Wyszków, 06-05-2011 r.
Sprawozdanie z realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie
wyszkowskim” za rok 2010.

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407
z późn. zm.) Powiat opracowuje i realizuje, zgodnie z powiatową strategią dotyczącą
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
1) rehabilitacji społecznej,
2) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
3) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
Uchwałą Nr XVI/93/2004 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 marca 2004r. uchwalono
„ Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim” na lata

2004 -

2014.
„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim” jest
dokumentem ponadkadencyjnym określającym cele, przedsięwzięcia i zadania na dziesięć lat
oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Dlatego założono, że co roku
poddawany będzie przeglądowi na posiedzeniach Rady Powiatu, z uwzględnieniem konsultacji
społecznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie sporządzając sprawozdanie
zwróciło się do samorządów gminnych i powiatowego, organizacji społecznych, fundacji oraz
innych podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych o przedstawienie
sprawozdania z zakresu realizacji zadań przypisanych im do realizacji w „ Programie działań na
rzecz osób niepełnosprawnych” za rok 2010.
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Sprawozdanie z realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim” za rok 2010.
Działanie 1: Zintegrowanie działań samorządów terytorialnych, instytucji, sektora pozarządowego oraz środowiska osób niepełnosprawnych
dla pełnego zdiagnozowania problemu, programowania działalności oraz monitorowania sytuacji osób niepełnosprawnych.
Zadanie

Numer 1:
Wymiana
doświadczeń
w zakresie
działalności na
rzecz osób
niepełnosprawnych
pomiędzy
samorządami a
sektorem
niepublicznym.

Numer 3:
Wspólne
aplikowanie
projektów do Unii
Europejskiej.
Wystepowanie z
wnioskami do
funduszy –
PFRON,
Wojewody,
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego.

Działanie operacyjne

Koszty
zadania
(w zł)

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

Organizowanie spotkań celem wymiany
doświadczeń w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Stała współpraca z podmiotami
działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski,
Gminy

Powiat
Wyszkowski,
Gminy,
PCPR,GOPS-y,

Poszerzenie wiedzy w zakresie
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
wymiany doświadczeń.

Działalność Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób niepełnosprawnych.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

PSRdsON

Wydawanie opinii , inicjowanie
działań i doradztwo w zakresie osób
niepełnosprawnych, wymiana
doświadczeń.

Brak
wyodrebnionych środków
finansowych
na
działalność
Rady.

EFS –
8.260.212,62
Powiat
Wyszkowski –
1.457.884,58

Starostwo
Powiatowe,
SOSW

Projekt przeszedł pomyślnie etap
oceny merytorycznej i formalnej.

Brak decyzji
o dofinansowaniu

EFS

Starostwo

Projekt przeszedł pomyślnie etap

-

Wystąpienie z wnioskiem
o dofinansowanie projektu „Rozbudowa
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wyszkowie”
złożonego w ramach Priorytetu VII –
Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego Działania 7.2
Infrastruktura służąca edukacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Wystąpienie z wnioskiem

9.717.897,20

151.460,00

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania
-
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o dofinansowanie projektu pn. „Kadry
oświaty Powiatu Wyszkowskiego
podwyższają swoje kwalifikacje”
złożonego w ramach Priorytetu IX Rozwój
Wykształcenia i Kompetencji w Regionach
Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty” Programu
Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 – 2013.
Wystąpienie z wnioskiem
o dofinansowanie ze środków PFRON
dwóch projektów w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami
II”. Pierwszy projekt złożony w obszarze
B programu dotyczy likwidacji barier
architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Wyszkowie. Drugi projekt złożony
w obszarze D programu dotyczy zakupu
samochodu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla Domu
Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
Numer 5:
Wspieranie
projektów
środowiskowych
w celu tworzenia
organizacji
pozarządowych,
grup
samopomocowych
i wolontariatu.

Odbudowywanie bądź tworzenie więzi
międzyludzkich, aktywizowanie
potencjału i zasobów społeczności
lokalnej. Wzajemne łączenie ludzi
chętnych do niesienia pomocy i osób,
którzy takiej pomocy potrzebują.

Wspieranie działania grupy
samopomocowej dla osób
niepełnosprawnych oraz wspieranie

Powiatowe,
SOSW, CKP,ZS
w Brańszczyku

336.392,00

W ramach
posiadanego
budżetu

8.000,00

oceny merytorycznej i formalnej.
Podjęto decyzję o dofinansowaniu.

PFRON –
183.196,00
Powiat
Wyszkowski –
183.196,00

ZS Nr 1
w Wyszkowie,
DPS
w Brańszczyku,
PCPR

–

Z powodu
braku
środków
PFRON
wniosek
pozostał bez
rozpatrzenia.

Gmina
Wyszków

OPS Wyszków

W 2010 r. wolontariusze udzielili
różnych form wsparcia osobom
niepełnosprawnym. Praca
z indywidualnym przypadkiem lub
z grupą osób, praca ciągła,
długofalowa lub jednorazowa,
w zależności od potrzeb i możliwości
wolontariuszy. Praca
w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Soteria”, w Domu
Dziennego Pobytu „Senior”, podczas
imprez i spotkań okolicznościowych.
Ogółem pomocą objęto 19 środowisk

-

EFS, Gmina
Długosiodło

GOPS
Długosiodło

Wspólna wymiana doświadczeń.
Zwiększenie świadomości
społecznej.

-
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działania grupy samopomocowej dla
matek dzieci niepełnosprawnych.

Działanie 2: Inicjowanie i organizowanie dla samorządów lokalnych i sektora pozarządowego szkoleń w zakresie problematyki
niepełnosprawności.
Zadanie

Numer 2:
Współpraca
w tworzeniu
lokalnych
programów szkoleń
integrujących
służby społeczne
działające na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Działanie operacyjne

Koszty
zadania
(w zł)

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

Zorganizowanie spotkania
pn. „Rozwiązania prawne w zakresie
zabezpieczenia sytuacji materialno –
bytowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną” z Przewodniczącą Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich.

W ramach
posiadanego
budżetu

PSOUU Koło
w Wyszkowie

PSOUU Koło
w Wyszkowie

W spotkaniu wzięli udział rodzice
i opiekunowie osób z niepełno sprawnością intelektualną oraz pracownicy
socjalni DPS „Fiszor”, DPS w
Niegowie oraz DPS w Brańszczyku.

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania
-

Działanie 3: Usprawnienie przepływu informacji kierowanej do osób niepełnosprawnych.
Zadanie

Działanie operacyjne

Koszty
zadania
(w zł)

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

Numer 1:
Współpraca
w zakresie
zapewnienia
osobom
niepełnosprawnym
szerszego dostępu

Spotkania z mieszkańcami DPS
i przekazywanie informacji
o przysługujących osobom
niepełnosprawnym ulgach i uprawnieniach
tj. dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych, ulgi podatkowe,

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

DPS
Brańszczyk,
Stowarzyszenie
„Zawsze
Razem”
w Brańszczyku

Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym szerszego dostępu
do informacji o przysługujących im
prawach oraz instytucjach
działających na ich rzecz.

