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I. Wstęp 
 

1. Osoby z niepełnosprawnością w prawie Unii Europejskiej 
 
 Unia Europejska, w której od 2004 roku członkiem jest Polska, jest 
polityczną i gospodarczą wspólnotą zrzeszającą obecnie 27 państw 
członkowskich. W rozwiniętych gospodarczo krajach Unii ponad 10 % 
populacji to osoby niepełnosprawne. W naszym kraju ten wskaźnik jest na 
podobnym poziomie. 
 
 Jednym z największych wyzwań społecznych stojących przed 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, również przed Polską, jest 
prowadzenie takiej polityki, która będzie wspierała pełny udział i włączenie 
osób niepełnosprawnych w procesy gospodarcze i społeczne państwa. 
 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej uruchomiło nowe źródła 
środków finansowych - Europejskiego Funduszu Społecznego, które to będą 
przeznaczane sukcesywnie na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz ich 
rehabilitację zawodową i społeczną.  

 
Dysponentem określonych środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego jest PFRON, którego strategicznym celem jest pełne 
wykorzystanie również tych zasobów  w procesie rozwiązywania określonych 
problemów społecznych i zawodowych oraz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy, również poprzez realizację programów 
wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób 
niepełnosprawnych.  
 
2. Obszary wsparcia 
 
 Przyjęty przez Radę Ministrów dokument pod nazwa „Narodowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego” określił politykę regionalną naszego kraju. 
Jest to polityka wyrównywania szans poszczególnych regionów, ze 
szczególnym naciskiem położonym na likwidowanie opóźnień regionów 
najsłabszych. 
 
 Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami, przy 
współpracy  jednostek samorządu terytorialnego ma na celu poprawę 
sytuacji osób niepełnosprawnych w najuboższych regionach kraju, poprzez 
przystosowanie środowiska społecznego do potrzeb tych ludzi, likwidację 
wszelkiego rodzaju barier: funkcjonowania w społeczności, komunikowania, 
barier transportowych oraz stworzenie warunków do zwiększenia 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.  
  
3. Osoby niepełnosprawne w statystyce 
 

Przeprowadzone przez GUS  w 2004 roku badania stanu zdrowia 
ludności Polski wskazują na ciągły wzrost liczby osób niepełnosprawnych w 
naszym kraju.  
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Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bardzo zróżnicowaną pod 

względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz cech wyznaczających 
ich potrzeby i ograniczających możliwości samodzielnego zaspokajania ich 
potrzeb. Powoduje to konieczność różnicowania i indywidualizowania pomocy 
adresowanej do tych osób. 

 
 Osoby niepełnosprawne są statystycznie znacznie gorzej wykształcone, 
przejawiają niższą aktywność zawodową i w konsekwencji częściej niż ogół 
mieszkańców naszego kraju dotyka je zjawisko ubóstwa oraz wykluczenia 
społecznego. Nierówność szans nie zniwelowana na starcie drogi życia, 
pogłębiona zostaje w dorosłym życiu, poprzez gorsze przygotowanie do życia 
zawodowego i społecznego. Zła sytuacja na rynku pracy w pierwszej 
kolejności dotyka osoby niepełnosprawne.  
 

 Istotnym czynnikiem, rzutującym na możliwość skorzystania przez 
osoby niepełnosprawne z różnych form pomocy, jak też determinującym 
efektywność tego wsparcia, jest poziom wykształcenia osób 
niepełnosprawnych. 
 
 Jedynie dobrze wykształcone i posiadające wysokie kwalifikacje osoby 
niepełnosprawne mogą konkurować na rynku pracy z osobami 
pełnosprawnymi. Możliwość legitymowania się właściwymi kwalifikacjami 
jest podstawowym kryterium uzyskania zatrudnienia, zaś podjęcie pracy 
przez osobę niepełnosprawną, zgodnie z jej możliwościami i 
zainteresowaniami, to nie tylko sposób na polepszenie sytuacji ekonomicznej 
rodziny, ale także niezbędny warunek do zwiększenia poczucia własnej 
wartości i lepszej integracji ze społeczeństwem. 
 
 W Polsce co druga osoba niepełnosprawna posiada co najwyżej 
podstawowe wykształcenie – w populacji ludności ogółem stanowi to 33 %, 
zaś jedynie 19,2 % posiada wykształcenie średnie zawodowe i wyższe – w 
populacji ogółem ok. 31 % . Wykształceniem wyższym legitymuje się ok. 4 % 
ogółu osób niepełnosprawnych. 
  

