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I. Wstęp 

 

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Chodzieskim na lata 2011-2020 przyjęty został uchwałą Nr L/353/10 Rady Powiatu 

Chodzieskiego  z dnia 9 listopada 2010r. 

Głównym celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    

w Powiecie Chodzieskim na lata 2011-2020 jest integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych poprzez stworzenie odpowiednich warunków życia oraz 

zwiększenie dostępu  do rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Osiągnięcie celu głównego możliwe jest dzięki realizacji następujących celów 

szczegółowych: 

� łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków  życia 

osób niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania oraz w budynkach 

użyteczności publicznej), 

� rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne,          

� rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych, 

� podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów 

wspierających osoby niepełnosprawne.  

Realizacja tego celu leży w gestii zarówno partnerów wymienionych w Programie  jak                                 

i innych instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu chodzieskiego. 

 

Poniżej przedstawiamy informacje złożone  do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chodzieży o podejmowanych działaniach w ramach Programu przez 

poszczególnych Partnerów: 
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II. Jednostki organizacyjne  gmin i powiatu 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w celu umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym dofinansowało ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

zadania dotyczące likwidacji barier oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej. 

Likwidacja dotyczyła barier w komunikowaniu się, technicznych oraz barier 

architektonicznych. Udzielano także dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym oraz na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

oraz sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto dofinansowanie ze środków PFRON przekazano 

na realizację wniosków o dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 

niepełnosprawnych. 

 

A.   Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

oraz do sprzętu  rehabilitacyjnego 

Liczba wniosków złożonych do Centrum wyniosła 336 na łączną kwotę 295 582 zł. 

Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 257 162,55 zł.  Z czego udzielono 

dofinansowania 271 potrzebującym. Pozostałe 57 wniosków na kwotę 41 863,20 zł,   

z uwagi na brak wystarczających środków przeniesiono do realizacji na rok 2013. 

Pozostałe 8 wniosków zostało rozpatrzone negatywnie z uwagi na brak stosownych 

dokumentów uprawniających do wypłaty dofinansowania. 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na które najczęściej udzielono 

dofinansowania to: pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu i stomijne, aparaty 

słuchowe i wkładki uszne oraz wózki inwalidzkie.   

Wśród osób, które otrzymały dofinansowanie, 31 dotyczyło dzieci na kwotę 35 044 zł.  

Liczba osób będących mieszkańcami wsi, które otrzymały dofinansowanie wyniosła 63 

na kwotę 75 557 zł. Wśród wnioskodawców 126 kobiet uzyskało dofinansowanie na 

łączną kwotę  94 037 zł.   

Ponadto w ramach tego zadania zawarto 11 umów na dofinansowanie do zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 28 772 zł w tym do zakupu rowerków 



 5

rehabilitacyjnych stacjonarnych, rowerków trójkołowych oraz do zakupu łóżek 

rehabilitacyjnych.  

 

B.  Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, technicznych oraz                      

w komunikowaniu się 

Liczba wszystkich złożonych wniosków na bariery wyniosła 39, na kwotę 262 500 zł. 

Zawarto 20 umów na dofinansowanie do likwidacji barier na łączną kwotę 181 331 zł, 

jednak kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 179 356 zł z uwagi na mniejsze 

koszty realizacji zadań  niż przewidywały umowy.  

Wyszczególnienie: 

a. na likwidację barier w komunikowaniu się wpłynęło 16 wniosków, jednak 

dofinansowanie otrzymało  3 dzieci na łączną kwotę 6 859 zł. Dofinansowano zakup 

laptopów dla dzieci uczęszczających do szkół dla głuchoniemych.  

Pozostałe wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków, zmianę 

miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz z uwagi na niezasadność. 

b. na likwidację barier architektonicznych wpłynęło 17 wniosków, jednak 

dofinansowanie otrzymało 13 wnioskodawców na łączną kwotę 134 203 zł. Podjęte 

prace w ramach likwidacji barier polegały na przystosowaniu łazienek do 

indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto 1 wniosek przełożono 

do realizacji na rok 2013 z uwagi na brak uregulowanej sytuacji prawnej miejsca 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Jeden wnioskodawca zrezygnował, dwa 

wnioski były niezasadne merytorycznie. 

c. na likwidacje barier technicznych wpłynęło 6 wniosków, kwotę 38.294 zł  

przeznaczono  na realizację 4 wniosków. Dofinansowano: zakup pralki, schodołazu, 

podnośnika oraz  rampy podjazdowej. Pozostałe 2 wnioski: 1 uznany został za 

niezasadny merytorycznie, w przypadku drugiego wniosku nastąpiła rezygnacja. 

 

Łączna kwota dofinansowania na likwidację barier jakie wypłacono na rzecz 3 dzieci 

wyniosła 6 859 zł  (likwidacja barier w komunikowaniu się). Liczba wniosków 

zrealizowanych na rzecz kobiet wyniosła 7 na łączna kwotę 74 320 zł (likwidacja barier 

technicznych i architektonicznych). 

Czworo wnioskodawców, spośród wszystkich którzy otrzymali dofinansowanie 

pochodziło ze wsi. Wysokość wypłaconego im dofinansowania wyniosła 38 663 zł. 
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C. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się łącznie  

z opiekunami 434 osoby  na łączna kwotę 310 000 zł. Kwota przeznaczona na realizację 

tego zadania wynosiła 300 000 zł. 

Liczba osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, które otrzymały dofinansowanie 

wyniosła 353 na łączną kwotę 299 584 zł. Dofinansowanie wypłacono 248 dorosłym 

osobom  niepełnosprawnym na kwotę 222 962 zł, oraz  31 dzieciom niepełnosprawnym 

na kwotę 29 970 zł.  Ponadto wypłacono dofinansowanie dla 46 opiekunów osób 

niepełnosprawnych  w wysokości 28 566 zł, oraz dla 27 opiekunów dzieci 

niepełnosprawnych na kwotę 17 440 zł. Jedna osoba, jako pracownik Zakładu Pracy 

Chronionej otrzymała dofinansowanie do turnusu w wysokości 646,00 zł. 

 

D.  Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych 

Zarządzeniem Kierownika Centrum z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wprowadzono zasadę przyznawania 

dofinansowania zadań realizowanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych maksymalnie do dwóch wniosków składanych przez dany 

podmiot, które charakteryzowały się dużą wartością merytoryczną zadania mającą 

wpływ na osiągnięcie jak najlepszych efektów rehabilitacyjnych i społecznych wśród 

uczestników.  

Określono także wysokość dofinansowania w zależności od rodzaju  planowanego 

zadania: 

− 35,00 zł na jedną osobę na jeden dzień wycieczki, nie więcej jednak niż 60% 

całkowitego kosztu realizacji zadania, 

− 60% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku zadań 

jednodniowych. 

Liczba wniosków, jakie wpłynęły w 2011 r. o dofinansowanie do sportu, kultury, 

turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2012 wyniosła 6 na kwotę 203 800 

zł. Jeden z wniosków rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak zasadności 

merytorycznej. 
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Dofinansowanie przeznaczono na organizację działań realizowanych przez 

następujące organizacje pozarządowe: 

− Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży - wycieczka do 

Sianożętów nad morze, 

− Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży - „III Powiatowa 

Paraspartakiada Chodzież 2012”, 

− Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym w Chodzieży - 

wycieczka do Piwnicznej Zdroju, 

− Polski Związek Niewidomych - wycieczka do Krynicy Morskiej, 

− Polski Związek Niewidomych - wycieczka do teatru połączona ze spotkaniem 

wigilijnym. 