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania
-
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do informacji przy
wykorzystaniu
różnych form
przekazu tj.
wydawnictwa,
internet,
dotyczących
różnych aspektów
życia osób
niepełnosprawnych
,przysługujących
im praw oraz
instytucjach
działających na ich
rzecz.

dofinansowanie do sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych
itp.
Stworzenie stanowiska do nauki obsługi
komputera i sieci internetowej.

W ramach
posiadanego
budżetu

Dystrybucja czasopisma „Integracja”,
skierowanego do osób niepełnosprawnych,
ich rodzin i przyjaciół.

Bezpłatne

Praca środowiskowa, informowanie
w środowisku przez służby socjalne
o prawach i możliwościach.

W ramach
posiadanego
budżetu

Systematyczne zamieszczanie informacji
w prasie lokalnej oraz na stronie
internetowej dotyczących osób
niepełnosprawnych.

W ramach
posiadanego
budżetu

DPS
Brańszczyk

Sprawna obsługa systemu
komputerowego i informatycznego
dostępnego dla osób
niepełnosprawnych.

-

Stowarzyszenie
„Zawsze
RAZEM”

Zwiększenie osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom
dostępu do informacji
o uprawnieniach i ulgach,
programach pomocy, sprzęcie
rehabilitacyjnym itp.

-

Powiat
Wyszkowski,
Gminy

GOPS-y, PCPR

Większa świadomość społeczna osób
niepełnosprawnych.

-

Powiat
Wyszkowski,
Gminy

Samorząd
Wojewódzki,
Wojewoda,
Powiat
Wyszkowski,
Gminy, PCPR,
GOPS-y

Zdobycie wiedzy na temat uprawnień
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

-

Powiat
wyszkowski

-

Działanie 4: Edukacja społeczna mająca na celu rozbudzenie świadomości społecznej również osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie
barier społecznych związanych z niepełnosprawnością.
Zadanie

Działanie operacyjne

Koszty
zadania
(w zł)

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania

Numer 1:
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Organizowanie
konferencji, seminariów i imprez
integracyjnych, itp.
mających na celu
podnoszenie społecznej świadomości
dotyczącej
problematyki
niepełnosprawności

Numer 3:
Promowanie
i prezentacja
twórczości
artystycznej
i kulturalnej osób
niepełnosprawnych

Zorganizowanie konferencji pn. „System
aktywizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych”.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski,
PSOUU Koło
w Wyszkowie

PCPR,
PSOUU Koło
w Wyszkowie

Podjęcie debaty dotyczącej
budowania systemu oparcia
społecznego i tworzenia warunków
do kompleksowej rehabilitacji
społeczno – zawodowej dla osób
niepełnosprawnych.

-

Zorganizowanie „Powiatowego Festynu
Radości” – imprezy o charakterze
integracyjnym i kulturalno – sportowym.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski,
sponsorzy

POKiS
Wyszków, DPS
Brańszczyk,
ZSS Brańszczyk

Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym samorealizacji za
pośrednictwem udziału w występach
artystycznych, zabawie w formie
zawodów sportowych oraz integracji
ze środowiskiem. Upowszechnienie,
promowanie oraz wspieranie więzi
rodzinnych i postaw pokonujących
swoje ograniczenia wynikające
z niepełnosprawności.

-

Udział w VII Kabaretowym Obryckim
Spotkaniu Artystycznym DPS-ów.
Udział w Wystawie Twórczości Lokalnej
w Zabrodziu.
Udział w XVII Ogólnopolskim
Przeglądzie Zespołów Artystycznych w
Białymstoku.
Udział w VIII Mazowieckim Festiwalu
Twórczości Osób Niepełnosprawnych
RADOŚĆ TWORZENIA w Garwolinie
i występ galowy w Teatrze Rampa
w Warszawie.
Przedstawienie „Jasełek” przez
mieszkańców DPS i dzieci z Gaju.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

DPS „Fiszor”

Aktywizacja osób niepełnosprawnych
połączona z integracją społeczną.
Podniesienie świadomości osób
niepełnosprawnych dotyczącej
posiadanego potencjału artystycznego

-

Udział w Przeglądzie Twórczości
Religijnej „Objawienia Maryjne”
w Ostrowii Mazowieckiej.
Udział w cyklu „My też potrafimy”
organizowanym przez SOSW
w Wyszkowie – z przedstawieniem
„Królowa Śniegu".

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

DPS Niegów

j.w.

-
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Numer 4:
Organizowanie
imprez kulturalnych, sportowych
i turystycznych,
w tym
integracyjnych

Prezentacja dorobku artystycznego
i kulturalnego osób niepełnosprawnych
w formie założonego zespołu
„Nadbużanie”, składającego się
z mieszkańców DPS. Zespół prezentuje
swą twórczość na przeglądach, kabaretach,
festynach, dożynkach gminnych
i powiatowych.

W ramach
posiadanego
budżetu

Wystawy prac mieszkańców DPS
w Brańszczyku promujące ich dorobek
artystyczny podczas imprezy pn.
„Powiatowy Festyn Radości”.

Bezpłatnie

Zorganizowanie spotkania wigilijno –
opłatkowego oraz wyjazdu do teatru
z udziałem osób niepełnosprawnych
w ramach III edycji projektu systemowego
pn. „W aktywności siła”.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

DPS
Brańszczyk

j.w.
Dokonano 17 prezentacji.

-

Stowarzyszenie
„Zawsze
RAZEM”

Zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie problematyki osób
niepełnosprawnych.
Upowszechnianie aktywnego stylu
życia i promowanie postaw
pokonywania niepełnosprawności.
Upowszechnianie wizerunku osób
niepełnosprawnych jako aktywnych
członków społeczeństwa.

-

EFS, Powiat
Wyszkowski

PCPR

Łamanie barier i mentalności wśród
lokalnego społeczeństwa.
Upowszechnianie wizerunku osób
niepełnosprawnych jako aktywnych
członków społeczeństwa.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
połączona z integracją społeczną.

-

-

Spotkanie kulturalno – integracyjne
„Święto Białej Laski

931,15

Środki własne
Koła PZN

PZN Koło
Wyszków

Propagowanie działalności koła PZN
Integracja osób niewidomych
i słabowidzących. Wymiana
doświadczeń w radzeniu sobie
z niepełnosprawnością.

-

Spotkanie wigilijno – opłatkowe

677,35

Środki własne
Koła PZN

PZN Koło
Wyszków

Przeciwdziałanie izolacji osób
niepełnosprawnych. Podtrzymywanie
tradycji.

-

Ofiara od księży

Stowarzyszenie
Rodzin

Zaspokojenie potrzeb duchowych
poprzez udział w uroczystościach

-

Uroczyste obchody Dnia Chorego.