Zaniedbania we wczesnym okresie edukacji, na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum, wymagają wsparcia edukacji w tym okresie, co 
pozytywnie wpłynie na dalsze, społeczne i zawodowe losy osoby 
niepełnosprawnej. Toteż już niepełnosprawne dzieci szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, żyjące na terenach trudnodostępnych komunikacyjnie, 
zaniedbanych kulturowo, słabo zurbanizowanych, zagrożonych dużym 
bezrobociem, wymagają szczególnej troski i preferencji w udzielaniu pomocy. 
  

Z danych GUS dotyczących I kwartału 2006 r. wynika, że drastycznie 
spada współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Szczególnie niska jest ona wśród osób: 
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zaledwie 4,10 %, 
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 12,5 %, 
- z lekkim stopniem niepełnosprawności – 22,7 %. 
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Spada także sukcesywnie współczynnik zatrudnienia: 
- w I kwartale 2006 r. – 12 %, 
- w IV kwartale 2005 r. – 12,8 %. 
 

Środowisko to, jest szczególnie narażone na wykluczenie, co wskazuje 
na potrzebę podjęcia wyjątkowo intensywnych działań osłonowych. 
Likwidacja barier w dostępie do szkół i uczelni powinna przełożyć się na 
wzrost wykształcenia i zwiększyć szansę osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy, która wraz z ostatnią nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych daje nowe zasady 
wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na 
chronionym i otwartym rynku pracy.  
 
 
4. Program działań na obszarze samorządu powiatowego  
 

 Opracowany „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 
powiecie opolskim” określa kontynuację kierunków i celów działań 
samorządu powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 
zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 
działań w szerokim tego znaczeniu z uwzględnieniem doświadczeń 
uzyskanych z kontynuacji programu poprzedniego. 
 

Założenia Programu są zbieżne z podstawowymi założeniami i 
programami polityki społecznej naszego kraju, będącego członkiem Unii 
Europejskiej, nakreślającego politykę działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych przy finansowaniu tych działań ze: 

- środków budżetu państwa,  
- środków własnych jednostki samorządu terytorialnego – środków 

           powiatu, gminy,  
- funduszy pomocowych Unii Europejskiej,  
- funduszy celowych w tym środków PFRON. 

 

 Program ten ma za zadanie przedstawić i realizować podjęte już 
inicjatywy oraz zamierzenia na najbliższą przyszłość. Uwzględnia wszystkie 
sfery pomocy i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
 
 Celem niniejszego Programu jest stworzenie systemu oraz umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez 
usamodzielnienie społeczne i zawodowe w oparciu o możliwości, jakie 
stwarza ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych oraz  w oparciu o możliwości finansowe naszego powiatu 
będącego dysponentem środków finansowych PFRON, oraz innych 
podmiotów i osób biorących udział w realizacji zadania. 
 
 Warunkiem pomyślnej realizacji kontynuacji Programu będą zawsze 
jednak skoordynowane działania promujące lepsze zrozumienie tego, czym 
jest niepełnosprawność. A za niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan 
fizyczny lub psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 



 6

uniemożliwia godne funkcjonowanie w społeczeństwie, która ze względu na 
sytuację, w której się znajduje wymaga specjalnego wsparcia. 
 

 Postawy wobec osób niepełnosprawnych nie zmieniają się 
automatycznie. Jest to proces złożony, wymagający zintegrowanej polityki na 
wszystkich szczeblach społecznych, których celem jest podniesienie 
świadomości i usuniecie barier społecznych oraz środowiskowych, przy 
jednoczesnym włączeniu w jego realizację samych osób niepełnosprawnych. 
 
 
 Toteż, na system pomocy osobom niepełnosprawnym składać się będą 
skoordynowane działania prowadzone przez jednostki samorządowe, służbę 
zdrowia, oświatę, pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe. 
 
 Ogólne założenia realizacji Programu zakładają, że: 
 

• Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw  
ustanowionych dla ogółu społeczeństwa – bez względu na rodzaj, 
przyczynę i stopień niepełnosprawności. 

 

• Osoby niepełnosprawne mają prawo do uzyskania niezbędnych 
środków umożliwiających wyrównanie zmniejszonych wskutek 
niepełnosprawności szans w korzystaniu z przysługujących im praw. 

 

• Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powinny być 
podejmowane z poszanowaniem praw osoby niepełnosprawnej do 
dokonywania samodzielnych wyborów życiowych. 

