
Uchwała nr XXX/257/ 2005 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 3 listopada 2005 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych   

 

 

Na podstawie art. 35 a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.Nr 123, 

poz. 776 z 1997 roku z póź. zmianami) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku) uchwala się, co 

następuje: 

§1 

Zgodnie z artykułem 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadaną 

wiedzą na temat sytuacji środowiska osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Gnieźnieńskim Rada Powiatu uchwala Powiatowy Program Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

(-) Jerzy Nadoliński 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały nr XXX/257/ 2005 

z dnia 3 listopada 2005 r. 

 

 

                  Zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( z 

późniejszymi zmianami) /.../ Do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, 

zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych 

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie: 

rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw 

osób niepełnosprawnych, współpraca z instytucjami administracji rządowej i 

samorządowej /.../ 

                   Opracowanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych jest nie tylko obowiązkiem Powiatu, jest także powinnością 

wobec osób niepełnosprawnych, których liczba w Powiecie Gnieźnieńskim sięga 16 

% ogółu ludności. Przedłożony Powiatowy program wskazuje kierunki zmian i 

rozwoju prowadzonej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych polityki Powiatu, 

i innych instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione. 
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I. Uzasadnienie dla realizacji Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi naszego 

paostwa równy dostęp do pracy, udziału w życiu społecznym. Konstytucja nie dzieli Polaków 

na lepszych i gorszych, sprawnych, mniej sprawnych, sprawnych inaczej. Jesteśmy równi, ale 

różni. 

Te różnice nie wynikają tylko z faktu, iż niektórzy z nas by się poruszad korzystają z 

pomocy wózka inwalidzkiego, by widzied zakładają okulary, by słyszed wykonują różne gesty, 

a inni nie. Przecież nie każdy z nas może byd koszykarzem, nie każdy może pracowad na 

wysokościach, nie każdy nauczy się dziesięciu obcych języków, nie każdy będzie wybitnym 

fizykiem, matematykiem, pisarzem. Każdego z nas natura wyposażyła w różne umiejętności, 

indywidualne cechy, jednak nie natura dała nam środowisko w jakim dorastamy, pracujemy.  

To właśnie potrzeba dostosowania środowiska – otoczenia dla potrzeb różnych osób jest 

jedną z przyczyn dla których powstał Program.  

Czym jest niepełnosprawnośd i jakie są jej przyczyny? Jaka była polityka wielu paostw 

w stosunku do osób niepełnosprawnych? Jakie są tendencje i kierunki zmian? 

Polska dąży do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wspierania i opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi. Dowodem zmiany podejścia jest między innymi uchwalona 

przez Sejm w 1997 roku „Karta praw osób niepełnosprawnych”. Bodaj najistotniejszym jej 

zapisem jest stwierdzenie, że „ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby 

niepełnosprawne (...) mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie 

mogą podlegad dyskryminacji”.   

Kolejnym ważnym etapem w standaryzacji usług na rzecz osób niepełnosprawnych 

było wstąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej i koniecznośd dostosowania zarówno 

prawa jak i zmiana podejścia do osób niepełnosprawnych. 

To ostatnie jest długofalowym procesem wymagającym zaangażowania wszystkich 

możliwych sił, władz paostwowych samorządowych i III sektora. 

W dokumentach wspólnotowych niepełnosprawnośd ma wiele form, mówi się o 

niepełnosprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej oraz intelektualnej. Jako przyczyny 

powstania niepełnosprawności wymienia się:  

 choroby genetyczne, okresu prenatalnego i okołoporodowego 

 choroby okresu wczesnodziecięcego 

 choroby układu sercowo-naczyniowego 

 urazy, wady wrodzone, choroby przewlekłe i wypadki, w tym wypadki przy pracy 

 utratę zdrowia wskutek różnych szkodliwych, a występujących w środowisku pracy i 

zamieszkania zanieczyszczeo środowiska naturalnego 

 choroby nowotworowe, zakaźne  

 choroby psychiczne i negatywne skutki dotyczące higieny życia i jakości zdrowia 

psychicznego  



Od wielu lat jak wskazują liczne badania wobec osób niepełnosprawnych realizowano 

politykę polegającą na przystosowaniu osób do ich niepełnosprawności. Niestety takie 

podejście okazało się nieskuteczne i doprowadziło do powstania wielu stereotypów, izolacji 

osób niepełnosprawnych. 