1.000,00
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Katolickich

religijnych. Otrzymanie wsparcia
psychicznego. Integracja uczestników
uroczystości.

Rekolekcje dla osób chorych, samotnych
i niepełnosprawnych.

3.500,00

Dochód z loterii
fantowej oraz
sprzedanych
palm
wielkanocnych.

Stowarzyszenie
Rodzin
Katolickich

j.w.

-

Pielgrzymka osób chorych i starszych do
Sanktuarium w Oborach.

4.500,00

Dochód ze
sklepiku
przykościelnego
ofiara od księży,
udział własny
uczestników.

Stowarzyszenie
Rodzin
Katolickich

j.w.

-

Spotkanie wigilijno – opłatkowe dla
osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej.

2.500,00

OPS Wyszków,
Powiat
Wyszkowski,
sponsorzy.

Stowarzyszenie
Rodzin
Katolickich

Zaspokojenie potrzeb duchowych
poprzez udział w uroczystościach
religijnych. Podtrzymywanie tradycji.
Otrzymanie wsparcia psychicznego.
Integracja uczestników uroczystości.
Zawieranie nowych znajomości.

-

Zorganizowanie tygodniowego
wypoczynku letniego w Augustowie dla
55 osób.

41.766,00

Wyszkowskie Stow.
na Rzecz Osób
Niepełnos. „Ważna
Róża” – 36.766,00
Powiat Wyszkowski
– 5.000,00

Wyszkowskie
Stow. na Rzecz
Osób Niepełnos.
„Ważna Róża”

Upowszechnianie aktywnego stylu
życia. Integracja uczestników
imprezy. Zwiększenie świadomości
społecznej.

-

Powiat
Wyszkowski

DPS „Fiszor”

Zwiększenie aktywności ruchowej
osób niepełnosprawnych,
podniesienie ich samooceny. Poprzez
udział w tego typu imprezach
mieszkańcy nabierają pewności
siebie, są bardziej otwarci na
drugiego człowieka, nie boją się
odrzucenia z powodu
niepełnosprawności. Uczestnictwo
w imprezach sprawia mieszkańcom

-

Zorganizowanie zabawy choinkowokarnawałowej z udziałem uczniów szkoły
w Zabrodziu.
Wyjazd do teatru.
Zorganizowanie wycieczki dwudniowej na
misterium Męki Pańskiej (Licheń,
Kazimierz Biskupi, Górka Klasztorna).
Zorganizowanie na terenie DPS pikniku
z okazji Dnia Dziecka.
Zorganizowanie integracyjnej zabawy

W ramach
posiadanego
budżetu
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andrzejkowej.
Wyjazd na koncert „Sylaby”.
Spotkanie z uczniami Gimnazjum Nr 114
w Warszawie.
Udział w Zawodach Olimpiad Specjalnych
Kręgielnia.
Udział w VII Ogólnopolskim Dniu
Treningowym programu Treningu
Aktywności Motorycznej Olimpiad
Specjalnych w Koninie.
Udział w Mityngu Pływackim Olimpiad
Specjalnych w Płocku.
Udział w IX Ogólnopolskich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w Kielcach.
Zorganizowanie V Mazowieckiego Dnia
Treningu Aktywności Motorycznej
w Wyszkowie.
Udział w Patriotycznym Rajdzie
Rowerowym w „Fiszorze”.

DPS-u „Fiszor” wiele radości.

W ramach
posiadanego
budżetu (koszty
związane
z przygotowaniem
i wyjazdami)

Powiat
Wyszkowski

Olimpiady
Specjalne
Polska

j.w.

-

j.w.

j.w.

Parafia Św.
Idziego
w Wyszkowie

j.w.

-

Udział w III Powiatowym Festynie
Radości w Brańszczyku.

j.w.

j.w.

Starostwo
Powiatowe
w Wyszkowie,
DPS
Brańszczyk

j.w.

-

Udział w spotkaniu Misyjne Apostolstwo
Niepełnosprawnych Dzieci w Zielonce.

j.w.

j.w.

Fundacja Polska
Raoula
Follereau

j.w.

-

Udział w III Biegu Norwidowskim
w Dębinkach.

j.w.

j.w.

Gmina
Zabrodzie

j.w.

-

Przedstawienie „Misterium Męki
Pańskiej” przygotowane przez
mieszkańców i terapeutów DPS.
Organizacja zabawy karnawałowej
z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół
Terenów Zieleni w Radzyminie.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

DPS Niegów

Zwiększenie aktywności ruchowej
osób niepełnosprawnych. Możliwość
nawiązywania nowych kontaktów
interpersonalnych, przeciwdziałanie
marginalizacji, nauka nowych ról
społecznych oraz poprawa

-
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samooceny niepełnosprawnych
mieszkańców DPS.

Wyjazd do teatru.
Spotkanie z funkcjonariuszką policji
w Wyszkowie z okazji Dnia policjanta.
Spotkanie ze strażakami OSP w Zabrodziu
z okazji Dnia strażaka.
Organizacja pikniku z okazji Dnia dziecka.
Integracyjne spotkanie mikołajkowe.
Zorganizowanie 14 wycieczek turystyczno
– krajoznawczych oraz do miejsc pamięci
narodowej i kultu religijnego.
Przygotowanie 6 okolicznościowych
spotkań mieszkańców DPS z dziećmi
i młodzieżą ze szkół z powiatu
wyszkowskiego oraz gościnne
wizytowanie w instytucjach użyteczności
publicznej.

Zorganizowanie imprezy integracyjnej pn.
„Piknik czerwcowy”.

W ramach podpisanego w 2008 r.
„Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Lokalnego i Integracji Społecznej” PCPR
w Wyszkowie wspólnie z OPS
w Wyszkowie, Stowarzyszeniem
„Promenada”, PSOUU Koło
w Wyszkowie oraz Wielofunkcyjną
Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą
w Dębinkach zorganizowało zabawę
choinkową dla dzieci i osób dorosłych oraz
Pokoleniowy Piknik Integracyjny
w Natalinie. Uczestnikami imprez były
miedzy innymi osoby niepełnosprawne.

W ramach
posiadanego
budżetu

3.000,00

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

DPS
Brańszczyk,
Szkoły
z Powiatu
Wyszkowskiego

Zwiększenie aktywności społecznej
osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie marginalizacji.
Integracja ze środowiskiem.

-

PZU – 2.000,00
Powiat
Wyszkowski –
1.000,00

SOSW

Integracja ze środowiskiem
lokalnym, przybliżenie problemów
i potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Umożliwienie dzieciom
niepełnosprawnym zaprezentowania
swoich umiejętności.