 
 
 

II. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie
  
 

 Na koniec grudnia 2006 r. z terenu powiatu opolskiego 
zarejestrowanych było ogółem 5812 osób bezrobotnych, natomiast liczba 
zarejestrowanych niepełnosprawnych mieszkańców powiatu opolskiego 
wynosiła 158 osób, w tym 69 kobiet. 
 
 Wśród 158 osób niepełnosprawnych ogółem, 28 osób to osoby 
poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu. 
 
 Analizując strukturę bezrobocia osób niepełnosprawnych wg poziomu 
wykształcenia można zauważyć, iż wśród tej grupy osób przeważającą część 
stanowią osoby o niskich kwalifikacjach - poniżej podany procent odnosi się 
do ogółu osób niepełnosprawnych. 
 
66 osób   -  42 % -  osoby z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym 

   podstawowym, 
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  2 osoby  -   2 % -   osoby z wykształceniem gimnazjalnym, 
38 osób   -  60 % -  osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
18 osób   -  11 % -  osoby z wykształceniem średnim zawodowym 

   i policealnym, 
  7 osób   -    4 % -  osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 
  5 osób   -    3 % -  osoby z wykształceniem wyższym. 
 
 Analizując dane statystyczne można stwierdzić, iż liczba 
zarejestrowanych osób bez kwalifikacji ( wykształcenie podstawowe, 
gimnazjalne i średnie ogólnokształcące ) pozostaje bardzo duża i wymaga 
indywidualnej porady zawodowej wg kategorii problemu zawodowego wyboru 
zawodu, doboru kierunku szkolenia celem uzyskania  kwalifikacji i 
dopasowania do potrzeb rynku pracy mając na uwadze zawsze  
niepełnosprawność tych osób.  
 
 Struktura bezrobocia osób niepełnosprawnych wg poziomu 
wykształcenia od lat jest podobna, jednak z danych uzyskanych w PUP 
można stwierdzić, iż zarysowuje się tendencja wzrostowa w kierunku 
rejestracji osób z kwalifikacjami tj. wykształceniem zasadniczym, średnim 
zawodowym i wyższym. 
 
 Osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy pozostające 
bez prawa do zasiłku korzystają z usług indywidualnego lub grupowego 
poradnictwa zawodowego w zakresie: 
 
• Ustalenia możliwości podjęcia pracy w nowym zawodzie z 

uwzględnieniem predyspozycji zawodowych, posiadanych umiejętności, 
ograniczeń zdrowotnych oraz rynku pracy, 

• Doboru kierunku szkolenia celem podwyższania kwalifikacji i 
dopasowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy, mając na uwadze 
niepełnosprawność osoby, 

  
 
 

 1. Instytucje wsparcia działające na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            1 
 - Ośrodki Pomocy Społecznej            13 
 - Domy Pomocy Społecznej                      3 
   (Prószków, Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy) 
 - Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze             2 
    (Ozimek, Niemodlin) 
 - Szpital (Ozimek)                        1 
 - CARITAS                         1 
 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne            3 
 - Organizacje pozarządowe działające 
      na rzecz osób niepełnosprawnych                      6 

- Ośrodki Zdrowia Publiczne i Niepubliczne 
- Centrum Opieki Paliatywnej – CARITAS (Siołkowice Stare)  1                       
- PUP, Oddział-PFRON, ZUS, KRUS 
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2.   Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
 
 - Przedszkola ogółem              67 
  w tym: z oddziałami integracyjnymi             3 
 - Szkoły podstawowe ogółem             63 
  w tym: z oddziałami integracyjnymi             2 
 - Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ogółem               26 
  w tym: z oddziałami – integracyjnym i specjalnym        2  
 
 

3. Chroniony rynek pracy 
 

- Zakład pracy Chronionej- „IPAK” w Chmielowicach       
 
 
     4.   Warsztat terapii zajęciowej 
 

- Funkcjonujący od 03.09.2002 r w Starych Siołkowicach Warsztat 
Terapii Zajęciowej prowadzony przez  CARITAS Opolski, dla 30 
uczestników. 