Dofinansowanie powyżej wymienionych zadań wyniosło 46 660 zł. Z dofinansowania 

skorzystało 312 osób, w tym 51 osób zamieszkałych na terenach wiejskich. 

 

E. Warsztat Terapii Zajęciowej 

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Obywatelską Fundację na Rzecz 

Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Jest to placówka o zasięgu 

ponadgminnym do której uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży obsługiwało finansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działalność 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. W 2012 roku przekazało środki finansowe w wysokości 

517.860 zł.  

Dodatkowo Powiat Chodzieski przekazał obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj. 

57.540 zł. 

 

F. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 

W dniu 20 czerwca 2012 roku Powiat Chodzieski podpisał z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie na realizację 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.  

Natomiast w dniu 20 sierpnia 2012 roku podpisana została umowa dotycząca realizacji 

w/w programu.  

Współpraca pomiędzy PRFON a Powiatem obejmowała następujące obszary wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych: 
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1. obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu 

2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem 

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich 

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich 

5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego sprzętu – PFRON nie 

przewidział realizacji zadania 

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategoria B - PFRON nie 

przewidział realizacji zadania 

9. obszar F - opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w przedszkolu lub 

żłobku. 

W ramach tego programu do Centrum wpłynęło 20 wniosków z prośbą  

o dofinansowanie w poszczególnych obszarach: 

 - obszar D  - 8 wniosków 

 - obszar C – 8 wniosków 

- obszar B1 – 2 wnioski 

- obszar B2 – 1 wniosek 

- obszar F  - 1 wniosek 

 Wszystkie złożone wnioski były zasadne pod względem merytorycznym. Jeden 

wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania.  

Zawarto 19 umów i wypłacono dofinansowanie na kwotę 116.967,56 zł.  

W ramach tego zadania osiągnięto następujące efekty: 

− łatwy dostęp osób niepełnosprawnych do instytucji realizującej zadanie, 

− szybsza możliwość dostarczenia przez osobę niepełnosprawną wymaganych 

dokumentów, 

− bezpośredni kontakt osoby realizującej zadanie z wnioskodawcą, 

− oszczędności finansowe i czasowe osób niepełnosprawnych podczas załatwienia 

spraw związanych z wnioskiem (koszty dojazdu, wynajęcie opiekuna), 
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− w przypadku braku możliwości dojazdu osoby niepełnosprawnej do urzędu 

istniała możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem w miejscu 

zamieszkania, 

− możliwość przeprowadzenia przez realizatora kontroli i ewaluacji przedmiotu 

dofinansowania w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

 

G. W ramach działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych  Centrum 

zrealizowało projekt systemowy „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji 

społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” poddziałanie 7.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Ogólna wartość projektu wynosiła 772 338,85  zł. 

� dofinansowanie ze środków europejskich -wykonano  597 263,12 zł, 

� dotacja celowa z budżetu krajowego - wykonano  31 588,67 zł, 

� wkład własny ze środków PFRON - wykonano  40 547,52 zł, 

� wkład własny ze środków JST –  wykonano 33 5110,37 zł. 

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 

lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

W ramach projektu wsparciem objęto 54 osoby niepełnosprawne z terenu powiatu 

chodzieskiego oraz 8 usamodzielnianych wychowanków. 

Na rzecz osób niepełnosprawnych przeprowadzono następujące działania: 

− trening terapeutyczno – psychologiczny – obejmował 15 godzin szkolenia dla 1 

ON w trzech modułach zagadnień: asertywność, trening motywacyjny, trening 

interpersonalny, 

− poradnictwo zawodowe – obejmowało 12 godzinne szkolenie dla 1 ON  

w zakresie między innymi: automotywacji, techniki i metody rekrutacji, rola 

pozytywnego myślenia, bilans umiejętności społecznych, 

− poradnictwo prawne – obejmowało 3 godzinne szkolenie dla 1 ON w zakresie: 

prawa pracy i uprawnień na rynku pracy, ulgi i uprawnienia osób 

niepełnosprawnych, 

− 14 dniowy turnus rehabilitacyjny, 
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− kurs komputerowy – obejmował 30 godzin szkolenia dla 1 ON z zakresu: nabycia 

wiedzy i umiejętności posługiwania się komputerem, posługiwania się 

programami oraz Internetem, 

− podniesienie sprawności psychoruchowej – obejmowało 20 godzin zajęć  

z instruktorem na basenie, 

− 2 dniowy obóz integracyjny, 

− aktywizacja edukacyjna związana z uzupełnieniem wykształcenia.  

 

H. W ramach współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych proszono Radę o opinie w sprawach dotyczących podziału 

środków PFRON oraz o zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2020”za rok 2011. 

W  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z inicjatywy 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odbyły się  

2 spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele podmiotów działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych zarówno sektora pozarządowego jak i  jednostek 

organizacyjnych powiatu chodzieskiego. Celem spotkań była integracja podmiotów 

oraz współpraca w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Ponadto uczestniczono w zorganizowanym przez Radę spotkaniu z prawnikiem na 

temat praw pacjenta, praw osób niepełnosprawnych, ochrony danych osobowych itp. 

W ramach współpracy z Fundacją Aktywności Zawodowej przygotowano 

odpowiedzi do ankiety na temat pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym 

z terenu powiatu chodzieskiego. 

Ponadto zorganizowano kolejne spotkanie będące kontynuacją projektu pn. 

Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (CESON). Spotkanie 

poprowadzili  pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu 

zajmujący się inicjowaniem powstawania Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju 

podmiotów  z sektora Ekonomii Społecznej takich jak: spółdzielnie socjalne czy 

przedsiębiorstwa społeczne oraz prawnik.  

Każdorazowo organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

informowane były o konkursach i grantach dofinansowujących działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Działania podjęte przez Centrum wpisują się w cele I, II,  III i IV Programu. 
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2. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży 

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży realizując zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w ramach rozwoju działań aktywizujących zawodowo osoby 

niepełnosprawne (cel II) organizował następujące szkolenia: 

− prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C prawa 

jazdy - 1 osoba, 

− operator wózka widłowego - 2 osoby, 

− Prawo Pracy, BHP oraz PPOŻ - 3 osoby, 

− CMS JOOMLA – system zarządzania treścią - 1osoba 

Usługi z zakresu doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej są usługami 

ogólnie dostępnymi, polegającymi na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy  

w tym osobom niepełnosprawnym, pomocy przy wyborze odpowiedniego zawodu 

i miejsca zatrudnienia, a w szczególności: 

− udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod wyboru zawodu, 

przekwalifikowania, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, 

− inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych. 

I tak, w 2012 roku z usług doradztwa zawodowego skorzystało: 

− 95 osób, w tym 51 kobiet z indywidualnej porady zawodowej; 

− 11 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w grupowej poradzie zawodowej, 

której celem było pozyskanie wiedzy o swoich zainteresowaniach  

i predyspozycjach zawodowych oraz roli pozytywnego myślenia w procesie 

szukania pracy; 

− 145 osób niepełnosprawnych, w tym 71 kobiet uczestniczyło w grupowych 

informacjach zawodowych, w których przekazano szczegółowe informacje na 

temat usług rynku pracy świadczonych przez PUP na rzecz osób 

niepełnosprawnych, możliwościach podwyższenia kwalifikacji zawodowych 

poprzez udział w szkoleniach zawodowych, o możliwościach utworzenia 

spółdzielni socjalnej.  

Informowanie osób niepełnosprawnych, pracodawców o prawach i ulgach 

wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych odbywało się poprzez kontakt 

osobisty, telefoniczny, ulotki oraz stronę internetową Urzędu.  