-

Powiat
Wyszkowski,
Gmina
Wyszków,
PSOUU Koło
w Wyszkowie,
Sponsorzy

PCPR, OPS
Wyszków,
Stowarzyszenie
„Promenada”,
PSOUU Koło
w Wyszkowie,
WPO-W
w Dębinkach

Aktywizacja osób niepełnosprawnych
połączona z integracją społeczną
Przeciwdziałanie izolacji społecznej.
Zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie problematyki osób
niepełnosprawnych. Łamanie barier
i mentalności wśród lokalnego
społeczeństwa.

-
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Wspólne z mieszkańcami środowiska
lokalnego uroczyste obchody Światowego
Dnia Chorego.
Spotkanie wigilijno – opłatkowe .

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

DPS
Brańszczyk,
Dom Emeryta
w Brańszczyku

Integracja i solidaryzowanie się
z osobami chorymi, cierpiącymi
i niepełnosprawnymi.

-

Działanie 5: Stworzenie warunków sprzyjających budowaniu systemu kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych.
Zadanie

Numer 3:
Podejmowanie
działań na rzecz
równości szans
osób
niepełnosprawnych
w dostępie do
edukacji na
różnych poziomach
poprzez: tworzenie
przedszkoli i szkół
z oddziałami
integracyjnymi,
tworzenie
oddziałów
integracyjnych
w istniejących
placówkach
edukacyjnych,
utworzenie
placówki
prowadzącej
zajęcia
rewalidacyjnowychowawcze,

Działanie operacyjne

Realizacja projektu pn. „Równy start
w przyszłość – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu
Wyszkowskiego”.
Realizacja programu „Uczeń na wsi”.

Pokrywanie części kosztów wyżywienia
uczniów niepełnosprawnych.

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

819.242,73

EFS –
697.106,32
Powiat
Wyszkowski –
122.136,41

Starostwo
Powiatowe,
SOSW, I LO
w Wyszkowie

Zwiększenie szans życiowych
i zawodowych 154 uczniów
niepełnosprawnych poprzez
zapewnienie im wysokiej jakości
usług edukacyjnych.

-

83.770,00

PFRON, Gmina
Zabrodzie

GOPS
Zabrodzie

-

76.805,00

PFRON, Gmina
Somianka

GOPS
Somianka

39.803,00

PFRON, Gmina
Rząśnik

GOPS Rząśnik

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno –
wychowawczych oraz DCA,
możliwość kształcenia i ukończenia
szkoły i usprawnienie osób
niepełnosprawnych. Pomoc socjalna
na zakup artykułów szkolnych dla
dzieci niepełnosprawnych.

84.328,00

PFRON

GOPS
Długosiodło

54.705,97

PFRON, Gmina
Brańszczyk

GOPS
Brańszczyk

Urząd
Wojewódzki

GOPS
Długosiodło

Poprawa warunków bytowych
niepełnosprawnych dzieci.

-

Koszty
zadania
(w zł)

4.350,00

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania
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dostosowanie
programów edukacyjnych do potrzeb
i predyspozycji
psychofizycznych
dzieci
niepełnosprawn.,
rozwój szkolnictwa
ponadgimnazjalnego.
Nauczanie indywidualne uczniów
niepełnosprawnych.
Prowadzenie działalności „Centrum
Kształcenia na Odległość”
przystosowanego dla osób
niepełnosprawnych.
Pozyskanie środków EFS na realizację
projektu pn. „Internet lepszą szansą na
przyszłość w Gminie Długosiodło”.
Numer 7:
Organizacja
szkoleń i
przekwalifikowywań mających na
celu podniesienie
kwalifikacji
zawodowych osób
niepełnosprawnych
dostosowanych do
aktualnych potrzeb
rynku.

Organizacja szkoleń dla osób
niepełnosprawnych bezrobotnych:
1. Podstawy księgowości
z zastosowaniem komputera
2. Projektowanie ogrodów i terenów
zielonych.
3.Podstawy obsługi komputera i Internetu
oraz kasy fiskalnej.
4. podstawowy kurs florystyczny.

Ułatwienie edukacji, podnoszenia
kwalifikacji.

2.720,00

Urząd
Wojewódzki

GOPS
Somianka

5.847,00

Urząd
Wojewódzki

GOPS
Zabrodzie

3.425,00

Urząd
Wojewódzki

GOPS
Brańszczyk

Gminy

Gminy

Wyrównanie szans edukacyjnych
młodzieży i dzieci
niepełnosprawnych.

-

Gmina
Długosiodło

Gmina
Długosiodło,
GCKSIR

Możliwość kształcenia przez internet.

-

EFS

Gmina
Długosiodło

Możliwość kształcenia przez internet,
podjęcia telepracy, swobodny dostęp
do informacji.

-

Fundusz Pracy

PUP Wyszków

Zdobycie nowych umiejętności, które
pomogą w znalezieniu zatrudnienia,
odbyciu stażu lub podjęci własnej
działalności gospodarczej.

-

W ramach
posiadanego
budżetu
11.000,00

460.525,00

19.531,89

Działanie 6: Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym poprzez upowszechnienie edukacji zdrowotnej, zwiększenie działań profilaktycznych,
umożliwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji leczniczej i poradnictwa specjalistycznego w najbliższym środowisku.
Zadanie

Działanie operacyjne

Koszty

Źródło

Realizator

Uzyskane efekty

Przeszkody
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Numer 2:
Prowadzenie badań
prenatalnych
i przesiewowych,
umożliwiających
rozpoznanie
i leczenie wielu
chorób, jeszcze
w okresie życia
płodowego.

Numer 4:
Prowadzenie badań
diagnostycznych
pełnoletnich mieszkańców pozwalające na wykrycie we
wczesnym stadium
zaburzeń
rozwojowych
i wielu chorób
(onkologicznych,
wzroku, słuchu,
narządu ruchu,
neurologicznych
itp.).
Numer 5:
Ułatwienie dostępu
do specjalistycznej
opieki leczniczej.

uniemożliwiające
realizację
zadania

zadania
(w zł)

finansowania

Programy ogólnopolskie badań
przesiewowych. Wszystkim noworodkom
urodzonym w oddziale neonatologicznym
SPZZOZ wykonano badania przesiewowe
słuchu, badania w kierunku hypotyreozy,
fenyloketonurii oraz wad serca w celu
wczesnego wykrycia nieprawidłowości.

W ramach
posiadanego
budżetu

SPZZOZ

SPZZOZ

Wczesne wykrycie wrodzonych
chorób metabolicznych, wad serca.
W przypadku stwierdzenia zaburzeń
włączenie leczenia.

-

Systematyczne badania kontrolne
noworodków z grupy tzw. ryzyka, które ze
względu na stany chorobowe w okresie
prenatalnym i okołoporodowym są
narażone na zaburzenia Ośrodkowego
Układu Nerwowego.

W ramach
posiadanego
budżetu

NFZ

SPZZOZ

Wdrożone wczesne systematyczne
badania zapobiegają zaburzeniom
Ośrodkowego Układu Nerwowego.
W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości włączenie leczenia.

-

Profilaktyczne badania raka szyjki macicy.