 
 

5. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu na rzecz   
osób niepełnosprawnych 

 

 
lp 

 
Nazwa organizacji 

 

 
adres 

1. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i 
Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych w  
Tarnowie  Opolskim 
 

ul. Ks. Klimasa 5 
45-050 Tarnów Opolski 

2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  
„KONTAKT” w Niemodlinie 
 

ul. Opolska 30 a 
49-100 Niemodlin 

3. Stowarzyszenie  Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych „Integracja” w Ozimku  
 

ul. Brzeziny 16 a 
46-040 Ozimek 
 

4. Polski Związek Niewidomych – Zarząd Okręgu Opole 
– Teren –działający przy Polskim Związku 
Niewidomych 
 

ul. Damrota 6 
45-064 Opole 

5. Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – prowadzący 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach  
 

ul. Szpitalna 5a 
45-010 Opole, 
WTZ – ul. Piastowska28 
46-083 Stare Siołkowice  
 

6. Stowarzyszenie na rzecz  Autyzmu w Opolu – 
prowadzące Zespół Szkół Specjalnych w Kup 

ul. Karola Miarki 6-10 
46-082 Kup 
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III. Potrzeby osób niepełnosprawnych 
 
 Na podstawie zebranych informacji dotyczących lokalnych 
uwarunkowań powiatu, dokonanej diagnozy środowiska osób 
niepełnosprawnych w powiecie, na podstawie posiadanych zasobów 
finansowych i umocowań prawnych do dokonywania czynności, wyłoniono 
niezbędne potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie: 
 

1. Edukacji dzieci i młodzieży, a także dorosłych osób 
niepełnosprawnych, 

2. Opieki zdrowotnej i rehabilitacji, w tym leczniczej, 
3. Środowiskowego wsparcia i pomocy społecznej, 
4. Poradnictwa zawodowego, szkolenia i przekwalifikowania,  
5. Zatrudnienia, 
6. Przystosowania mieszkań osób niepełnosprawnych do samodzielnego 

funkcjonowania, pod względem architektonicznym i technicznym. 
7. Likwidacji barier w komunikowaniu się poprzez odpowiednie 

oprzyrządowanie w urządzenia ułatwiające komunikację z otoczeniem, 
8. Zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i sprzęt 

rehabilitacyjny wspomagający rehabilitację w warunkach domowych, 
9. Inne potrzeby: obejmujące komunikację, transport zbiorowy, adaptacje 

budynków użyteczności publicznej i infrastruktury, – które ujęte są 
również w programie województwa. 

 
 
 

IV. Określenie głównych obszarów działania 
 
Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie pozwoliła 

określić obszary działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Będą one miały 
duży wpływ na maksymalne usamodzielnienie się osoby niepełnosprawnej w 
środowisku, w którym funkcjonuje. Program w szczególności kładzie nacisk 
na te obszary, które uwzględniają działania w zakresie: 

 
1. Indywidualnych potrzeb osób, wynikających z faktu 

niepełnosprawności i sytuacji rodzinnej – umożliwienie dostępu do: 
• Opieki i informacji medycznej oraz rehabilitacji i pomocy 

terapeutycznej, 
• Pomocy w życiu codziennym, 
• Sprzętu umożliwiającego mobilność i komunikację z otoczeniem, 
• Pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków egzystencji. 
 

2. Funkcjonowanie w najbliższym otoczeniu: 
• Pomoc osobie niepełnosprawnej i rodzinie w rozwiązywaniu 

problemów dnia codziennego, 
• Pomoc w przystosowaniu mieszkania – likwidacja barier 

architektonicznych, technicznych w celu zapewnienia 
maksymalnej samodzielności w funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej. 
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3. Funkcjonowanie w społeczności lokalnej: 

• Stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej możliwości 
kształcenia się na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami na 
wszystkich poziomach nauczania; zapewnienie możliwości nauki 
i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, 

• Stworzenie możliwości dokształcania, szkolenia i 
przekwalifikowania celem uzyskania zawodu, 

• Stworzenie możliwości zatrudnienia przede wszystkim na 
otwartym rynku pracy lub warunkach chronionych, 

• Dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, wyznaczanie miejsc parkingowych, 
wyrównaniu szans w zakresie możliwości spędzania wolnego 
czasu, likwidacja barier transportowych i komunikacyjnych, 

• Ułatwienie kontaktów społecznych, zapobieganie izolacji osób 
niepełnosprawnych poprzez zapewnienie możliwości 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 

• Korzystania ze sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 
środowisku lokalnym. 

 
Przyjęto, że pomoc w wymienionych zakresach będzie udzielana 
indywidualnie i uzależniona będzie od potrzeb wynikających z rodzaju i 
stopnia niepełnosprawności. 
 