 12

Informowanie osób niepełnosprawnych o możliwości otwarcia własnej działalności 

gospodarczej lub rolniczej oraz pomoc i wsparcie w tym kierunku 

Informacje przekazywane poprzez ulotki dostępne w urzędzie, kontakt osobisty lub 

telefoniczny. 

W ramach dostępnych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

otrzymały 4 osoby     po 30.000 zł.,  na łączną kwotę 120.000 zł. 

Z dodatkowych środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami II  - projekt „Aktywni i przedsiębiorczy” udzielono wsparcia 2 osobom po 

30.000 zł., na łączną kwotę 60.000 zł. 

Natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano jednorazowo środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 4 osobom po 20.000 zł., ogółem na kwotę 80.000 zł. 

Wspieranie oraz inicjowanie tworzenia stanowisk pracy dla osób  

niepełnosprawnych  

Wspieranie oraz inicjowanie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

tutejszy urząd mógł prowadzić w ramach dostępnych form oraz środków budżetowych 

jakimi dysponował. Między innymi osoby niepełnosprawne mogły skorzystać w roku 

2012 z takich form pomocy jak: refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prace interwencyjne –  7 osób  

i roboty publiczne – 6 osób. 

W/w formy pomocy realizowane były w ramach środków z  Funduszu Pracy.  

W ramach dodatkowych środków PFRON z Programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami II  - projekt „Aktywni i przedsiębiorczy” wsparcie uzyskał  1 pracodawca na 

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w kwocie 

40.000 zł. 

Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

W 2012 r. w ramach zwrotu kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ze środków 

PFRON zostały zorganizowane staże, w których uczestniczyło 12 osób 

niepełnosprawnych.  

Ze środków EFS zorganizowane były: 

– staże, w których uczestniczyło 7 osób, 
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Ze środków Funduszu Pracy zorganizowane były: 

– staże 3 osoby, 

– prace interwencyjne 7 osób, 

– roboty publiczne 6 osób. 

Pozyskiwanie środków na realizację zadań służących wspieraniu osób 

niepełnosprawnych (cel III) 

Ze środków PFRON w 2012 r. wydatkowano kwotę 199.805zł. Z czego 120.000 zł. 

przeznaczone było na podjęcie działalności gospodarczej, 1.500 zł. na szkolenia, a 

pozostała część, czyli 78.500 zł. na zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy 

na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w 

zatrudnieniu oraz pozyskaliśmy dodatkowe środki PFRON w ramach Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami II – projekt „Aktywni i przedsiębiorczy” w 

kwocie 100.000 zł. (z czego udzielono wsparcia 2 osobom w ramach dotacji na podjęcie 

działalności gospodarczej – w kwocie 60.000 zł. i 1 pracodawcy na zwrot kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – w kwocie 40.000 zł.).              

W 2012 r. pozyskaliśmy również środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Pracy jak i Rezerwy Ministra, gdzie osoby niepełnosprawne 

zarejestrowane w Urzędzie jako bezrobotne i posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności mogły również skorzystać z takich form jak: 

–     jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

–     szkolenia, 

– refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów  

       wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

–     staż,  

–     roboty publiczne, 

–     prace interwencyjne. 

Promocję tych form prowadzono w ramach środków finansowych jakimi dysponował 

Urząd. 

Podnoszenie poziomu usług doradczych i społecznych poprzez organizowanie 

szkoleń dla osób pracujących  z osobami niepełnosprawnymi 

Urząd może na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy refundować 

koszty szkolenia pracowników lub pracodawcy, jak i sfinansować szkolenie 
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pracownikom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność 

gospodarczą w wieku 45 lat   i powyżej. 

Opracowanie i rozpowszechnianie informacji i poradników dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

Pracownicy Urzędu opracowali specjalne ulotki dotyczące form dofinansowań 

i pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej – stale dostępne w Urzędzie. Informacje 

były na bieżąco wywieszane na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz 

przekazywane w trakcie wizyt poprzez osobisty kontakt z pracownikiem ewidencji, 

pośrednictwa pracy i doradcy zawodowego 

 

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży udzielał pomocy finansowej  

i w naturze osobom niepełnosprawnym i rodzinom w których członkiem jest osoba 

niepełnosprawna w formie: 

-   zasiłek stały– 66 osób, 

-   zasiłek okresowy– 20 osób, 

- świadczeń pieniężnych wypłacanych z Programu „Pomoc państwa w zakresie  

    dożywiania” 

-   zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, żywności, opału, odzieży oraz 

w celu opłacenia rachunków za gaz, energię elektryczną i na inne wydatki  związane    

z  utrzymaniem mieszkania. 

Świadczeniami objęto 325 rodzin. 

Przyznano pomoc na dofinansowanie zakupu:  

- okularów,  

- aparatu słuchowego. 

Wymalowano mieszkanie osoby niepełnosprawnej przy udziale środków 

i pomocy Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

Pośredniczono i uczestniczono w doposażeniu mieszkań w brakujące meble, 

sprzęt gospodarstwa domowego w celu poprawy warunków bytowych rodzin osób 

niepełnosprawnych. 

Świadczono pomoc w zakresie rozliczania podatku dochodowego za 2011 rok  

z zastosowaniem ulg dla osób niepełnosprawnych. 
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Zapewniono schronienie 3 osobom bezdomnym – niepełnosprawnym, 

w ośrodkach i noclegowniach. 

 Zrealizowano projekt socjalny „ Mikołajki na wesoło” skierowany m.in. do dzieci 

niepełnosprawnych i ich rodziców. 

Osoby niepełnosprawne zostały objęte pomocą w formie żywności z „Pilskiego 

Banku Żywności”. 

 Dzieci niepełnosprawne i dzieci osób niepełnosprawnych uczestniczyły  

w półkolonii letniej organizowanej przez Fundację „Tęczowe Dzieciństwo”. 

 Propagowano problematykę osób niepełnosprawnych: 

- możliwość wypożyczenia sprzętów rehabilitacyjnych, 

- wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, 

- przekazywanie 1% podatku na rzecz różnych fundacji  wspierających osoby 

niepełnosprawne. 

Podjęto współprace z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości  

i Edukacji realizującym projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lepsze perspektywy -  aktywizacja osób 

niepełnosprawnych”, „Niepełnosprawni – sprawni w pracy”, „Niepełnosprawni – 

sprawni zawodowo”, „Akademia kompetencji zawodowych”, „Nowe kompetencje 

drogą do zatrudnienia” celem udziału niepełnosprawnych klientów ośrodka. 

Realizowano wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych związanych  

z niepełnosprawnością m. in.: 

- świadczenia pielęgnacyjne, 

- zasiłki pielęgnacyjne, 

- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 

Wypłacano dodatki mieszkaniowe stanowiące duże wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych o niskich dochodach. 

W ramach podejmowanych przez Ośrodek działań aktywizujących (cel II)  3 

osoby niepełnosprawne wraz z dziećmi brały udział w projekcie współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 

„Razem przeciw wykluczeniu”. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 

osób wykluczonych społecznie. Na rzecz osób niepełnosprawne zrealizowano  poniższe 

instrumenty aktywnej integracji: 

- Obóz Integracji Społecznej i Rodzinnej oraz Profilaktyki i Ochrony Zdrowia, 
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- badania lekarskie, 

- doradztwo zawodowe, 

- zajęcia aktywizacyjne, 

- grupowe sesje doradcze i motywacyjne z psychologiem, 

- Warsztaty umiejętności Rodzicielskich, 

- warsztaty na temat zadłużenia, 

- szkolenia zawodowe : „ Kucharz małej gastronomii ”, „ Kurs florystyki i decupage”, 

 „ Kurs prawa jazdy kategorii B”. 