W ramach
posiadanego
budżetu

NFZ

SPZZOZ

Wczesne wykrycie chorób.
W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości włączenie leczenia.

-

Profilaktyczne badania raka szyjki macicy,
badania przesiewowe drożności naczyń
szyjnych oraz naczyń kończyn dolnych,
badania przesiewowe raka jelita grubego,
badania mammograficzne.

Wykazano:
2000,00
(środki Gminy
Somianka)

NFZ, Gmina
Somianka

Gmina
Somianka,
placówki
medyczne

Promowanie badań profilaktycznych,
wczesne wykrycie chorób.

-

Funkcjonowanie poradni ortopedycznej,
neurologicznej, kardiologicznej,
okulistycznej, reumatologicznej,
onkologicznej, chirurgicznej,

W ramach
posiadanego
budżetu

NFZ

SPZZOZ

Wczesne wykrycie chorób.
W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości włączenie leczenia.

-
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gastroenterologicznej, laryngologicznej,
neonatologicznej, zdrowia psychicznego,
położniczo- ginekologicznej.
Objęcie opieką pielęgniarską dzieci
i młodzieży w szkołach prowadzonych
przez Powiat Wyszkowski.

Numer 7:
Pomoc
w tworzeniu
i rozwijaniu
działalności grup
samopomocowych.

Numer 9:
Rozwój
poradnictwa
specjalistycznego i
poradnictwa
obywatelskiego

Zainicjowano działania na rzecz powołania
nowej grupy wsparcia dla osób chorych na
stwardnienie rozsiane.
Działania mają na celu zapobieganie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
osób dotkniętych SM, integrację
społeczną, wzajemne wsparcie
uczestników spotkań oraz pomoc
terapeutyczną i zajęcia usprawniające
ruchowo.

Udzielanie pomocy osobom
niepełnosprawnym poprzez świadczenie
usług w zakresie poradnictwa
specjalistycznego przez prawnika
i psychologa oraz świadczenie
poradnictwa obywatelskiego przez
pracowników realizujących zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób

20.000,00

1.653,54

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

Powiat
Wyszkowski,
NZOZ
„GAMMA”,
szkoły
prowadzone
przez Powiat
Wyszkowski

Zapewnienie bezpieczeństwa
i fachowej pomocy pielęgniarskiej.
Podjęcie działań na rzecz profilaktyki
i zachowań prozdrowotnych.

-

Gmina
Wyszków

OPS Wyszków

W lokalu OPS – ŚDS „Soteria”
jeden raz na 2 tygodnie spotyka się
grupa chorych na SM
Łączna liczba uczestników spotkań to
13 osób.
Poprzez uczestnictwo w grupie
następuje:
- wymiana doświadczeń,
- wzajemne wsparcie,
- uczenie się od siebie na wzajem.
- wsparcie psychologiczne
(indywidualne lub grupowe spotkania
z psychologiem)
- usprawnienie ruchowe i relaksacja (
pod kierunkiem instruktora terapii
ruchowej)
Prowadzona jest gimnastyka
usprawniająca ruchowo i relaksująca.

-

Powiat
Wyszkowski

PCPR

Poprawa funkcjonowania
i świadomości społecznej osób
niepełnosprawnych.

-
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niepełnosprawnych.

Działanie 7: Rozszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i podniesienie standardów świadczonych usług.
Zadanie

Numer 1:
Zwiększenie
dostępności usług
opiekuńczych
w tym
specjalistycznych
i wspomagających,
w środowisku
zamieszkania osób
niepełnosprawnych
poprzez rozwój
sieci usług
środowiskowych
adresowanych do
osób mających
problem
z codzienną
egzystencją.

Działanie operacyjne

Realizacja specjalistycznych usług
opiekuńczych

Realizacja usług opiekuńczych.

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

Urząd
Wojewódzki –
111.090,71
Gmina
Wyszków –
3.758,05

OPS Wyszków

Zaspokojenie codziennych potrzeb
życiowych. Poprawa jakości życia
osób niepełnosprawnych.

-

22.400,00

Urząd
Wojewódzki

GOPS
Długosiodło

9.395,00

Urząd
Wojewódzki

GOPS
Zabrodzie

Gmina
Wyszków

OPS Wyszków

j.w.

-

58.996,00

Gmina
Długosiodło

GOPS
Długosiodło

15.358,00

Gmina
Somianka

GOPS
Somianka

58.264,00

Gmina
Zabrodzie

GOPS
Zabrodzie

96.785,00

Gmina
Brańszczyk

GOPS
Brańszczyk

Koszty
zadania
(w zł)

114.848,76

449.951,00

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania

Numer 4:
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Tworzenie
ośrodków wsparcia
dziennego tj.:
Domów Dziennego
Pobytu, Klubów
Seniora,
Środowiskowych
Domów
Samopomocy,
Świetlic i Klubów
Socjoterapeutyczny
ch dla Dzieci
i Młodzieży
Niepełnosprawnej.

Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy „SOTERIA”.
1.Stworzenie placówki dającej osobom
po kryzysie psychicznym poczucie
bezpieczeństwa, akceptacji, braku izolacji
społecznej.
2.Budowa społeczności opartej na zasadzie
wzajemnej życzliwości, zrozumienia
problemów wsparcia w dążeniu do
poprawy jakości życia i samodzielności.
3.Wspieranie postaw samopomocy
i pomocy wzajemnej.
4.Aktywizacja:
- rozbudzenie i podtrzymanie
zainteresowań własnych, wygaszanie
tendencji autystycznych, - podnoszenie
poziomu aktywności fizycznej,
psychicznej oraz twórczej.
- podnoszenie kompetencji w zakresie: umiejętności życia z problemami
zdrowotnymi, - zaradności życiowej, umiejętności społecznych i
interpersonalnych, - aktywizacji
zawodowej.
5.Integracja:
- nawiązywanie i podtrzymywanie
kontaktów ze społecznością lokalną, promocja problematyki zdrowia
psychicznego w społeczności lokalnej, wyrabianie i podtrzymywanie
u uczestników zainteresowania życiem
społecznym i kulturalnym.