 
 
V. Cele główne  –  kierunki działań 
 

1. Rehabilitacja społeczna 
2. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie  
3. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych 

 
 
VI. Cele szczegółowe: 
 
1. Rehabilitacja społeczna 
  
 Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym i realizowana jest 
przede wszystkim poprzez: 

• Wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej 
osoby niepełnosprawnej, 

• Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 
• Likwidację barier w szczególności architektonicznych, 

urbanistycznych, transportowych, technicznych i w komunikowaniu 
się oraz   dostępie do informacji, 

• Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. 
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2. Rehabilitacja zawodowa  
  
 Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie 
niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia na 
zorganizowanym odpowiednio do jego niepełnosprawności i predyspozycji 
stanowisku pracy, poprzez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa 
zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Pozwala osobie 
niepełnosprawnej na zwiększenie niezależności ekonomicznej, wzbogaca 
kontakty i formy uczestniczenia w życiu społecznym.  
 Do realizacji tego celu niezbędne będzie dokonanie oceny zdolności do 
pracy, w szczególności poprzez: 

• Prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających 
określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do 
wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej 
sprawności, 

• Ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i 
zainteresowań, 

• Prowadzenie poradnictwa zawodowego, uwzględniającego ocenę 
zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego 
zawodu i szkolenia, 

• Przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektywy 
zatrudnienia, 

• Dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie, 
• Określenie środków technicznych umożliwiających lub 

ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby przedmiotów 
ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego 
itp. 

 
2. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych  

 
poprzez: 
 

• Informowanie osób niepełnosprawnych o ich uprawnieniach, 
• Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
• Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych 

  

Istotą programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych jest 
dążenie do stworzenia takich warunków i pomocy osobie niepełnosprawnej, 
które umożliwią jej wykorzystanie potencjalnych zdolności i pomogą w 
osiągnięciu jak największej samodzielności i aktywności życiowej.  

 
Podstawą opracowania Programu na rzecz osób niepełnosprawnych 

jest przyjęcie, iż osoby niepełnosprawne mają prawo do: 
 

- niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania z praw 
i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli,  
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- uzyskania środków umożliwiających wyrównanie zmniejszonych przez 

niepełnosprawność szans w korzystaniu z przysługujących im praw i 
wynikających  z tego tytułu ulg, 

- dokonywania samodzielnych wyborów życiowych, 
- dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji 

i edukacji leczniczej, 
- nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, 
- pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem 

i możliwościami, 
- zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia 

zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, 
- życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych – 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 
- posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska.  

 
 
VII.  Zadania programu  
 

- zadania realizowane będą w zakresie: 
 

1. Rehabilitacji społecznej, 
2. Rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, 
3. Orzekania niepełnosprawności dla celów pozarentowych, 
4. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych, 
5. Funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności 

lokalnej 
6. Diagnozy środowiska osób niepełnosprawnych, 
7. Pomocy społecznej, 
8. Edukacji dzieci i młodzieży, 

 9.  Promocji zdrowia 
 
 
1. zakres rehabilitacji społecznej 

 

Lp  
Zadanie 

 
Cel do osiągnięcia 

 
Realizator * 

 
Realizacja  
 

1. Turnusy 
rehabilitacyjne 

Uczestnictwo w życiu 
społecznym, poprawa 
stanu zdrowia 

PCPR  
 
 
 

Wg potrzeb 
 
 
 

2. Likwidacja  barier 
funkcjonalnych: 
architektonicznych, 
urbanistycznych, 
technicznych, 
transportowych i 
w komunikowaniu 
się,  
 

Poprawa warunków życia 
ograniczenie skutków 
niepełnosprawności, 
Dostęp do edukacji, 
ochrona zdrowia, 
aktywizacja i rehabilitacja 
społeczna poprzez 
zwiększenie dostępności i 
możliwości samodzielnego 
funkcjonowania 
 

Powiat, PCPR, 
Gminy, OPS,  
Organizacje 
zajmujące się 
rehabilitacją, 
DPS, CARITAS, 

Wg potrzeb 
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3. Sport, kultura, 
rekreacja i  
turystyka osób 
niepełnosprawnych 

Uczestnictwo w imprezach 
ogólnodostępnych, 
integracja społeczna 

PCPR 
Wydział Oświaty 
Kultury i Sportu-
Starostwa 
Powiatowego 
DPS, gminy, 
Org. pozarząd. 