Prowadzono działania informacyjne dotyczące: 

- bieżących ofert pracy, 

- udziału w kursach, szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Chodzieży, 

- korzystania z usług doradcy zawodowego,  

- zatrudniania osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, zakładach 

aktywizacji  zawodowej, 

- ulg   i uprawnień  związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, 

- ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności  i orzekania o niezdolności do 

pracy. 

W celu rozwoju systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób 

niepełnosprawnych (cel III) zapewniono i ułatwiono kontakt z placówkami służby 

zdrowia w celu skorzystania z różnych form pomocy medycznej i pielęgnacyjnej m. in. 

z usług w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej, opieki paliatywnej 

i długoterminowej. 

 

Udzielano informacji o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

Przyznano i realizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej zapewniając pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, opiekę 

higieniczną i pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. 

 Kierowano i umieszczano osoby niepełnosprawne w domach pomocy społecznej 

oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu.   

Podejmowano współpracę z Zespołem do Spraw  Orzekania  o Niepełnosprawności. 

Udostępniano informacje dotyczące organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 
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oraz firm zajmujących się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego i środków 

pomocniczych. 

Współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w zakresie uzależnień osób niepełnosprawnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. 

Realizacja przez Ośrodek działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej 

na temat osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów 

wspierających osoby niepełnosprawne (cel IV) polegała na wystosowaniu pisma do 

zakładów pracy i instytucji działających na terenie miasta mające na celu uwrażliwienie 

społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności w okresie 

zimowym. 

Kontynuowano prenumeratę  miesięcznika „Integracja”, i udostępniano czasopismo  

osobom niepełnosprawnym. 

 

 

 
4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie udzielił w roku 2012 

osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom, w których członkiem jest osoba 

niepełnosprawna pomoc finansową i w naturze.  

Pomoc udzielono w formie: 

- zasiłków stałych - 42 osoby, 

- zasiłków okresowych - 18 osób, 

- realizowano Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 

- zasiłki celowe przyznawano z przeznaczeniem na zakup leków, żywności, opalu, 

odzieży oraz w celu opłacenia rachunków za gaz, energię elektryczną i na inne wydatki 

związane z utrzymaniem mieszkania. 

Świadczeniami objęto 83 osoby. 

Pomoc w formie zasiłku szkolnego dla osób, w związku z niepełnosprawnością 

otrzymało 10 osób z 8 rodzin. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie współfinansował zakup 

aparatu słuchowego dla 2 podopiecznych i materiałów budowlanych dla 

niepełnosprawnych będących w trudnej sytuacji. 

(cel II)   Rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne: 
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Dwie osoby niepełnosprawne w 2012 roku brały udział w projekcie systemowym 

POKL. W Programie aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w Mieście  

i Gminie Margonin. Uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez doradcę 

zawodowego, psychologa, kursie prawa jazdy kategorii B. 

(cel III) Rozwój systemu wspierania oraz poziomu usług na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

Na terenie miasta Margonin działa Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Osoby 

niepełnosprawne dwa razy w tygodniu mogą korzystać z usług rehabilitanta. Gmina ze 

środków własnych także pomaga finansować wycieczki organizowane dla 

niepełnosprawnych. 

Na rzecz 11 niepełnosprawnych MGOPS świadczył usługi opiekuńcze. 

Ze środków własnych gminy osoby niepełnosprawne wspierane były finansowo 

poprzez: 

- pobyt i dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Dziennej Aktywności dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Chodzieży- 5 dzieci, 

- dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy- 5 osób, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również dla mieszkańców 

Miasta i Gminy Margonin bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 

(cel IV) W celu podnoszenia świadomości społecznej oraz aktywizacji i integracji 

podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne: 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z biblioteką, szkołami, 

domem kultury, Środowiskowym Domem Samopomocy w Gołańczy, Ośrodkiem 

Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży. 

Gmina wzorem lat ubiegłych będzie realizować zadania na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

5. Gmina Chodzież oraz  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży  

1) Gmina Chodzież 

W ramach celu I zbudowano Wiejski Klub Kultury w Milczu, budynek 

przystosowano dla osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu  

i toalet dla osób niepełnosprawnych. 
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 W ramach celu III udzielono pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym  

w ramach realizacji Gminnego Programu Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2012-2020. 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 

Realizacja założeń celu III poprzez świadczenie pomocy finansowej i pracy socjalnej 

dla osób niepełnosprawnych w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy  

o świadczeniach rodzinnych. 

 

 

6. Urząd Miejski w Chodzieży oraz Ośrodek Dziennej Aktywności Dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Chodzieży 

A. Działania podjęte przez Urząd Miejski w Chodzieży 

Cel III 

• Przyznano 33 000,00 zł dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło  

w Chodzieży na podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony  

i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie organizowanej 

aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży. 

• przyznano 5 000,00 zł dotacji Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło  

w Chodzieży i 3 000,00 zł Stowarzyszeniu Osób po Endoprotezoplastyce Biodra 

Bioderko w Chodzieży na organizację działań rehabilitacyjnych i integracyjnych 

dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących. 

• Przyznano 18 000,00 zł dotacji Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na 

prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży. 

• Przyznano 18 500,00 zł dotacji Zarządowi Miejskiemu Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej w Chodzieży i 18 500,00 zł Polskiemu Związkowi Emerytów 

Rencistów i Inwalidów w Chodzieży na organizację czynnego wypoczynku  

i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich 

rehabilitacji i aktywizacji. 

B. Działania podjęte przez Ośrodek Dziennej Aktywności Dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Chodzieży: 

Cel III 
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Prowadzenie rehabilitacji kompleksowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Chodzież, Miasta i Gminy Margonin, Miasta i Gminy Szamocin, Gminy Chodzież. Na 

rehabilitację składają się następujące działania: 

− terapia zajęciowa (plastyka, zajęcia kulinarne, zabawy tematyczne, zabawy 

ruchowe, zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia w samoobsłudze, imprezy 

okolicznościowe, kształtowanie zainteresowań, kształtowanie umiejętności 

dokonywania zakupów, dążenie do osiągnięcia maksymalnej niezależności 

życiowej w miarę indywidualnych możliwości, rozwój procesów poznawczych), 

− rehabilitacja lecznicza ( fizjoterapia, hydroterapia, zajęcia ruchowo-sportowe), 

− ćwiczenia metoda MRR Weroniki Sherborne, 

− otrzymanie środków finansowych z PFRON na zakup nowego busa do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 

Cel IV 

Organizowanie imprez okolicznościowych z zaproszonymi rodzicami, władzami 

samorządowymi i kościelnymi, podawanie informacji do lokalnych środków przekazu. 

Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin i przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje”. W ramach współpracy dzieci i młodzież 

niepełnosprawna jest objęta  zajęciami z logopedii, muzykoterapii. Ponadto 

prowadzona jest rehabilitacja społeczna polegająca na zdobywaniu doświadczeń w 

restauracji, cukierni, podczas określonych zakupów w sklepach z różnym 

asortymentem. Organizowanie wycieczek np. nad morze. W trakcie tego typu działań 

uświadamiamy osobom pełnosprawnym o innym zachowaniu i funkcjonowaniu 

niepełnosprawnych. 

