt inwestora,
koszt własny. Środki
samorządowe, środki
PFRON



Praca ciągła.

Praca ciągła.  Koszty wykonawcy.

2. Tworzenie grup wsparcia 
dla rodzin osób 
niepełnosprawnych i 
tworzenie ośrodków terapii 
dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych.

 - prowadzenie gimnastyki korekcyjnej w
przedszkolach i szkołach:
- przystosowanie sal gimnastycznych do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
- wyposażenie w sprzęt
- przeszkalanie nauczycieli
- pomoc finansowa szkołom do
prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

W zależności
od decyzji
poszczególnych
samorządów.

Koszt inwestora,
koszt własny. Środki
samorządowe, środki
PFRON

3. Wspieranie inicjatyw 
związanych z 
organizowaniem imprez 
rekreacyjnych, sportowych, 
kulturalnych osób 
niepełnosprawnych

1. Organizowanie festiwali, koncertów,
konkursów, przedstawień teatralnych,
wystaw i aukcji osób niepełnosprawnych.
2.Włączanie twórców
niepełnosprawnych do odbywających się
w gminach i miastach powiatu imprez
artystycznych.
3. Wprowadzanie do powiatowego
kalendarza kulturalno – sportowego
imprez z udziałem osób niepełnosprawnych

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

Środki powiatu,
środki gmin,
sponsorzy.

4. Podejmowanie działań na 
rzecz rozwoju informacji dla 
osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin możliwości 
korzystania ze sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
ortopedycznego .

1. Punkt informacyjny w PCPR.
.

PCPR, Ośrodki
Pomocy Społecznej

5. Wspieranie inicjatyw na 
rzecz tworzenia świetlic i 
klubów środowiskowych dla 
osób niepełnosprawnych w 
środowisku lokalnym. 

1.utworzenia świetlic i klubów środowiskowych dla 
osób niepełnosprawnych

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

2004/2007
rok

Pozyskiwanie
środków
finansowych, środki
własne wykonawców.
Środki powiatu,
środki gmin, środki
pozabudżetowe,
środki z Unii
Europejskiej, środki
PFRON, fundacje.



5. Wspieranie inicjatyw na 
rzecz tworzenia świetlic i 
klubów środowiskowych dla 
osób niepełnosprawnych w 
środowisku lokalnym. 

1.utworzenia świetlic i klubów środowiskowych dla 
osób niepełnosprawnych

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami.

2004/2007
rok

Pozyskiwanie
środków
finansowych, środki
własne wykonawców.
Środki powiatu,
środki gmin, środki
pozabudżetowe,
środki z Unii
Europejskiej, środki
PFRON, fundacje.

6. Podejmowanie działań 
zmierzających do 
umożliwienia zakupu z 
udziałem finansowym 
instytucji realizujących 
zadania na rzecz osób 
niepełnosprawnych  nowych 
środków transportu 
przystosowanych do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych przez 
jednostki organizacyjne 
powiatu, gminy i organizacje 
pozarządowe.

1. Przetarg na sprzedaż starych środków
transportu.
2.Prowadzenie działań w celu
umożliwienia zakupu nowych środków
transportu w miejsce
wyeksploatowanych samochodów dla
jednostek organizacyjnych powiatu,
gmin i organizacji pozarządowych.
3. Podjecie starań o zakup z udziałem
PFRON środków transportu do
przewozu osób niepełnosprawnych, dla
instytucji zajmujących się osobami
niepełnosprawnymi, które nie posiadają
środków transportu.
4. Koordynacja przewozów
niepełnosprawnych realizowanych przez
różne podmioty i przeszkolenie
prywatnych przewoźników pod katem
obsługi osób niepełnosprawnych

Samorząd
Powiatowy,
Samorządy Gminne
przy współpracy z
innymi
jednostkami, PCPR.

2004-2007
rok

Środki własne. Środki
powiatu, środki gmin,
środki PFRON.
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