Wg potrzeb  
 
 
 

4. Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

Zapobieganie 
niepełnosprawności 
ograniczenie jej skutków 

Powiat, PCPR 
Gminy, OPS, 
Organizacje 
zajmujące się 
rehabilitacją, 
DPS, CARITAS 
NFZ 

Wg potrzeb   
 
 
 

5. Warsztaty terapii 
zajęciowej 

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa w zakresie 
pozyskania lub 
przywracania umiejętności  
wykonywania czynności 
życia codziennego, 
zaradności osobistej 

Org . 
pozarządowe, 
Fundacje, 
Stowarzyszenia, 
CARITAS, 

Wg potrzeb 
 
 
 

6. Usługi medyczne Poprawa stanu zdrowia, 
Ograniczenie skutków 
niepełnosprawności 
 

ZOL,  
szpital, 
przychodnie, 
ośrodki zdrowia 
 

Wg potrzeb 
 
 
 

7. Usługi rehabilitacyjne Zapobieganie 
niepełnosprawności 
ograniczenie jej skutków 

Organizacje 
społeczne 
zajmujące się 
rehabilitacją, 
DPS,  
CARITAS, 
Służba zdrowia 
 

Wg potrzeb 
 
 
 

8. Usługi pielęgnacyjne Poprawa stanu zdrowia, 
poprawa warunków życia 

OPS,  
CARITAS,  
Służba zdrowia 

Wg potrzeb 
 
 
 

9. Usługi opiekuńcze 
I specjalistyczne 

Poprawa stanu zdrowia, 
poprawa warunków życia 

OPS,  
CARITAS,  
Służba zdrowia 

Wg potrzeb 
 
 
 

 
* - zadanie realizowane w ramach środków finansowych otrzymywanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki finansowe 
gmin, powiatu i organizacji pozarządowych. 
 
 

2. zakres rehabilitacji zawodowej 
 
 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do osiągnięcia 

 
Realizator * 

1. Poradnictwo zawodowe Ustalenie możliwości podjęcia pracy 
przy uwzględnieniu indywidualnych 
predyspozycji, 
Dobór kierunku szkolenia, 
 

PUP 
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2. Pośrednictwo 
 pracy 

Uzyskanie propozycji zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy,  oraz na 
indywidualnie utworzonym stanowisku 
pracy u pracodawcy, 

PUP 

3. Szkolenie i 
przekwalifikowanie 
Zawodowe  
 

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, 
Zwiększenie szans zatrudnienia na 
rynku pracy, utrzymanie stanowiska 
pracy u pracodawcy, 

PUP 

4. Zwrot pracodawcy kosztów    
wyposażenia  nowego 
stanowiska  pracy  

Tworzenie  stanowisk  pracy 
odpowiednich do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności  

PUP 

5. Zwrot pracodawcy kosztów    
przystosowania  tworzonych 
lub istniejących stanowiska  
pracy  

Przystosowanie  stanowisk  pracy 
odpowiednich do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności  
 

PUP 

6. Udzielanie jednorazowej 
pomocy finansowej na 
podjęcie działalności 
gospodarczej i rolniczej albo 
na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej 

Pomoc finansowa na samozatrudnienie 
osób z inwencją i pomysłem na 
rozpoczęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej, rolnej. 

PUP 

7. Refundacja wynagrodzeń i 
składek na ZUS pracodawcy 
zatrudniającemu osoby 
niepełnosprawne  

Zwiększenie zainteresowania 
pracodawców zatrudnieniem osoby 
niepełnosprawnej,  
 

PUP, 
PFRON 

8. Współpraca z Państwową 
Inspekcją Pracy 

Kontrola i ocena utworzonego 
stanowiska pracy u pracodawcy 

PUP 
PIP 

9. Współpraca z Medycyną 
Pracy 

Ocena stanowiska pracy PUP 
Medycyna 
Pracy 

10. Dofinansowanie do 
oprocentowania kredytu 
bankowego zaciągniętego na 
kontynuowanie działalności 
gospodarczej przez osobę 
niepełnosprawną 

kontynuowanie działalności 
gospodarczej  

PUP 

 
*    - zadanie realizowane w ramach środków finansowych otrzymanych z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Funduszu Pracy i innych   
 
 

3. orzekanie dla celów pozarentowych 
 

 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do 
osiągnięcia 
 

 
Realizator * 

 
Realizacja 

1 - Orzekanie 
o niepełnosprawności 
- Orzekanie  o stopniu  
Niepełnosprawności 
 

Możliwość 
korzystania ze 
szczególnych 
form pomocy 

Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Wg. potrzeb 

2 Wydawanie legitymacji 
osoby niepełnosprawnej 

Możliwość 
korzystania z 
ulg 
 

Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Wg. potrzeb 

 
* zadanie realizowane w ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu państwa 
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4. przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych 
 