 

 

7. Gmina Budzyń w ramach celu szczegółowego I tj. „Łagodzenie skutków 

niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych  

(w miejscu zamieszkania oraz w budynkach użyteczności publicznej)" przekazała do 

użytkowania w 2012 r. pochylnię dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka 

Zdrowia w miejscowości Wyszyny. 
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8. Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie 

W ramach celu I,  gmina Szamocin opracowała projekt wraz z pozwoleniem na budowę 

na wykonanie platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół  

w Szamocinie. Koszt ogólny inwestycji ujęty w złożonym wniosku o dofinansowanie 

wynosi 44 900 zł z tego dofinansowanie 26 690 zł. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w 2013 r.. Platforma przychodowa umożliwi dzieciom 

niepełnosprawnym i ich rodzicom z TPD- Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych  

w Szamocinie rehabilitację w salce rehabilitacyjnej Koła mieszczącej się w części 

piwnicznej Zespołu Szkół w Szamocinie. Do tej pory dostęp do pomieszczenia 

rehabilitacyjnego był utrudniony, gdyż dzieci na wózkach były znoszone po schodach. 

Ponadto opracowano także dokumentację techniczną na rozbudowę łącznika przy Hali 

Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół w Szamocinie.  

Rozbudowany łącznik będzie wykorzystywany jako sala wielofunkcyjna z dostępem 

również do osób niepełnosprawnych i różnych form ich integracji. 

Jeśli chodzi o rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne, jedna 

osoba niepełnosprawne nadal kontynuuje zatrudnienie w Urzędzie przy pracach 

porządkowych i technicznych. 

Gmina Szamocin jest otwarta na propozycje działań Polskiego Stowarzyszenia WIDOKI 

w Chodzieży. 

 Na terenie Gminy aktywnie działa Koło Dzieci Niepełnosprawnych, które skupia dzieci 

i młodzież dyspanseryjną z terenu Gminy. Gmina Zatrudnia rehabilitanta terapii 

ruchowej, który prowadzi zajęcia w salce rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Zespole 

Szkół w Szamocinie. 

Oprócz rehabilitacji osób niepełnosprawnych we wskazanych pomieszczeniach 

organizuje spotkania Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, która 

jest zinstytucjonalizowanym kontaktem  rodziców szukających wzajemnej pomocy. 

Celem grupy jest rozwiązywanie osobistych problemów, świadczenie sobie wzajemnej 

pomocy, wzajemna informacja na temat zasad postępowania z dziećmi oraz szans  

i perspektyw ich rozwoju.  

Także przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szamocinie organizowane są na życzenie rodziców dzieci 

niepełnosprawnych z Koła Szamocin szkolenia podnoszące ich wiedzę  
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z przedstawicielami instytucji np. ZUS, PCPR w Chodzieży, UMiG i MGOPS  

w Szamocinie.  Tematem szkolenia są uprawnienia przysługujące dzieciom i osobom 

niepełnosprawnym oraz ich opiekunom np. system zabezpieczenia społecznego-renty, 

emerytury dla opiekunów osób niepełnosprawnych, system świadczeń rodzinnych na 

rzecz osób niepełnosprawnych, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

uprawnienia do zasiłku stałego czy też ulgi dla osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów. 

Na polu podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin działania aktywizujące i integrujące w ramach swoich 

kompetencji podejmuje: 

− Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie 

− Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie 

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Koło w Szamocinie 

− placówki oświatowe z terenu gminy 

− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy Rodzinnych w Szamocinie. 

Powyższe instytucje podejmują działania umożliwiające  życie osób niepełnosprawnych 

w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych w tym: dostęp do obiektów 

użyteczności publicznej, dostęp do informacji, udostępnianie lokalowych 

zabezpieczających pełne uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 

artystycznym, sportowym oraz różnych form rekreacji, odpowiednich do 

zainteresowań i potrzeb. 

 

9. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

Działania podejmowane przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży w ramach 

celu I polegały między innymi na udzielaniu pomocy mieszkańcom w uzyskaniu 

dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków 

PFRON takich jak: wózki inwalidzkie, buty ortopedyczne, kule łokciowe, aparaty 

słuchowe, okulary, pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, materace 

przeciwodleżynowe, worki stomijne itp. 

Dla poprawy warunków życia mieszkańców Domu podniesiony został standard 

wyposażenia pokoi mieszkalnych (wentylatory przenośne, telewizory LCD, czajniki 

bezprzewodowe) oraz wykonano gruntowego remontu świetlico-jadalni i dostosowano 

do potrzeb osób niepełnosprawnych (stoliczki, dzwonek przy okienku do wydawania 
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posiłków), likwidowano próg oraz zamontowano nowe drzwi wyjazdowe do parku 

DPS. Wykonano kompleksowy remontu dróg podjazdowych  dla osób 

niepełnosprawnych na terenie Domu. Ponadto dla zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom Domu, kontynuowana jest współpraca z firma ochroniarską.  

Celem działań podejmowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży jest 

również aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców (cel II). Placówka 

dysponuje samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych co 

umożliwia dowóz niepełnosprawnych mieszkańców między innymi do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Chodzieży. Placówka stwarza mieszkańcom możliwość udzielania się 

w kawiarence oraz  dokonano przydziału garażu. 

Dwoje mieszkańców niepełnosprawnych uczestniczyło w 2012 r.                                  

w projekcie „Jest tyle do zrobienia” realizowanego przez Stowarzyszenie WIDOKI. 

Mieszkańcy mieli zapewniona pomoc w dotarciu na zajęcia 

Dom Pomocy Społecznej podejmuje również działania zmierzające do rozwoju 

systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych (cel III) 

poprzez: 

1. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek osobom niepełnosprawnym  

z terenu powiatu chodzieskiego, 

2.  Informowanie o aktualnych działaniach podejmowanych przez instytucje                                    

i organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez 

wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w holu głównym DPS w formie np. 

pism, ulotek, plakatów, 

3.  Udział pracowników Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w szkoleniach 

zewnętrznych: 

− udział 2 pracowników w szkoleniu  „Terapia zajęciowa w DPS” w ramach 

projektu „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, 

− udział 48 pracowników  w szkoleniu zorganizowanym przez  

ZDZ Piła  „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.  

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej. 

Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających 

osoby niepełnosprawne (cel IV) następowało poprzez: 
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− organizowanie przez Dom spotkań o charakterze integracyjnym ze społecznością 

lokalną (Klub Seniora, wizyty przedszkolaków i młodzieży ze szkół i świetlicy 

socjoterapeutycznej PROMYK DOBRA, koncerty: WRZOSY z Piły, Seniorki, JAN 

BOYS).  

− organizowanie przez Dom wyjazdów mieszkańców niepełnosprawnych do 

miasta środkami transportu publicznego dostosowanymi do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, nad jezioro na promenadę, do kawiarni oraz do 

Szamocińskiego Ośrodek Kultury na cykl spotkań  pn. „Ploty i sploty”. 

− wyjazdy z mieszkańcami w ramach akcji „Powroty do korzeni” w ich rodzinne 

strony, w odwiedziny do bliskich oraz odwiedzanie grobów zmarłych krewnych.  

− prowadzenie pogadanek z dziećmi z przedszkoli, młodzieżą szkolną nt. 

niepełnosprawności, osób starszych, chorych i ich potrzeb. 

− motywowanie młodych ludzi do pracy w ramach wolontariatu. 

− umożliwienie mieszkańcom kontaktu z mediami.  

 

10. Dom Dziecka w Szamocinie 

W rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne będące 

wychowankami Domu (cel II) wpisuje się aktywizacja niepełnosprawnych dzieci  

w celu podejmowania przez nich działań na rzecz własnego rozwoju, nauki  

i przyszłości (kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, podjęcie pracy) oraz 

umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego w szkołach zawodowych specjalnych. 

(cel III) Wspieranie osób niepełnosprawnych w pozyskaniu renty socjalnej (złożenie 

dokumentów, dowóz na komisje ZUS). 