Podejście to powoli zmienia się. Paostwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, w tym 

także Polska prowadzą nową odmienną politykę wobec osób niepełnosprawnych.  

Sprowadza się ona do poszanowania odmienności, kładzie się w niej większy nacisk na 

określenie i usunięcie barier stojących na drodze do realizacji równych szans i pełnego 

uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  

Realizacja nowej polityki wobec osób niepełnosprawnych spoczywa zarówno na 

organach i instytucjach paostwa, ale także a może przede wszystkim na lokalnych 

samorządach powiatowych i gminnych. 

Przyjęcie programu jest formą usystematyzowania działao na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych, wskazaniem kierunków zmian zgodnych z europejskimi standardami.  

Powiatowy Program Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest zgodny z 

założeniami i celami przyjętymi w Strategii Województwa Wielkopolskiego i Strategii 

Rozwoju Powiatu Gnieźnieoskiego, jest elementem Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w 

Powiecie Gnieźnieoskim. 

 

II. Założenia programu 

                 
W programie przyjęto następujące założenia: 

1. Osoby niepełnosprawne mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Wszelkie działania podejmowana dla tej grupy osób są ważnym elementem strategii 

Rozwoju powiatu gnieźnieoskiego. 

2. Wszelkie działania planowane przez powiat gnieźnieoski na rzecz osób 

niepełnosprawnych mają na celu minimalizowanie skutków niepełnosprawności, 

zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia, 

obejmujących: 

- wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie niepełnosprawności 

- zapobieganie niepełnosprawności 

- rehabilitację 

- edukację  

- doradztwo i nauczanie zawodowe 

- zatrudnienie i możliwośd przekwalifikowania zawodowego 

- ochronę socjalną, ekonomiczną i prawną 

- zaopatrzenie w urządzenia, sprzęt ułatwiający samodzielne funkcjonowanie 

- usuwanie bądź ograniczanie barier w tym architektonicznych, komunikacyjnych, w 

porozumiewaniu się i dostępie do informacji 



Realizacja wskazanych zadao odbywa się we współpracy z instytucjami, organizacjami 
społecznymi osobami prawnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi poprzez 
pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych do ich wykonania. 
3. Powiat Gnieźnieoski poprzez swoje jednostki organizacyjne koordynuje działania 

zmierzające do osiągnięcia założeo niniejszego programu.  

 

III. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Gnieźnieoskim 

Powiat Gnieźnieoski jest regionem Województwa Wielkopolskiego z jednej strony 

posiadającym szereg instytucji, firm i organizacji społecznych działających i wspierających 

środowisko osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś liczba osób niepełnosprawnych 

wymagających wsparcia i pomocy jest stosunkowo duża i wobec tego zakres i oczekiwania 

środowiska stają się coraz większe. 

 

Powiat Gnieźnieoski tworzą: 
 

- Miasto Gniezno 

- Cztery Gminy miejsko Wiejskie: Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo 

- Pięd gmin wiejskich: Gniezno, Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo 

 
Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące Analizy sytuacji osób 

niepełnosprawnych w powiecie gnieźnieoskim. 
 Liczba mieszkaoców Powiatu Gnieźnieoskiego wg danych Narodowego Spisu Powszechnego 
przeprowadzonego w 2002 roku, przedstawia się następująco: 
 