 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do osiągnięcia 
 

 
Realizator * 

1 Informowanie o prawach i 
formach pomocy 

Wyrównanie szans 
Możliwość korzystania z ulg i 
dofinansowania, 

PCPR, 
Powiat 
PUP 

2 Ulotki, informacje Zwiększenie dostępności do 
informacji, korzystanie z informacji 

PCPR 
Powiat, 
PUP 

3 Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi 
 

Zwiększenie możliwości i 
udoskonalenie form pomocy i 
współpracy 

PCPR 
PUP 
Powiat, 

4 Wydawanie kart 
parkingowych 

Wyrównanie szans,  Wydział Komunikacji 
– Starostwa 
Powiatowego 
 

 
* - zadanie realizowane w ramach budżetu powiatu, PUP 

 
 

5. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczności  
lokalnej: 
 

 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do osiągnięcia 

 
Realizator * 

1 Imprezy integracyjne Integracja ze środowiskiem 
lokalnym 

Organizacje 
pozarządowe, 
Powiat, Gminy, 
 

2 Warsztaty terapii 
zajęciowej 

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa w zakresie pozyskania  
lub przywracania umiejętności  
wykonywania czynności życia 
codziennego, zaradności osobistej 
oraz umiejętności i zdolności 
niezbędnych do zatrudnienia 

Org . pozarządowe, 
Fundacje, 
Stowarzyszenia, 
CARITAS, 
 

 
* - zadanie realizowane w ramach budżetu gmin, powiatu, organizacji pozarzadowych, 
środków finansowych PFRON 
 
 

6. diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych 
 

 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do osiągnięcia 

 
Realizator * 

 
1 

 
Opracowywanie  
sprawozdań i informacji 
 

 
Informacja o osobach 
niepełnosprawnych korzystających 
z dofinansowania, 

 
powiat 

 
 

• - zadanie realizowane w ramach środków finansowych powiatu 
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7. pomoc społeczna i wolontariat 
 

 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do osiągnięcia 

 
Realizator * 

 
Realizacja 

1 Pomoc społeczna 
 

Przezwyciężenie 
trudności życiowych 

OPS, CARITAS, 
Służba zdrowia 

Wg. potrzeb 

2. Wolontariat Niesienie różnych 
form pomocy 

OPS,CARITAS, 
Służba zdrowia, 
Org. Pozarząd. 

Wg. potrzeb 

 
* - zadanie realizowane w ramach środków finansowych gmin, organizacji pozarządowych 

 
 
 

8. edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
 

 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do 
osiągnięcia 
 

 
Realizator * 

 
Realizacja 

1 Kwalifikowanie 
uczniów do 
odpowiednich form 
kształcenia 

Dostosowanie 
wymagań 
edukacyjnych do 
indywidualnych 
potrzeb 
psychofizycznych 
i edukacyjnych 
 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

wg potrzeb 

2. Wychowanie 
przedszkolne 
(przedszkola 
integracyjne) 

Wyrównanie 
szans 

Gmina ,  
Przedszkola 
 

wg potrzeb 

3 Edukacja 
szkolna 

Wyrównanie 
szans 

Powiat, 
Gmina, 
Szkoły 
 

wg potrzeb 

4 Indywidualny tok 
nauczania 

Wyrównanie 
szans 

Powiat, 
Gmina, 
Szkoły 
 

wg potrzeb 

 
* - zadania realizowane w ramach środków finansowych przeznaczonych na  edukację dzieci 

i   młodzieży gmin i powiatu 
 
 

 Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej odbywa 
się w szkołach i placówkach, gdzie młodzież sprawna inaczej przebywa i uczy 
się razem z pełnosprawnymi dziećmi.  

 
Podstawowym założeniem, które należy tu przyjąć jest uznanie prawa 

każdego dziecka niepełnosprawnego do edukacji na równi z pełnosprawnymi 
rówieśnikami.  
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Na terenie powiatu opolskiego w zakresie kształcenia, edukacji dzieci i 
młodzieży funkcjonują: 

 
- 67 przedszkola w tym 3 z oddziałami integracyjnymi (Niemodlin, Ozimek, 

Tarnów Opolski) 
- 63 szkół podstawowych w tym 2 z oddziałem integracyjnym (Niemodlin, 

Ozimek) 
- 26 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w tym 2 z oddziałami: 

integracyjnym i specjalnym (Niemodlin, Ozimek,) 
  
 Dla dzieci, które kształcą się w systemie szkolnictwa integracyjnego 
niezwykle ważnym jest fakt, iż nie muszą uczyć się w oderwaniu od 
środowiska rodzinnego.  
 