Podejmowanie działań mających na celu utrzymanie kontaktu dzieci 

niepełnosprawnych z rodzina biologiczną. 

Zapewnienie kształcenia specjalnego (planowanie edukacji, dowóz dzieci do szkół, 

zakup podręczników).  

Zapewnienie dostępu do poradni specjalistycznych. 

Współpraca na rzecz dzieci niepełnosprawnych z instytucjami: PCPR, fundacje  

i stowarzyszenia, komisje do spraw orzekania o niepełnosprawności, OPS, MOS, 

MOW, ZUS, szkoły poradnie specjalistyczne, sądy i inne. 

Zapewnienie terapii psychologicznej i pedagogicznej. 
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Aktywizacja i wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, samoobsługowych, 

poznawczych oraz zainteresowań ( sportowych, muzycznych, manualnych). 

(cel  IV ) Aktywizacja i integracja pracowników z zakładów pracy, fundacji, członków 

klubów sportowego na rzecz dzieci niepełnosprawnych przebywających w placówce- 

udział w różnych formach spędzania czasu wolnego. 

Nauka tolerancji i podnoszenie świadomości na temat problemów osób 

niepełnosprawnych poprzez integrację dzieci przebywających w placówce. 

Udział wychowanków niepełnosprawnych w ogólnodostępnych formach życia 

kulturalnego, rekreacji, zajęciach sportowych i wypoczynku. 

 

11. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza RODZINA w Studzieńcu 

Działania placówki polegają na objęciu niepełnosprawnych wychowanków działaniami 

specjalistycznymi wynikającymi z programu opiekuńczo-wychowawczego. 

W ramach rozwoju działań aktywizujących zawodowo osoby  niepełnosprawne podjęto 

starania o przyjęcie do pracy osoby niepełnosprawnej na pracach interwencyjnych. 

W celu rozwoju systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz niepełnosprawnych 

osób (cel III) podejmowano działania w zakresie rozwijania zainteresowań 

plastycznych, muzycznych (organizacja zajęć na terenie placówki, udział w zajęciach 

organizowanych przez MDK, udział w konkursach organizowanych przez fundacje  

i stowarzyszenia). Działaniami tymi objęto  3 wychowanków. 

Niepełnosprawni wychowankowie objęci są nauczaniem w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu  z którym placówka ściśle współpracuje. 

Wychowankowie objęci byli programem rządowym „Wyprawka szkolna”, polegającym 

na dofinansowaniu podręczników szkolnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

III. Szkoły i przedszkola 

 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży 

W  Placówce organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla osób niepełnosprawnych 1 raz 

w tygodniu. 

Ponadto uczniowie klas odbywają zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga 

i psychologa szkolnego mające na celu integrację zespołów klasowych. Istotnym jest 
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umożliwienie młodzieży jak najszybszego poznania rówieśników, nawiązać 

prawidłowe relacje, co w pewnym zakresie wpływa na efekty edukacyjne. 

W celu współtworzenia optymalnego środowiska szkolnego organizowane są spotkania 

uczniów z ciekawymi ludźmi, dot. profilaktyki  zdrowia oraz z zakresu zachowań 

bezpiecznych.  

W/w uczniowie będą uczestniczyli w projektach edukacyjnych „Nasza szansa” – jest to 

indywidualny trening osób niepełnosprawnych z doradcą zawodowym 

 

2. I Liceum Ogólnokształcące im Św. Barbary w Chodzieży 

 Wśród uczniów klas II przeprowadzono lekcje poświęcone tematyce osób 

niepełnosprawnych „ Niepełnosprawność-czy naprawdę jesteśmy inni?”. 

Zorganizowano dyskotekę andrzejkową w ramach wieloletniej współpracy z Domem 

Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 

W ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzone były zajęcia rehabilitacyjne dla ucznia 

niepełnoprawnego ruchowo. 

 

3. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu 

Budynek szkoły przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych-wykonano 

podjazdy. 

W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. Szkoła 

zabiega o dofinansowanie do zakupu sprzętu inwalidzkiego. 

Organizowano wyjazdy podczas których uczniowie uczestniczą w zorganizowanych 

imprezach masowych np. mecz na Stadionie Lecha w Poznaniu. 

 

4. Zespół Szkół w Margoninie   

A.  Szkoła Podstawowa 

Zadania realizowane na rzecz niepełnosprawnych osób w ramach celu rozwoju systemu 

wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1. Pomoc i poradnictwo dla rodziców w pozyskiwaniu środków i pomocy materialnej  

    na realizację zadań służących wspieraniu rozwoju uczniów niepełnosprawnych,  

    pomoc w zakupie podręczników i pomocy dydaktycznych, 1% podatku, pomoc  

    rzeczowa. 
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2. Udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach, możliwościach uzyskania  

     pomocy i działaniach podejmowanych przez instytucje oraz organizacje na rzecz  

     osób niepełnosprawnych przez nauczycieli i pedagoga. 

3. Pomoc dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we  

      wspieraniu rozwoju uczniów 

4. Tworzenie warunków edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom  

     rozwój fizyczny i umysłowy poprzez: 

− rozpoznawanie potencjalnych możliwości i zaspokajanie indywidualnych 

potrzeb uczniów, 

− dostosowanie warunków nauczania oraz oceniania do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów z zapewnieniem realizacji zaleceń zawartych 

w orzeczeniach PPP oraz realizację zadań zawartych w IPE-T, 

− współpraca z PPP w zakresie diagnozowania oraz wspierania realizacji nauki 

przez uczniów niepełnosprawnych, 

− angażowanie do czynnego udziału w życiu klasy i szkoły ( udział 

 w uroczystościach, występach, przedstawieniach), 

− zajęcia rewalidacyjne, 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

− zajęcia logopedyczne, 

− zajęcia dla uczniów szkoły w Ośrodku Dziennej Aktywności dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Chodzieży, 

− rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, spotkania zespołów pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, 

− zabawy integrujące uczniów z osobami niepełnosprawnymi podczas zajęć 

świetlicowych, pozalekcyjnych, występów, wspólnych zajęć i spotkań ze 

słuchaczami Uniwersytetu m Wieku w Margoninie, 

− integracja uczniów, zespołów klasowych i rodziców ze środowiskiem lokalnym 

podczas organizowanych świąt, uroczystości, imprez kulturalnych (Andrzejki, 

bal karnawałowy, tradycje Bożego Narodzenia, Mikołajki, Dzień Matki, festyn 

rodzinny), 

− wydłużenie etapu edukacyjnego. 
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Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych 

 i ich rodzin odbywa się poprzez: 

1. Kształtowanie u uczniów postaw tolerancji i umiejętności wspierania  

       niepełnosprawnych dzieci przez rówieśników. 

2. Podejmowanie działań mających na celu przybliżanie uczniom tematyki  

       niepełnosprawności i specyfiki funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci poprzez: 

− realizację zagadnień niepełnosprawności wynikających z podstawy programowej 

w klasach I-III,  

− akcje charytatywne( np. zbieranie nakrętek), 

− rozmowy i pogadanki w klasach, m.in. o tolerancji, potrzebach innych ludzi, 

− podnoszenie wrażliwości, budzenie empatii u młodszych dzieci np. poprzez 

wykorzystanie tekstów bajek psychoedukacyjnych, 

− tematykę realizowaną na lekcjach wychowawczych, 

− codzienne, systematyczne wdrażanie dzieci do pomocy, współdziałanie 

i wspieranie niepełnosprawnych kolegów w klasach, 

− aktywizowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych (wsparcie stowarzyszenia „Małe Radości"). 