Powiat Gnieźnieoski 

Ludnośd ogółem 139440 

- w tym osoby niepełnosprawne 22493 

- w wieku 16 lat i więcej 21594 

Mężczyźni 10198 

Kobiety 11396 

- dzieci w wieku 0-15 lat 899 

Osoby ( w wieku 15 lat i więcej) 2704 

- w tym prowadzące działalnośd gospodarczą 787 

- rolniczą 516 

- pozarolniczą 271 

Osoby niepełnosprawne bezrobotne 830 

- poszukujące pracy 809 

- oczekujące na podjęcie pracy 21 

Osoby niepełnosprawne w wieku 16 lat i więcej o stopniu 
niepełnosprawności 

19331 

- znacznym 4346 

- umiarkowanym 6157 

- lekkim 8805 



- nieustalonym 23 

- wieku 0-15 lat 641 

 
Z wskazanych danych statystycznych wynika, iż Niepełnosprawni stanowią około 16 % 

ogółu ludności Powiatu Gnieźnieoskiego. 
Na terenie Powiatu Gnieźnieoskiego funkcjonuje 10 Zakładów Pracy Chronionej, w tym 

dwie spółdzielnie. Gnieźnieoskie ZPCHR zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług i 
produkcją -przede wszystkim odzieży 
W bieżącym roku PCPR w Gnieźnie współfinansuje 

ze środków PFRON 46 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym 34 osoby 
zatrudnione są w ZPCHR; większośd z zatrudnionych osób niepełnosprawnych stanowią 
mężczyźni tj. 32 osoby;   
Na przestrzeni sześciu lat działalności tj. w latach 1999 – 2005 w ramach środków PFRON 
współfinansowało 176 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; udzielono 18 pożyczek na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym w roku 2005 były to 3 pożyczki. 
Na terenie Powiatu Gnieźnieoskiego działa szereg instytucji realizujących zadania obejmujące 
wymienione w pkt. 2 programu sfery życia osób niepełnosprawnych. są to jednostki 
organizacyjne samorządu powiatowego, gminnego, organizacje pozarządowe, osoby prawne.  
Ważne miejsce w tworzeniu i realizacji programu odgrywają: 

Na poziomie Powiatu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. 
 Pełni ono szczególną rolę w realizacji i tworzeniu środowiska przyjaznego osobom 
niepełnosprawnym  

PCPR realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w oparciu o 

uchwałę Rady Powiatu Gnieźnieoskiego, w sprawie określenia zadao na które przeznacza się 

środki przekazane przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

        

W ramach rehabilitacji zawodowej realizowane są zadania obejmujące: 

 refundacji kosztów wynagrodzeo osób niepełnosprawnych / składek na ubezpieczenie 

społeczne art. 26 ustawy /zobowiązania/,  

 prowadzenie kontroli w zakładach pracy, w których utworzone będą i były miejsca 

pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 finansowania szkoleo i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 

zadanie to jest realizowane w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy/, 

 pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 

W ramach rehabilitacji społecznej  

 finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - WTZ w Gnieźnie i 

WTZ w Kłecku  

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych 

– w ramach tego zadania pomoc finansową otrzymują zarówno osoby niepełnosprawne: 

dorosłe, dzieci i młodzież niepełnosprawna, ale także opiekunowie pod warunkiem iż 

wyjazd opiekuna jest uzasadniony przez lekarza. 



 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze - z dofinansowao w ramach tego zadania mogą skorzystad zarówno 

indywidualne osoby niepełnosprawne ale także osoby prawne – organizacje społeczne 

prowadzące działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych – ze 

środków przeznaczonych na realizację tego zadania mogą korzystad organizacje 

społeczne działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

 dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w 

komunikowaniu się, w ramach indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Poza wskazanymi wyżej zadaniami na realizację których PCPR otrzymuje środki PFRON, 

Centrum wspiera przede wszystkim rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz 

środowiska osób niepełnosprawnych. Wskazaną pomoc i wsparcie realizujemy poprzez: 

pomoc w przygotowaniu projektów-programów, nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu 

pozyskiwania środków pozabudżetowych, nieodpłatne porady i konsultacje dla osób 

niepełnosprawnych w siedzibach organizacji, informujemy o możliwościach pozyskania 

środków – ogłoszenia o konkursach. 