354.763,22

Urząd
Wojewódzki

OPS Wyszków

W 2010 r. udzielano różnych form
wsparcia, dla 33 osób ( skierowanych
na podstawie decyzji OPS ).
23 osoby otrzymały nieodpłatnie
obiady (decyzja OPS).
Kontynuowano pracę
z domownikami ŚDS na podstawie
ustalonych indywidualnych planów
terapeutycznych.
Prowadzono rehabilitację społeczną i
zawodową oraz naukę podstawowych
umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach społecznych .
Podejmowano działania zmierzające
do poprawy sytuacji materialnej,
społecznej i prawnej użytkowników
poprzez dożywianie, pomoc
rzeczową, wsparcie grupy
samopomocy, poradnictwo
psychologiczne , prawne, socjalne.
Rozwijano zainteresowania
uczestników w grupach: artystycznej,
kulinarnej, umiejętności
praktycznych, kursie komputerowym,
rehabilitacji ruchowej.
Organizowano bezpłatne wyjścia do
kin, teatru, wycieczki, spacery,
zabawy okolicznościowe, wspólne
święta. Obchodzono też urodziny
domowników ŚDS.
Kontynuowano współpracę
z rodzinami i opiekunami prawnymi
użytkowników domu.
Prowadzono terapię indywidualną,
psychoterapię grupową, udzielano
porad socjalnych i prawnych.
Współpracowano z instytucjami
i osobami fizycznymi w celu
poprawy sytuacji życiowej
i materialnej użytkowników ŚDS,

-
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zwłaszcza owocnie rozwijała się
współpraca z pracownikami
socjalnymi OPS w sprawie
przyznania konkretnych form
pomocy dla klientów np.
dofinansowania posiłków, przyznania
zasiłków celowych .
W ramach terapii prowadzono
treningi podstawowych umiejętności
przydatnych w codziennym życiu.
Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu
„Senior” w tym:
- tworzenie warunków do aktywnego
spędzenia wolnego czasu
- wspieranie idei samopomocy i
wzajemnego wsparcia,
- integracja społeczna, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu,
- aktywizacja społeczna i zdrowotna,
- poprawa jakości życia w okresie starości,
- zabezpieczenie 1 gorącego posiłku.

135.652,00

Gmina
Wyszków

OPS Wyszków

W 2010 r. z różnych form usług
w DDP skorzystało 102 emerytów,
rencistów i osób o najniższych
dochodach.
Podejmowane działania powodują:
- wytworzenie pozytywnego
nastawienia do problemów
związanych z okresem starości,
- stworzenie możliwości obcowania
z innymi ludźmi, nawiązywanie
nowych kontaktów, wzajemne
wsparcie,
- aktywne uczestnictwo
w organizowaniu i przygotowaniu
różnorodnych przedsięwzięć.
Ponadto pensjonariusze mają
możliwość korzystania z terapii
zajęciowej, w tym: z zajęć kulturalno
- oświatowych, technicznych,
plastycznych, kulinarnych,
rekreacyjnych, zajęć z muzykoterapii
– działa zespół śpiewaczy
„Nadburzanki”
ćwiczeń usprawniająco –
relaksacyjnych.
Odbywają się też spotkania
towarzysko - kulturalne, integracyjne,
okolicznościowe, w tym bale seniora,
pikniki integracyjne, ogniska,

-
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wycieczki, itp.
Działalność przyjaznego integracyjnego
dla dzieci i młodzieży, również dla osób na
wózkach inwalidzkich „Wiejskiego
Młodzieżowego Centrum Bez Barier”.
Numer 5:
Zwiększenie
dostępu do usług
rehabilitacji
leczniczej
prowadzonej
w placówkach
rehabilitacyjnych
i w domu osoby
niepełnosprawnej.

11.000,00

Gmina
Somianka

GOPS
Somianka

Integracja i poprawa jakości życia
osób niepełnosprawnych.

-

Prowadzenie fizykoterapii:
- elektrolecznictwo,
- światłolecznictwo.
Prowadzenie kinezyterapii:
- ćwiczenia czynne,
- ćwiczenia bierne.
Prowadzenie elektroterapii.

W ramach
posiadanego
budżetu

NFZ

SPZZOZ

Zapewnienie wczesnej,
kompleksowej rehabilitacji.
Minimalizowanie skutków choroby.
Uzyskanie sprawności fizycznej.
Powrót do zdrowia.

-

Prowadzenie specjalistycznej terapii
metodą Vojty.

W ramach
posiadanego
budżetu

NFZ

SPZZOZ

Zapewnienie specjalistycznej
rehabilitacji dla dzieci.
Minimalizowanie skutków choroby.
Uzyskanie sprawności fizycznej.
Powrót do zdrowia.

-

Prowadzenie indywidualnych
specjalistycznych ćwiczeń metodą PNF.

W ramach
posiadanego
budżetu

NFZ

SPZZOZ

Zapewnienie specjalistycznej
rehabilitacji neurologicznej dla
dorosłych. Minimalizowanie skutków
choroby. Uzyskanie sprawności
fizycznej. Powrót do zdrowia.

-

Powiat
Wyszkowski –
33.700,00
Urząd
Wojewódzki –
28.000,00
Urząd
Marszałkowski
– 32.410,00
PSOUU Koło
w Wyszkowie –
42.058,95

PSOUU Koło
w Wyszkowie
Dzienne
Centrum
Aktywności

Poprawa zdrowia i sprawności
psychoruchowej.
Znaczna poprawa w zakresie
kompetencji komunikacyjnych
i zachowań społecznych.
Zwiększenie aktywności dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
Zahamowanie lub odroczenie
regresu.
Wsparcie rodzin dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w procesie
wychowania

Rehabilitacja lecznicza i społeczna dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
i zagrożonej niepełnosprawnością w DCA
w Wyszkowie. Uczestnicy to 85 osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
autyzmem, niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz dzieci zagrożone
niepełnosprawnością.

136.168,95

Ograniczone
środki
finansowe,
brak środków
PFRON,
późno
ogłoszone
konkursy
ofert
(realizacja
zadań od II
półrocza).

18

Prowadzenie Poradni Rehabilitacyjnej.

Numer 6:
Budowa i rozbudowa obiektów
służących rehabilitacji leczniczej.
Numer 7:
Wyposażenie
w sprzęt
rehabilitacyjny
obiektów służących
rehabilitacji.
Numer 8:
Zwiększenie
dostępu do
rehabilitacji
społecznej poprzez:
- umożliwienie
osobom niepełnosprawnym i ich
opiekunom udziału
w turnusach
rehabilitacyjnych,

- umożliwienie
zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
środków
ortopedycznych i
pomocniczych.

Przebudowa i rozbudowa pracowni
rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym:
- aparatu do krioterapii miejscowej,
- wirówki kończyn dolnych,
- wirówki kończyn górnych.

37.600,00

1.614.776,02

54.955,00

Gmina
Długosiodło,
KRUS

Gmina
Długosiodło

Zapewnienie wczesnej rehabilitacji.
Minimalizowanie skutków choroby.
Powrót do zdrowia.

-

Urząd
Marszałkowski,
Powiat
Wyszkowski,
SPZZOZ

SPZZOZ

Zwiększenie dostępności do
rehabilitacji leczniczej.

-

SPZZOZ

SPZZOZ

Zapewnienie dostępu do nowych
metod rehabilitacji leczniczej.

-

Wyjazd mieszkańców DPS „Fiszor” na
obóz sportowy w Spale.

W ramach
posiadanego
budżetu

Stowarzyszenie
Olimpiad
Specjalnych
Polska, Powiat
Wyszkowski

Stowarzyszenie
Olimpiad
Specjalnych
Polska

Poprawa sprawności fizycznej
i psychicznej uczestników obozu.