B. Publiczne Gimnazjum 

W ramach podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych zrealizowano: 

1. Zajęcia psychoedukacyjne o tematyce (pedagog szkolny): 

− Postawy wobec osób niepełnosprawnych,  

−  Wartości, dla których warto żyć, 

− Zanim wkroczę w dorosłe życie. 

2. Spotkania w klasach II pod hasłem: „Nie ma kaleki - jest człowiek" (pedagog  

     szkolny). 

3. Lekcje wychowawcze, lekcje języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie  

    dotyczące uwrażliwiania uczniów na problemy ludzi chorych niepełnosprawnych. 

4. Zachęcanie młodzieży do wolontariatu. 

5. Udział uczniów w wielu akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. 
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5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży wpisuje się w realizację celu III, bowiem stara 

się w ramach posiadanych środków stworzyć warunki edukacyjne umożliwiające 

niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży rozwój fizyczny i umysłowy. Realizujemy to 

przez zorganizowanie dowożenia dziecka niepełnosprawnego na zajęcia edukacyjne 

i rewalidacyjne do szkoły oraz we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Aktywności 

zorganizowanie zajęć dla uczniów naszej szkoły posiadających orzeczenia o kształceniu 

specjalnym realizowane w ww. Ośrodku. 

Pozostałe działania polegają na realizacji celów Programu Wychowawczego m.in. 

− tworzenie życzliwej, serdecznej atmosfery w szkole opartej na wzajemnym 

szacunku, zrozumieniu i tolerancji; 

− kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw 

wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności realizowania różnorodnych 

zachowań, dokonywanie samooceny; 

− integrowanie zespołów klasowych; 

− kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się negatywnym postawom 

właściwym zachowaniem. 

 

6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży 

Działania szkoły prowadzone są w dwóch kierunkach: 

1. pomoc uczniom niepełnosprawnym w szkole 

2. edukacja uczniów 

W związku z brakiem akceptacji w środowisku i samotność uczniów 

niepełnosprawnych szkoła podejmuje działania integrujące go ze szkołą. Uczeń  

z niepełnosprawnością bierze udział w życiu klasy, uczestniczy w imprezach klasowych 

– wycieczka, otrzymał wsparcie materialne w formie odzieży i paczki żywnościowej. 

Matka jest wspierana przez nauczycieli, pedagoga, informowana jest o możliwościach 

uzyskania pomocy. Uczeń realizuje obowiązek szkolny w Ośrodku Dziennej 

Aktywności, gdzie ma możliwość szerszej socjalizacji a także uczestniczenia  

w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych. 

Wśród uczniów szkoły podejmowane są działania mające na celu podnoszenia 

świadomości na temat problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na lekcjach 

przybliżana jest tematyka osób niepełnosprawnych celem nauki zachowań 

empatycznych. Uczy się sposobów pomagania potrzebującym. 
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7. Szkoła Podstawowa w Lipinach dokonała likwidacji barier architektonicznych 

poprzez  budowę podjazdu i barierek przed wejściem do szkoły (cel I). 

(cel III)Pozyskiwanie środków finansowych  na rzecz osób niepełnosprawnych.  

(cel IV)Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie problematyki osób 

niepełnosprawnych poprzez zgłoszenie szkoły do Kampanii Edukacyjnej na rzecz 

Integracji Dzieci „Uczymy się razem” – WIFOON. 

 

8. Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

 W ramach działań podjętych przez placówkę częściowo zostały zrealizowane 

następujące zadania: prowadzone były pogadanki poruszające problematykę osób 

niepełnosprawnych, przeciwności z jakimi muszą się zmagać takie osoby oraz mające 

na celu wyrabianie nawyku pomocy i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. 

Dzieci na co dzień mają możliwość kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi 

intelektualnie, uczniowie mający nauczanie indywidualne uczestniczą  

w uroczystościach szkolnych. 

Ponadto dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymały 

dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka 

2012”. Wszyscy uczniowie posiadający w/w dokumentację objęci są zajęciami 

rewalidacyjnymi, korekcyjno - kompensacyjnymi, a także gimnastyką korekcyjną. 

 

9. Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Chodzieży  

Cel I.  

− Wyposażenie łazienek, zapewnienie komfortu podczas zabaw, spożywania 

posiłków, zajęć – dostosowanie siedzisk, mebli, fotelików.  

− Wyposażenie przedszkola w odpowiednie zabawki, pomoce dydaktyczne 

dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.  

− Stworzenie kolejnej Sali do zajęć specjalistycznych – gabinet logopedyczny. 

Cel III.  

− Zatrudnienie dodatkowych osób - pomocy, specjalistów - fizjoterapeuty, 

kynoterapeuty, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego, pomocy 

nauczyciela. 

− Utworzenie Zespołów Do Spraw Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej. 
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− Organizowanie zajęć specjalistycznych – stymulacji zmysłowej Krąg 

Polisensoryczny,  Świadomości Ciał Knilów. 

− Wprowadzenie innowacyjnej metody dla dzieci niepełnosprawnych 

wspomagającej mowę – Makaton. 

− Organizowanie szkoleń dla rodziców przy pomocy Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej w Chodzieży oraz Fundacji DOGonić radość”. 

− Propagowanie idei integracji wśród dzieci w grupie, całym przedszkolu poprzez 

wspólne uroczystości – angażowanie dzieci o wszystkich form aktywności 

zgodnie z ich możliwościami. 

− Egzekwowanie od rodzin wypełniania obowiązku 5 i 6 latka. 

− Nawiązanie współpracy z Fundacją „Złotowianka” – zorganizowanie  

w przedszkolu spotkania dotyczącego utworzenia subkonta – 1% dla 

podopiecznego przez rodziców  

Cel IV.    

− Integracja dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin ze społecznością  lokalną – 

udział w paraspartakiadzie. 

− Nawiązanie współpracy z Fundacją „Złotowianka” – zorganizowanie  

w przedszkolu spotkania dotyczącego utworzenia subkonta – 1% dla 

podopiecznego przez rodziców. 

− Organizacja w przedszkolu akcji „Szlachetna Paczka” dla rodziny, która 

wychowuje 3 dzieci niepełnosprawnych.  

10. Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Wesoły Smyk” w Chodzieży  

Wyeliminowano bariery ograniczające uczestnictwo osób niepełnosprawnych  

w dostępie do edukacji-likwidacja barier architektonicznych – zbudowana pochylnia  

z dojściem do budynku.  

Organizowanie transportu dla dzieci niepełnosprawnych podczas organizowanych 

wycieczek. 

Rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych 

- prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, 

- zatrudnienie specjalistów  

� diagnoza psychologiczna, 

� zajęcia logopedyczne, 

� fizjoterapia. 
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- organizowanie warsztatów dla  rodziców dzieci wymagających pomocy 

      psychologiczno-pedagogicznej oraz niepełnosprawnych, 

-    doposażenie środków dydaktycznych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

- pogłębianie przez kadrę wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie  

     psychologii, logoterapii, poprzez podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie   

     umiejętności zawodowych, 

-  stosowanie metod i form pracy z dzieckiem w celu wspomagania jego rozwoju  

     system („Edukacja przez ruch" D. Dziamskiej, „Ruch Rozwijający", W. Sherborne, 

Pedagogika Zabawy, metoda G. Domana, metoda P. Denisona - kinezjologia 

edukacyjna, metoda Bon Depart - Dobrego Startu, Muzykoterapia). 