 

 Placówki opiekuoczo-wychowawcze. Pod opieką których pozostają dzieci 

niepełnosprawne 

 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo 

 Domy pomocy społecznej (dwa spośród nich opiekują się dziedmi i młodzieżą 

niepełnosprawną upośledzoną umysłowo, i dom pomocy społecznej dla osób w 

podeszłym wieku, pod opieką którego pozostają w większości osoby niepełnosprawne) 

 Warsztaty terapii zajęciowej – na terenie powiatu działają w Gnieźnie i Kłecku 

 Powiatowy Urząd Pracy  

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności 

Na poziomie Gmin wchodzących w skład Powiatu Gnieźnieoskiego 

 Ośrodki pomocy społecznej, łącznie jest ich 10  

 Ośrodki wsparcia (na terenie powiatu działa Środowiskowy dom samopomocy 

prowadzony przez organizację pozarządową) 

Poza wymienionymi instytucjami bardzo istotną rolę w realizacji programu i świadczeniu 

usług na rzecz osób niepełnosprawnych odgrywają organizacje pozarządowe. 

Na terenie Powiatu Gnieźnieoskiego aktywnie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 
działa około 20 organizacji pozarządowych. 

IV. Cel strategiczny, obszary i cele działalności 

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych jest integralną częścią 
realizowanej Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieoskim. Został 
przygotowany w oparciu o doświadczenia i wiedzę i we współpracy z instytucjami, 
organizacjami społecznymi, osobami prawnymi realizującymi zadania na rzecz środowiska 
osób niepełnosprawnych.  



W programie wskazano osiągnięcie w latach 2005 - 2012 następującego celu strategicznego: 
Powiat Gnieźnieoski powiatem równych szans dla osób niepełnosprawnych 

                Cel strategiczny, obszary i cele operacyjne programu są spójne i zgodne z: 

 Ustawą o samorządzie powiatowym 

 Ustawa o samorządzie gminnym 

 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

 Ustawa o pomocy społecznej 

 Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w szczególności pomocy społecznej 

 Strategią Rozwoju Powiatu Gnieźnieoskiego 

 Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 

 Dla osiągnięcia wskazanego celu w programie wyodrębniono obszary, cele operacyjne i 
zadania, których realizacja daje gwarancję osiągnięcia celu strategicznego. 



Lp. Obszar 
Cel operacyjny 

Uzasadnienie 
wyboru 
obszaru 

Zadania Sposób realizacji Oczekiwane 
rezultaty 

Wskaźniki 
osiągnięcia celu 

Podmioty 
realizując

e 

Podmioty 
współpracujące 

1 Profilaktyka i edukacja 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
promocja zdrowego stylu 
życia  

Profilaktyka jest 
bardzo istotnym 
czynnikiem 
zapobiegania 
wszelkim 
niekorzystnym 
zjawiskom.   

inicjowanie działao 
zmierzających do edukacji 
mieszkaoców powiatu w 
zakresie zdrowego stylu życia 
zbieranie i systematyzowanie 
informacji nt. przyczyn 
niepełnosprawności 
 

- szkolenia  

- warsztaty 

- seminaria, konferencje  

- programy publicystyczne 

- konkursy itp. 

- tworzenie lokalnych 

programów promujących 

zdrowy styl życia 

- broszury informacyjne 

- Zwiększenie 

świadomości nt. 

zdrowego stylu życia 

wśród mieszkaoców 

powiatu 

- Zmniejszenie ilości 

wypadków 

- Wzrost wiedzy nt. 

osób niepełnospraw 

nych 

- liczba szkoleo, 

warsztatów 

- liczba wydanych 

publikacji 

- liczba programów 

Samorząd 
Powiatowy, 
samorządy 
gminne, 
Zespoły 
opieki 
zdrowotnej 

PCPR, placówki 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych, 
organizacje 
pozarządowe 