 Kształcenie integracyjne wymaga dostosowania odpowiedniej bazy 
lokalowej to jest przygotowania pomieszczeń wolnych od barier 
architektonicznych i technicznych, odpowiednio wyposażonych miejsc w 
klasie i innych pomieszczeń oraz wysoko wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej i specjalnych programów nauczania.  

 
Oczywiście niejednokrotnie zdarzają się przypadki, gdy rozwój 

intelektualny i ograniczenia funkcji poznawczych stanowią barierę w 
korzystaniu z systemu integracyjnego, w takim przypadku dziecko 
niepełnosprawne korzysta z nauki w systemie specjalnym. 

 
Głównym celem w zakresie podejmowanych działań, powinno być 

stworzenie wszystkim dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, możliwości 
kształcenia w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych lub zapewnienie 
indywidualnego toku nauczania. 
 
 
 

9. promocja zdrowia: 
 

 
lp 

 
Zadanie 
 

 
Cel do osiągnięcia 

 
Realizator* 

 
Realizacja 

1. Kampanie informujące o 
zdrowym stylu życia 

Poprawa stanu 
zdrowia, 
prowadzenie 
zdrowego stylu 
życia 

Wydział Spraw 
Obywatelskich- 
Starostwa 
Powiatowego 
 

Wg potrzeb 

2 Sport, rekreacja, 
turystyka 

Integracja 
społeczna, 
poprawa stanu 
zdrowia, 
prowadzenie 
zdrowego stylu 
życia 

PCPR, 
Wydział Oświaty, 
Sportu i Kultury 
Starostwa 
Powiatowego 

Wg potrzeb 

 
* - zadanie realizowane w ramach środków finansowych powiatu, środków PFRON, 
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VIII. Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji zadań 
 
1.  z zakresu rehabilitacji społecznej: 
 

• Uczestnictwo w życiu społecznym, 
• Poprawa warunków życia, ochrona zdrowia, poprawa stanu zdrowia, 
• Uczestnictwo w imprezach ogólnodostępnych, poprzez sport, kulturę 

rekreację i turystykę, 
• Integracja społeczna w środowisku lokalnym, 
• Zapobieganie niepełnosprawności i ograniczenie skutków 

niepełnosprawności, 
• Edukacja 
• Możliwość korzystania z ulg i innych należnych form pomocy, 

 

3.  z zakresu rehabilitacji zawodowej: 
  

• Aktywizacja zawodowa,  
• zwiększenie szans zatrudnienia na rynku pracy, 
• uzyskanie zatrudnienia, możliwość samozatrudnienia, 
• zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnieniem, 

 
 
 

IX. Realizatorzy programu: 
  

1. Samorząd Powiatu, 
2. Samorząd Gminy, 
  3. Służba Zdrowia na terenie Powiatu, 
  4. Ośrodki Zdrowia, 
  5. Domy Pomocy Społecznej, 
  6.     Ośrodki Pomocy Społecznej, 
  7.    Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, 
  8.     Organizacje pozarządowe, 
  9.     Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
 10.    Powiatowy Urząd Pracy, 
 11.    Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 
 12.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  
 
 
 

X. Koordynator programu 
 

Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 
 
 
 
 

XI. Monitoring realizacji zadań 
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  Informacje o przebiegu realizacji zadań ujętych w programie przedkładane 

będą: 
- Staroście,  
- Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, 
- Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
- Do Biura Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych. 
  
 
 

XII. Podsumowanie 
 

 Podstawowym założeniem opracowanego programu jest wspólne 
dążenie realizatorów zadania do stworzenia osobom i rodzinom dotkniętym 
problemem niepełnosprawności lepszych warunków egzystencji oraz 
zintegrowanie środowiska lokalnego na rzecz wspólnych działań w tym 
zakresie.  
 
 Powodzenie przedstawionego programu i realizacja ujętych zadań 
będzie uzależniona od zaangażowana wszystkich realizatorów programu w 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wielkości otrzymanych 
środków finansowych na ten cel. 
 
  Oprócz wymienionych czynników, bardzo ważnym również warunkiem 
pomyślnej realizacji i osiągniecie  maksymalnych efektów tego Programu 
będą zawsze jednak skoordynowane działania promujące lepsze zrozumienie 
tego, czym jest niepełnosprawność konkretnego człowieka i jak wpływa jego 
niepełnosprawność na jego najbliższych i środowisko w którym żyje. 
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