
UCHWAŁA NR XII / 109 / 2004

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 3 marca 2004 r.

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1592, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz.

984,Nrl53 póz. 153, Nr 200 póz. 1688, Nr 214 póz. 1806, zm. z 2003 r. Dz. U. 162 póz. 1568), w

związku z art. 35a ust. l pkt. l, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, póz. 776, z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski
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Wstęp

Polityka społeczna prowadzona wobec osób niepełnosprawnych zmierza do coraz pełniejszej ich

integracji ze środowiskiem. W dniu 1 sierpnia 1997 r. została uchwalona Karta Praw Osób

Niepełnosprawnych. Karta uznaje, że osoby niepełnosprawne czyli osoby, 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 mają 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 indywidualnej,

5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej

umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i

zawodowych,

6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i

możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy

niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach

dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia

zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również

uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:

1. dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności

publicznej,

2. swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków

transportu,

3. dostępu do informacji,

4. 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.

Ponadto Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

nakłada obowiązek na Samorząd Gminny, Samorząd Powiatowy oraz Wojewódzki, aby dołożyć

wszelkich starań w celu umożliwienia zrealizowania powyższych praw osób niepełnosprawnych. 



Cel Programu

Głównymi celami programu są zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych warunków

do samodzielnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz udzielanie niezbędnej

pomocy osobom niepełnosprawnym w taki sposób, aby stawały się bardziej samodzielne i lepiej

przygotowane do zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej. Do realizacji powyższych

celów działania powinny być skierowane przede wszystkim na następujące grupy potrzeb::

 zapobieganie powstawaniu niepełnosprawności,

 wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie niepełnosprawności, 

 wczesna rehabilitacja fizyczna i terapia małego dziecka,

 rehabilitacja fizyczna i społeczna osób dorosłych, 

 ochrona socjalna, ekonomiczna i prawna,

 zaopatrzenie w pomoce ułatwiające normalne funkcjonowanie w społeczeństwie (w sprzęt

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze),

 usuwanie barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i transportowych,

 zatrudnianie w zależności od możliwości zdrowotnych i posiadanych umiejętności,

 porady prawne dla osób wymagających takiej pomocy.

W realizacji tych celów muszą uczestniczyć zarówno samorządy lokalne jak i organizacje

pozarządowe. 



Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

W zrealizowaniu powyższych celów zostaną podjęte następujące działania:

1. Profilaktyka i oświata zdrowotna.

2. Leczenie i pomoc terapeutyczna.

3. Wczesna interwencja i przeciwdziałanie sytuacją kryzysowym związanym z powstaniem

niepełnosprawności oraz wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

4. Oświata i kształcenie.

5. Poradnictwo, szkolenie zawodowe, aktywizacja zawodowa, zatrudnienie i przeciwdziałanie

skutkom bezrobocia osób niepełnosprawnych.

6. Integracja społeczna i środowiskowa życia codziennego.



Działanie 1. Profilaktyka i oświata zdrowotna.

Uzasadnienie 

Działania profilaktyczne powinny pomagać w rozwijaniu umiejętności podejmowania racjonalnych

decyzji dotyczących własnego zdrowia, promować zdrowy tryb życia oraz wskazywać na ryzyko

związane z trybem prowadzonego życia ( palenie tytoniu, picie alkoholu). Należy zapobiegać

niepełnosprawności i zmniejszać jej skutki dla społeczeństwa, gdyż jest to mniej kosztowne niż

opieka nad osobą niepełnosprawną i podejmowanie działań integracyjnych ze społeczeństwem.

Zadania:

1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

2. Organizowanie działań mających na celu zapobieganie niepełnosprawności w miejscu pracy,

szkole, gospodarstwie domowym itd.,

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

 Sposób realizacji zadania:

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.

4. Informowanie o przyczynach niepełnosprawności wynikających z zaniedbań zdrowotnych i

braku wyobraźni np. wypadki drogowe.

5. Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.



Działanie 2. Leczenie i pomoc terapeutyczna, rehabilitacja 

Uzasadnienie;

Wczesne działania terapeutyczne mogą znacznie ograniczyć skutki upośledzenia lub

niepełnosprawności poprzez odzyskanie fizycznej i innej funkcjonalnej sprawności w drodze

rehabilitacji medycznej i umożliwienie dalszego naturalnego rozwoju oraz zlikwidowanie lub

ograniczenie potrzeby pielęgnacji.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie możliwie wielu utraconych sprawności tak aby osoba

niepełnosprawna miała szanse na prowadzenie godnego życia. Im wcześniej rozpoczęta

rehabilitacja tym większe szanse na normalne funkcjonowanie niepełnosprawnych w

społeczeństwie. 

Działania:

1. Tworzenie Świetlic Terapeutycznych w gminach powiatu,

2. Propagowanie gimnastyki korekcyjnej i objęcie nią jak największej ilości dzieci z wadami

postawy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

działalności.