2 Rehabilitacja zawodowa i 
edukacja osób 
niepełnosprawnych 

Każdy człowiek 
niezależnie od 
stanu zdrowia ma 
prawo do pracy, do 
dostępu do oświaty 
im kształcenia 
zgodnego z jego 
preferencjami i 
możliwościami 

przeprowadzenie diagnozy 
mającej na celu ustalenie 
oczekiwao w zakresie 
potrzeb edukacyjnych osób 
przeprowadzenie diagnozy 
mającej na celu uzyskanie 
informacji o poziomie 
wykształcenia osób 
niepełnosprawnych, 
możliwościach 
przekwalifikowania 
zawodowego 
przeprowadzenie diagnozy w 
zakresie możliwości rynku 
pracy – pracodawców 
organizacja warsztatów i 
szkoleo dla osób 
niepełnosprawnych chcących 
podjąd pracę  
organizacja szkoleo dla 
pracodawców 

- przeprowadzenie badao 

ankietowych 

- organizacja warsztatów 

szkoleo, konferencji 

- opracowanie publikacji – 

broszur 

- wspieranie zatrudniania osób 

niepełnosprawnych 

 
 

zwiększenie 
zatrudnienia osób 
niepełnospraw 
nych 
zmiana kwalifikacji osób 
niepełnospraw 
nych 
zwiększenie 
świadomości wśród 
osób niepełnospraw 
nych 
- zwiększenie 

liczby osób 

niepełnospraw 

nych rozpoczynających 
działalnośd gospodarczą   

- liczba osób 

niepełnosprawnych 

podejmują 

cych pracę 
- liczba osób 

niepełnosprawnych 

rozpoczynają 

cych działalnośd 
gospodarczą 
- wyniki 

przeprowadzonych 

badao ankietowych 

- zwiększenie 

liczby klas 

integracyjnych 

 

- samorząd 
powiatowy, 
samorządy 
gminne, 
PCPR, PUP 

Organizacje społeczne  



3 Rozwój infrastruktury 
instytucji, organizacji 
działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

Wiele spośród 
obiektów 
użyteczności 
publicznej nie jest 
dostosowanych do 
potrzeb osób 
niepełnospraw 
nych, niewielka jest 
także liczba 
ośrodków wsparcia 
działających na 
rzecz środowiska 

- likwidacja barier 

funkcjonalnych 

- propagowanie i 

inicjowanie działao 

zmieniających stereotypy 

myślenia o osobach 

niepełnosprawnych 

- pomoc finansowa 

dla osób niepełnosprawnych  

- wspieranie 

inicjatyw mających na celu 

tworzenie ośrodków 

specjalistycznego 

poradnictwa, wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych    

- zdiagnozowanie 

potrzeb środowiska osób 

niepełnosprawnych 

- szkolenia, warsztaty 

dotyczące ulg i uprawnieo 

przysługujących osobom 

niepełnosprawnym 

- przyznawanie i 

wypłacanie świadczeo osobom 

uprawnionym 

- przygotowanie 

broszur i kampanii 

informacyjnych 

-  szkolenie dla 

pracowników instytucji 

wspierających osoby 

niepełnosprawne 

- likwidacja barier 

utrudniających osobom 

niepełnospraw 

nym funkcjonowanie w 
środowisku, miejscu 
zamieszkania 
- wzrost świadomości i 

samodzielności życiowej 

osób niepełnospraw 

nych 
- poprawa sytuacji 

socjalno-bytowej osób 

niepełnospraw 

nych 

- liczba osób 

które otrzymały 

pomoc w ramach 

środków PFRON 

- wydane 

broszury 

- wyniki 

przeprowadzonych 

badao ankietowych 

- informacje w 

lokalnych mediach 

- opracowana 

strona WWW 

- powstanie 

nowych ośrodków 

wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie, 
instytucje 
pomocy 
społecznej, 
organiza 
cje społeczne 