-

Sfinansowanie uczestnictwa 8 osób
niepełnosprawnych i 2 opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych, w ramach
III edycji projektu systemowego
pn. „W aktywności siła”.

W ramach
posiadanego
budżetu

EFS, Powiat
Wyszkowski

PCPR

j.w.

-

PFRON

PCPR

Poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych.

-

Gmina

GOPS

Poprawa sprawności fizycznej osoby

-

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów.
Dofinansowanie zakupu sprzętu

110.952,21

200,00
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rehabilitacyjnego.
Numer 9:
Prowadzenie
Warsztatów Terapii
Zajęciowej.

Prowadzenie działań w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Rozwijanie i utrwalanie, m.in. wiadomości
teoretycznych oraz umiejętności
praktycznych niezbędnych w pracy
zawodowej, rozwijanie niezbędnych
umiejętności w zakresie czynności życia
codziennego, samoobsługi i higieny
osobistej, wyglądu zewnętrznego,
przygotowania do życia w środowisku
społecznym poprzez rozwijanie
umiejętności komunikacyjnych,
interpersonalnych, pełnienia ról
społecznych.
Dodatkowo:
1. Uczestnicy zorganizowali szkolenie dla
rodziców „Podstawy prawne i obywatelskie dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną” w ramach projektu SelfAdwokatów.
2. 12 uczestników WTZ brało udział
w projekcie „Droga ku niezależności
zawodowej” współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego przez Warszawskie Koło
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.
3. Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką
pracy, m.in. w zakładzie szklarskim,
fryzjerskim , stolarskim,
gastronomicznym, bibliotece, PUP, WOK,
Hutniku, Urzędzie Skarbowym oraz odbyli
praktyki, m.in. w PCPR, restauracji ,
salonie fryzjerskim, studio solarium.
4. 4 uczestników i 1 osoba wspierająca
wzięło udział w szkoleniu dla kandydatów
na self-adwokatów (rzeczników własnych

511.004,61

Zabrodzie

Zabrodzie

niepełnosprawnej.

PFRON –
443.880,00
Powiat
Wyszkowski –
55.075,00
PSOUU Koło
w Wyszkowie –
6.714,24
Środki ze
sprzedaży
wytworów
uczestników
WTZ z
przeznaczeniem
na integrację
społeczną –
5.335,37

PSOUU Koło
w Wyszkowie
Warsztaty
Terapii
Zajęciowej

Wyraźna poprawa w zakresie
funkcjonowania społecznozawodowego, zaradności osobistej
i samodzielności u 26 osób
niepełnosprawnych.
Rada Programowa wskazała potrzebę
skierowania 4 osób do ośrodka
wsparcia.
Trzech uczestników jest
zarejestrowanych w PUP
w Wyszkowie jako poszukujący
pracy.
W dalszej perspektywie wskazane
byłoby zatrudnienie trenera pracy.

-
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praw) w Łucznicy.
5. 1 uczestnik i 1 osoba wspierająca odbyli
Szkolenie dla self-adwokatów
w Warszawie.
6. 9 uczestników wzięło udział w szkoleniu
na terenie WTZ w ranach projektu „Nic
o nas bez nas. Rozwój ruchu Self –
Adwokatów w Polsce”
7. W ramach projektu self-adwokatów
zostało zorganizowane spotkanie z
prawnikiem, w którym udział wzięli
również rodzice.
8. Uczestnicy wzięli udział w projekcie
„Propagowanie roweru jako ekologicznego
środka lokomocji”, w ramach którego
dodatkowo rodzice uczestniczyli
w szkoleniu dotyczącym udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
9. Odbyło się spotkanie informacyjno –
edukacyjne z przedstawicielem Sądu
Rejonowego w Wyszkowie dla rodziców,
pn „Rozwiązania prawne w zakresie
zabezpieczenia sytuacji materialno –
bytowej osób z niepełnosprawnością
intelektualną”.

Działanie 8: Stworzenie bazy danych na temat osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej i rozpoznanie aktualnych potrzeb
rynku pracy.
Zadanie

Działanie operacyjne

Koszty
zadania
(w zł)

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania

Numer 2:
Rozpoznanie rynku
pracy w celu
pozyskania nowych

Podejmowanie kontaktów z nowymi
pracodawcami.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

PUP
w Wyszkowie

Urząd nawiązywał kontakty
z pracodawcami działającymi na
terenie powiatu wyszkowskiego

Trudności
w pozyskaniu do
współpracy
nowych
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partnerów współuczestniczących
w rozwiązywaniu
problemów
z zakresu
rehabilitacji
zawodowej osób
niepełnosprawnych
Numer 3:
Rozeznanie rynku
pracy pod kątem
pracodawców
zainteresowanych
tworzeniem miejsc
pracy dla osób
niepełnosprawnych
oraz ich oczekiwań
co do grup
zawodowych.

Numer 5:
Rozeznanie pod
kątem
zapotrzebowania na
różnego rodzaju
szkolenia,
kierowane do osób
niepełnosprawnych
i pracodawców.
Numer 7:
Dokonanie
rozeznania
w zakresie
istniejących na
terenie powiatu
jednostek

w celu rozpropagowania informacji
dotyczących korzyści wynikających
z zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.

pracodawców ze
względu na brak
miejsc pracy dla
osób niepełnospr.

Mało miejsc
pracy dla osób
niepełnosprawn.
w stosunku do
potrzeb. Brak
wystarczających
środków PFRON
na zaspokojenie
potrzeb
wszystkich
pracodawców
mających
w zamiarze
stworzyć nowe
stanowiska pracy
dla osób
niepełnosprawn.

Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów
z pracodawcami.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

PUP
w Wyszkowie

44 osoby niepełnosprawne otrzymały
propozycję pracy lub stażu.
Pozyskano do współpracy
pracodawców, którzy w 2011 r. będą
zainteresowani wyposażeniem 5
stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych z udziałem
środków PFRON i Funduszu Pracy.

Opracowanie i przekazanie ankiet osobom
niepełnosprawnym zarejestrowanym
w PUP dotyczących chęci uczestnictwa
w szkoleniach organizowanych przez PUP.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

PUP
w Wyszkowie

Opracowanie planu szkoleń.

-

Współpraca z jednostkami szkoleniowymi.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

PUP
w Wyszkowie

Możliwość skierowania osób
niepełnosprawnych na szkolenia.

-
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prowadzących
szkolenia
odpowiadające
potrzebom
lokalnego rynku
pracy.

Działanie 9: Poprawa warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w dostępie do zatrudnienia.
Zadanie

Numer 1:
Kreowanie
pozytywnego
wizerunku osoby
niepełnosprawnej.
Numer 5:
Szkolenie osób
niepełnosprawnych
w zakresie nabycia
umiejętności
efektywnego
poszukiwania
pracy.