4. Wspieranie tworzenia i funkcjonowania oddziałów rehabilitacyjnych działających w

jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu

5. Wspieranie tworzenia ośrodków i punktów rehabilitacyjnych dla mieszkańców powiatu

6. Promowanie rehabilitacji poprzez uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 

Sposób realizacji zadania :

1. Opracowanie bazy danych o ośrodkach wczasowych, sanatoriach przystosowanych do potrzeb

osób niepełnosprawnych,

2. Inicjowanie likwidacji barier w obiektach służących leczeniu i rehabilitacji z udziałem gmin i

innych podmiotów władających obiektami 

3. Inicjowanie utworzenie Świetlic Terapeutycznych (Środowiskowych) w gminach.

4. Stworzenie możliwości udziału w kompleksowej rehabilitacji w miejscu zamieszkania 



Działanie 3. Wczesna interwencja i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym

związanym z powstaniem niepełnosprawności oraz wspieranie osób

niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Uzasadnienie: 

Niepełnosprawność, zwłaszcza jeśli pojawia się nagle, rodzi rozległe i często dramatyczne skutki,

zarówno dla osoby niepełnosprawnej jak i jej rodziny. Skutki te mogą okazać się trwałe jeśli osoba

niepełnosprawna i jej bliscy nie uzyskają profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu licznych sytuacji

kryzysowych pojawiających się na tym etapie.

Osoba niepełnosprawna i jej rodzina powinna mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz

zapewnienie wsparcia ze strony specjalistów z różnych dziedzin w celu eliminacji poczucia

marginalizacji.

Powinni mieć zapewnioną ochronę socjalną, ekonomiczną i prawną aby uniknąć lub

zminimalizować skutki sytuacji trudnych, przeciwdziałać marginalizacji lub dyskryminacji osób

niepełnosprawnych, zagwarantować im równość szans do rozwijania autonomii, samodzielności

ekonomicznej i integracji społecznej, zagwarantować bezpieczeństwo ekonomicznego i socjalne

poprzez zapewnienie minimum środków egzystencji i systemu ochrony socjalnej. 

Zadania:

1. Tworzenie na szczeblu powiatowym i gminnym ośrodków wsparcia, Dziennych Domów

Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, 

2. Utworzenie Świetlic Terapeutycznych i innych form instytucjonalnych działających na rzecz

osób niepełnosprawnych.

3. Zainicjowanie utworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

4. Szkolenie pracowników pomocy społecznej w sprawach dotyczących problemów dotyczących

niepełnosprawności.

5.  Tworzenie ośrodków terapii dla członków rodzin osób niepełnosprawnych.

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

7. Integracja osób niepełnosprawnych.

8. Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.

9.  Tworzenie osłony socjalnej z wykorzystaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej dla osób

niepełnosprawnych i ich rodzin.



Sposób realizacji zadań:

1. Aktywizowanie gmin w zakresie tworzenia, Dziennych Domów Pomocy Społecznej,

Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej, Świetlic Terapeutycznych, grup wsparcia i

innych form instytucjonalnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Aktywizowanie wolontariatu w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Opracowanie broszur i informatorów o przysługujących uprawnieniach osobom

niepełnosprawnym.

4. Stworzenie warunków organizacjom pozarządowym i inicjowanie ich działań w kierunku

tworzenia różnych form pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi 



Działanie 4. Oświata i kształcenie.

 Uzasadnienie: 

Wszystkie osoby niepełnosprawne niezależnie od charakteru i stopnia niepełnosprawności maja

prawo do bezpłatnej oświaty i kształcenia zgodnego z ich preferencjami i możliwościami. Oświata

powinna umożliwić osobom niepełnosprawnym osiągnięcie możliwie jak najwyższego poziomu

własnego rozwoju, zdobycie motywacji do nauki, mając świadomość własnej niepełnosprawności,

stosując odpowiednie środki pomocnicze ułatwiające uczenie się, akceptacje własnej

niepełnosprawności oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w przezwyciężaniu barier jakie

napotyka życie.

Zadania: 

1. Likwidacja barier architektonicznych i transportowych ograniczających dostęp do placówek

oświaty oraz poruszenie się na ich terenie.

2. Tworzenie klas i szkół integracyjnych.

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

4. Zapewnienie możliwości realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dla dzieci z wadami:

słuchu, mowy, wzroku, zaburzeniami rozwoju ruchowego i rozwoju psychicznego.

5. Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycie wykształcenia i przekwalifikowania

się umożliwiającego podjęcie pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach min: w

Warsztatach Terapii Zajęciowej.

6. Prowadzenie działań mających na celu integrację wśród dzieci i młodzieży poprzez

organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, okolicznościowych, festynów.

 

Sposób realizacji zadań:

1. Inicjowanie likwidacji barier w obiektach służących leczeniu i rehabilitacji w placówkach

oświaty.

2. Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

3. Przygotowanie niezbędnej kadry do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

4. Pomoc w pozyskaniu środków umożliwiających tworzenie klas integracyjnych w szkołach .



Działanie 5. Poradnictwo, szkolenie zawodowe, aktywizacja zawodowa ,

zatrudnienie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie:

Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość skorzystania z oceny ich zdolności, które: są

niezbędne do zbadania możliwości i osiągnięci postępu, pozwolą dokonać wyboru dotyczącego

potencjalnego zajęcia, będą stanowić podstawę dla programu rehabilitacji i integracji, mogą pomóc

im znaleźć odpowiednie zatrudnienie lub powrót do poprzedniego zawodu.

Osoby niepełnosprawne, których zdolność do zatrudnienia jest ograniczona lub z powodu ciężkiego

poszkodowania okresowo lub stale nie są w stanie podjąć w pracy w normalnym środowisku pracy

powinny znaleźć zatrudnienie w środowisku chronionym

Zadania: 

1. Diagnoza bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim.

2. Działania poszerzające oferty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych dostosowane do

wymogów rynku pracy 

3. Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych 

4. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

5. Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

6. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 

7. Informowanie pracodawców o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Sposób realizacji zadania:

1. Monitorowanie rejestracji osób niepełnosprawnych bezrobotnych poszukujących pracy 

2. Tworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych .

3. Informowanie pracodawców o preferencjach w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób

niepełnosprawnych.

4. Informowanie na temat możliwości uzyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności

gospodarczej ze środków PFRON.

5. Pozyskanie środków na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 



Działanie 6. Integracja społeczna i środowisko życia codziennego

Uzasadnienie:

Wszelkie działania w tej dziedzinie powinny promować autonomię osób niepełnosprawnych ich

samodzielność ekonomiczną i jak najlepszą integrację społeczną. W ramach działań adresowanych

zarówno do indywidualnego odbiorcy jak i do zbiorowości, należy umożliwić osobom

niepełnosprawnym : kontynuowanie lub rozpoczęcie samodzielnego życia, prowadzenie w miarę

normalnego i pełnego życia społecznego, korzystanie z warunków, usług i urządzeń, które

gwarantują samodzielność fizyczną i psychiczna, dostępność do budynków użyteczności

publicznej, budynków mieszkalnych, transportu łączności, obiektów kultury i sportu. 

Zadania: 

1. Likwidacja barier komunikacyjnych i transportowych.

2. Likwidacja barier architektonicznych w mieszkaniach prywatnych

osób niepełnosprawnych 

3. Wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem imprez

rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych osób niepełnosprawnych.

4. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju informacji dla osób

niepełnosprawnych i ich rodzin możliwości korzystania ze sprzętu

rehabilitacyjnego i ortopedycznego .

5. Wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia świetlic i klubów

środowiskowych dla osób niepełnosprawnych w środowisku

lokalnym. 

6. Podejmowanie działań zmierzających do umożliwienia zakupu, z

udziałem finansowym instytucji realizujących zadania na rzecz osób

niepełnosprawnych, nowych środków transportu w miejscu

wyeksploatowania samochodów dla jednostek organizacyjnych

powiatu, gminy i organizacji pozarządowych.

7. Upowszechnianie znaczenia organizacji pozarządowych w badaniu i

zaspakajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych, wspieranie ich

inicjatyw.

Sposób realizacji zadań:

1. Informowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz organizacji działających na rzecz osób



niepełnosprawnych o możliwości korzystania ze środków PFRON w celu likwidacji barier

architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się.

2. Podjęcie starań o zakup z udziałem PFRON środków transportu do przewozu osób

niepełnosprawnych dla instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

3. Pomoc w zamianie mieszkań osobom niepełnosprawnym.

4. Inicjowanie likwidacji barier architektonicznych w obiektach kultury, sportu, rekreacji z

udziałem gmin i innych podmiotów władających obiektami 

5. Organizowanie wycieczek, pikników olimpiad sportowych, festynów z udziałem osób

niepełnosprawnych .



Zakończenie

Realizacja sformułowanych w Programie celów i zadań, winna przynieść konkretne efekty i

pozwolić na rozwiązanie podstawowych problemów osób niepełnosprawnych zamieszkałych na

terenie powiatu chełmińskiego.

Pozytywne efekty będą możliwe do osiągnięcia pod warunkiem zaangażowania się i aktywnego

uczestnictwa w realizacji podejmowanych przedsięwzięć – zarówno samorządów gminnych i

powiatu, jak i organizacji pozarządowych i innych jednostek związanych z realizacją przyjętych

celów.

Realizacja założonych celów będzie możliwa przy pełnym wykorzystaniu lokalnych możliwości

oraz ich finansowym wsparciu z zewnątrz. Istotną rolę odgrywać będzie także aktywność społeczna

i rozwój wolontariatu.

Jest to odważne przedsięwzięcie, a odpowiedź na nie wymagać będzie zaangażowania wszystkich

podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W przeciwnym razie nigdy nie zostanie

uświadomiony potencjał jaki posiadają osoby niepełnosprawne ani też nie zostanie w pełni

wykorzystany wkład jaki mogą one wnieść w życie społeczne powiatu