Samorządy powiatowy, 
gminne, PFRON, 
wolontariusze 

4 Rehabilitacja lecznicza Rehabilitacja 
lecznicza jest 
nieodłącznym 
elementem 
rehabilitacji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych
. Na terenie 
powiatu 
gnieźnieoskiego 
ciągle niewielka 
jest oferta 
instytucji 
realizujących ww 

- budowa i 

modernizacja obiektów 

zapewniających 

profesjonalne usługi 

- stosowanie 

różnorodnych form 

rehabilitacji leczniczej 

- wspieranie i rozwój 

sieci placówek 

zapewniających dostęp do 

ww. usług 

- włączenie 

organizacji pozarządowych w 

działalnośd rehabilitacyjną 

- pozyskanie środków 

na realizację inwestycji 

- diagnoza potrzeb  

 

- powstanie nowych 

ośrodków świadczących 

usługi w zakresie 

rehabilitacji leczniczej 

- zwiększenie udziału 

w turnusach 

rehabilitacyjnych 

- liczba powstałych 

ośrodków 

- liczba osób 

biorących udział w 

turnusach 

- wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych 

objętych rehabilitacją 

PCPR, 
Samorząd 
Powiato 
wy , 
Samorządy 
Gminne, 
organiza 
cje 
społeczne, 
zakłady 
opieki 
zdrowotnej 

Wolontariusze, PFRON, 
samorząd wojewódzki, 
administracja rządowa 



V. Wdrażanie Powiatowego programu 

Powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych jest elementem strategii 
rozwoju powiatu gnieźnieoskiego i strategii rozwoju pomocy społecznej w powiecie. Został 
opracowany na lata 2005 – 2012. jego realizacją zajmowad się będą działające na terenie 
powiatu instytucje, organizacje społeczne, osoby prawne, związki wyznaniowe, kościoły. 

Od współpracy wspomnianych instytucji, zaangażowania zależy osiągnięcie stawianego 
programowi celu strategicznego. 

Za wdrażanie programu, wprowadzanie ewentualnych zmian ( zmiany winny byd 

zgłaszane przez podmioty biorące udział w realizacji programu wraz z uzasadnieniem) 

odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.   

V. I Harmonogram działao 

Wskazane w programie zadania nie wymagają stworzenia dodatkowych ram 

czasowych, w większości są one realizowane systematycznie. Uszczegółowienia wymagad 

będzie realizacja wspólnych projektów. Odpowiedzialny za stworzenie rocznego kalendarza 

zadao do realizacji będzie powołany przy Dyrektorze PCPR Zespół składający się z 

przedstawicieli podmiotów biorących udział w realizacji programu. Program przedstawiany 

będzie rok rocznie Radzie Powiatu Gnieźnieoskiego. 

V. II Monitorowanie realizacji programu 

Monitorowaniem realizacji programu zajmowad się będzie Powiatowe centrum 
pomocy rodzinie w Gnieźnie, przede wszystkim dział ds. Osób niepełnosprawnych w 
okresach i według opracowanych wskaźników. W ramach prowadzonej oceny realizacji 
programu w grudniu każdego roku przygotowywany będzie „Raport o stanie realizacji 
Powiatowego Programu Działao na rzecz Osób Niepełnosprawnych” 

V. III Źródła finansowania realizacji programu 

Środki finansowe na realizację programu zależne są kreatywności podmiotów 
realizujących zadania w poszczególnych obszarach. Mogą pochodzid zarówno z budżetu 
powiatu, budżetów poszczególnych gmin, instytucji i organizacji społecznych. Środki na 
realizację programu pozyskiwane będą także dzięki realizacji konkretnych aplikacji 
przygotowanych przez podmioty biorące udział w realizacji programu. Częśd z zadao nie 
wymaga dużych dodatkowych nakładów finansowych z uwagi na zaangażowanie 
wolontariuszy przy ich realizacji. 
Ewentualne stworzenie systemu finansowania realizacji programu jest jednym z zadao jakie 

stoją przed podmiotami zaangażowanymi w jego realizację. 

 
 

 

 