Działanie operacyjne

Koszty
zadania
(w zł)

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

Rozmowy osób niepełnosprawnych
z doradcą zawodowym zatrudnionym
w PUP. Tworzenie Indywidualnego Planu
Działania.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

PUP
w Wyszkowie

Pobudzenie motywacji do
poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

-

Zorganizowanie szkolenia „Aktywne
poszukiwanie pracy” w Klubie Pracy dla
9 osób niepełnosprawnych.

W ramach
posiadanego
budżetu

Powiat
Wyszkowski

PUP
w Wyszkowie

Nauka pisania CV, listu
motywacyjnego, zachowania się na
rozmowie kwalifikacyjnej. Odkrycie
własnych umiejętności i możliwości.

-

EFS –
470.735,38
Powiat
Wyszkowski –
55.225,94

PCPR

Ukończenie wybranych kursów
przez 37 osób niepełnosprawnych.
Podniesienie kwalifikacji
zawodowych i społecznych. Wzrost
samooceny uczestników. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych.
Zmiana postawy z pasywnej na
aktywną w pracy i w życiu
osobistym. Poprawa stanu zdrowia
uczestników projektu.

-

EFS, Gmina

GOPS

Jedna osoba niepełnosprawna

-

Realizacja III edycji projektu
systemowego pn. „W aktywności siła”.
W projekcie wzięło udział 37 osób
niepełnosprawnych w wieku aktywności
zawodowej, pozostających bez zatrudnienia oraz korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Celem głównym
projektu było zwiększenie szans na rynku
pracy oraz przygotowanie do samodzielnego życia społecznego i zawodowego
m.in. osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu systemowego

525.961,32

6.000,00

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania
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„Wyrównać szanse”.
Numer 7:
Pomoc
pracodawcom
w tworzeniu,
przystosowywaniu
i wyposażaniu
nowych miejsc
pracy dla osób
niepełnosprawnych
z uwzględnieniem
osób
z umiarkowanym i
znacznym stopniem
niepełnosprawności
Numer 10:
Organizowanie
subsydiowanych
staży i praktyk
zawodowych
dla osób
niepełnosprawnych
Numer 11:
Promowanie
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
na otwartym rynku
pracy, w tym
podejmowania
własnej
działalności
gospodarczej przez
osoby
niepełnosprawne.

Somianka

Somianka

otrzymała kompleksowe wsparcie w
zakresie pozyskania pracy.

Przyznanie refundacji kosztów
wyposażenia stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych u dwóch pracodawców
na wyposażenie trzech stanowisk pracy.

60.000,00

PFRON

PUP
w Wyszkowie

Podjęcie pracy przez 3 osoby
niepełnosprawne w ramach
wyposażonych stanowisk pracy.

Przyznanie refundacji kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla jednej
osoby niepełnosprawnej.

18.000,00

Fundusz Pracy

PUP
w Wyszkowie

Podjęcie przez 1 osobę niepełnosprawną w ramach wyposażonego
stanowiska pracy.

Organizowanie staży

27.008,64

Fundusz Pracy

PUP
w Wyszkowie

Podjęcie stażu przez 4 osoby
niepełnosprawne.

-

Przyznanie jednorazowych środków na
uruchomienie własnej działalności
gospodarczej.

96.000,00

PFRON –
60.000,00
Fundusz Pracy –
18.000,00
EFS – 18.000,00

PUP
w Wyszkowie

Samozatrudnienie 5 osób
niepełnosprawnych.

-

Powiat
Wyszkowski

PUP
w Wyszkowie

Pozyskanie deklaracji 4 osób
niepełnosprawnych, którzy mają
zamiar ubiegać się o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej w roku
2011.

-

Fundusz Pracy

PUP
w Wyszkowie

Podpisanie umowy w sprawie
organizacji prac interwencyjnych dla
3 osób niepełnosprawnych

Mała ilość
pracodawców
planujących

Pozyskanie kandydatów, którzy chcieliby
pozyskać jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej w roku 2011

Organizowanie prac interwencyjnych.

W ramach
posiadanych
środków

14.637,84

Brak
wystarczających
środków PFRON
na zaspokojenie
potrzeb
wszystkich
pracodawców
zamierzających
stworzyć nowe
stanowiska pracy
dla osób niepełnosprawnych.
-
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bezrobotnych i dalsza kontynuacja
zatrudnienia.

Numer 5:
Szkolenie osób
niepełnosprawnych
w zakresie nabycia
umiejętności
efektywnego
poszukiwania
pracy.

Realizacja projektu „Twoje kwalifikacje,
Twoje możliwości” skierowanego do osób
niepełnosprawnych pozostających bez
zatrudnienia. Uczestników projektu objęto
kompleksowym programem wsparcia, na
który składają się: szkolenia zawodowe,
szkolenia aktywizująco – doradcze,
indywidualne konsultacje psychologiczne
i doradztwo zawodowe, staże zawodowe.

121.842,00

EFS, WUP

ZDZ Centrum
Kształcenia
w Wyszkowie

zatrudnienie
osób
niepełnosprawnych.

10 osób zdobyło wiedzę teoretyczną
i praktyczną z zakresu obsługi
komputera z podstawami grafiki ,
10 osób zdobyło wiedzę
i umiejętności do pracy na
stanowisku kucharza , 20 osób
skorzystało ze szkoleń aktywizującodoradczych, indywidualnych spotkań
z psychologiem oraz doradcą
zawodowym, 5 osób podjęło
3
– miesięczne staże u pracodawcy.

-

Działanie 10: Poprawa warunków życia osób niepełnoprawnych poprzez likwidowanie barier występujących w środowisku lokalnym.
Zadanie

Numer 3:
Tworzenie
warunków do
likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu
się i technicznych
w związku
z indywidualnymi
potrzebami osób
niepełnosprawnych
Numer 5:
Likwidacja barier
transportowych

Działanie operacyjne

Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych w komunikowaniu się
i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych.

Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych.
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym
korzystanie z samochodu przystosowanego

Źródło
finansowania

Realizator

Uzyskane efekty

PFRON

PCPR

Znaczna poprawa funkcjonowania
osób niepełnosprawnych w zakresie
samoobsługi i komunikowania się
z otoczeniem.

-

3.000,00

Gmina
Brańszczyk

GOPS
Brańszczyk

Poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych.

-

25.900,00

Gmina
Długosiodło

Gmina
Długosiodło

Poprawa funkcjonowania osób
niepełnosprawnych poprzez

-

Koszty
zadania
(w zł)

120.500,00

Przeszkody
uniemożliwiające
realizację
zadania
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poprzez:
utworzenie
Publicznej
Komunikacji dla
osób
niepełnosprawnych
w systemie „BUSTAXI”,
dostosowanie
miejskich środków
transportu do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
wyposażenie
placówek
zajmujących się
działalnością na
rzecz osób
niepełnosprawnych
w dostosowane do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
środki transportu.

do przewozu osób niepełnosprawnych.

likwidację barier transportowych.
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