(cel IV) Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających 

osoby niepełnosprawne  

-  współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych, 

- prowadzenie „Akcji nakrętka"- zbieranie nakrętek przez dzieci przedszkolne  

     i środowisko lokalne z przeznaczeniem zebranych funduszy na rzecz dzieci  

     niedowidzących, 

- współpraca z Przedszkolem nr 2 z oddziałami integracyjnymi ( oglądanie 

     teatrzyków, przedstawień, wspólne zabawy), 

-   współpraca z Ośrodkiem Dziennej Aktywności (przedstawienia dla dzieci), 

-   współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

-   pogadanki, rozmowy przybliżające potrzeby osób niepełnosprawnych, 

- wspólne zabawy i pobyt w grupie dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi celem  

   podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych. 

 

 

IV. Szpitale 

 

 

1. Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży 

(cel I) Łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia 

osób niepełnosprawnych: 
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a) likwidacja barier architektonicznych i technicznych - podjazdy, windy, sanitariaty dla 

niepełnosprawnych, 

b)    likwidacje barier transportowych - bezpłatny transport sanitarny, 

c)  w czasie pobytu w szpitalu zapewniamy zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,  

       przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. wózki, kule, balkoniki itp.), 

d) każdy pacjent wypisany ze szpitala wymagający korzystania ze środków      

      pomocniczych lub ortopedycznych otrzymuje wniosek, uprawniający go do zakupu  

       w/w z dopłatą Narodowego Funduszu Zdrowia, 

e)  pacjenci niepełnosprawni hospitalizowani w Szpitalu są traktowani priorytetowo  

      i przyjmowani w trybie pilnym w oddział rehabilitacji. 

(cel II)  Rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne. 

Szpital zatrudnia 16 osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy, 

zapewniając im rozwój, szkolenia oraz partnerstwo w zespole. 

(cel III) Rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

a) pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na rozwój Szpitala, mający 

bezpośredni wpływ na wysoką jakość świadczonych usług również dla osób 

niepełnosprawnych, 

b) udostępnianie informacji o instytucjach, organizacjach, wypożyczalniach sprzętu 

osobom niepełnosprawnym. 

(cel IV) Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających 

osoby niepełnosprawne: 

a)    współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 

b) udział pracowników medycznych - lekarzy, pielęgniarek w spotkaniach osób  

       niepełnosprawnych połączonych ze szkoleniem o tematyce interesującej te osoby, 

c)   udział pracowników medycznych w imprezach organizowanych przez organizacje  

       działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 

d)   udział w programie,, Szpital Przyjazny Kombatantom", 

e)  powołanie Rzecznika ds. Praw Pacjentów oraz Rzecznika ds. Kombatantów. 
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V. Organizacje pozarządowe 

    
1.  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Przebudzone 

Nadzieje” 

cle III Stowarzyszenia na co dzień prowadzi rehabilitację dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z terenu powiatu chodzieskiego w formie rehabilitacji leczniczej 

(fizjoterapia, hydroterapia, zajęcia ruchowo-sportowe), ćwiczenia metodą MRR 

Weroniki Sherborne, logopedia oraz muzykoterapia. 

cel IV W celu podniesienia świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych  organizowane są imprezy okolicznościowe z zaproszonymi 

rodzicami, władzami samorządowymi i kościelnymi oraz przekazywane są informacje 

do lokalnych środków przekazu.  

Stowarzyszenia współpracuje z Ośrodkiem Dziennej Aktywności dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Chodzieży.  Prowadzona jest rehabilitacja społeczna polegająca 

na zdobywaniu doświadczeń w restauracji, cukierni, podczas określonych zakupów  

w sklepach z różnym asortymentem. Organizowanie wycieczek w okresie letnim na 

morze, po naszym terenie, do skansenu w Osieku, do pijalni czekolady, Piły, których 

celem jest uświadamianie osobom pełnosprawnym o innym zachowaniu  

i funkcjonowaniu niepełnosprawnych. 

 

2.   Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko 

1. Cel I 

a) Pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek treningowy) dla podopiecznej 

stowarzyszenia 

b) Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku, w którym 

znajduje się sala rehabilitacyjna Stowarzyszenia Bioderko 

 

2. Cel II – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – w 2012 

roku Bioderko realizowało projekt ze środków EFS działanie 7.2.1 „Aktywizacja 

zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo”, oraz podpisało umowę partnerską  

z firmą AC Ekspert z Obornik, dot. podobnych działań na rzecz osób 
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niepełnosprawnych. Dzięki takim działaniom, po raz kolejny stowarzyszenie brało 

udział w konkursie Lodołamacze na etapie wojewódzkim. 

 

3. Cel III – w 2012 roku organizacja realizowała dwa zadania współfinansowane  

z Gminy Miejskiej Chodzież oraz ze środków PFRON, będących w dyspozycji 

Województwa Wielkopolskiego, dotyczące rehabilitacji i edukacji osób po zabiegach 

operacyjnych. Podejmowane działania skoncentrowane były na aktywnej rehabilitacji 

osób po zabiegach operacyjnych. Organizowano również cykliczne spotkania  

z lekarzem ortopedą, a także wznowiono wydruk informatorów „Jak żyć ze sztucznym 

stawem biodrowym”. 

Rok 2012 przyniósł organizacji przeprowadzkę do nowej Sali rehabilitacyjnej, 

wyremontowanej własnym nakładem przy wsparciu kilku hurtowni z art. 

remontowymi. Uzyskano w ten sposób dodatkowa powierzchnię do ćwiczeń, ponadto 

sala wzbogaciła się o kilka sprzętów, między innymi lampę biotron, aparat do 

ultradźwięków oraz stołu do terapii manualnej ręki.  

Ponieważ organizacja w ramach statusu OPP może prowadzić działalność odpłatną na 

cele statutowe, na terapię przyjmowane są również osoby po udarach, wylewach  

i złamaniach, które za symboliczną opłatę mogą korzystać z pomocy rehabilitacyjnej.  

 

4. Cel IV – w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych, 1 września 2012 zorganizowano kolejny festyn prozdrowotny 

Zdrowa Sobota, podczas którego organizacja obchodziła 5 rocznicę działalności.  

O aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo mówiono również podczas targów 

Aktywni 50+ w Poznaniu, a także podczas I Światowego Dnia Fizjoterapii  

w Konstancinie k/Warszawy. Organizacja na co dzień współpracuje z oddziałem 

urazowo – ortopedycznym Szpitala Powiatowego w Chodzieży, Stowarzyszeniem 

Bezpieczny Powiat Chodzieski oraz ze stowarzyszeniem Otwarte Serca z Szamocina. 

Wzięła również udział w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych  

w partnerstwie z Powiatem Chodzieskim i Gminą Miejską Chodzież. 

Członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami biorą udział w spotkaniach 

okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych, odwiedzając się w szpitalach  

i w domach, wspierając w ten sposób i zawiązując więzy przyjaźni.  
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3. Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących 

Pomocy w Chodzieży i Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży 

I. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez Fundację: 

− prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. 

− pozyskiwanie środków na rzecz osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy 

finansowej na rehabilitację, leczenie, itp., 

− organizowanie imprez integracyjnych na terenie powiatu chodzieskiego 

służących między innymi przybliżeniu świadomości społecznej problemów osób 

niepełnosprawnych. 

− współpraca z innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi osoby 

niepełnosprawne. 

 

II. Cele realizowane przez Warsztat polegające na rozwoju działań aktywizujących 

zawodowo osoby niepełnosprawne (cel II) polegają na stworzeniu możliwości 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W tym celu prowadzona jest 

terapia zmierzająca do rozwijania m. In. psychofizycznych sprawności oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających 

uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęciu pracy. 

Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów 

wspierających osoby niepełnosprawne  polega na inicjowaniu i prowadzeniu 

współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi osoby 

niepełnosprawne oraz samorządem terytorialnym.  Uczestnicy Warsztatu 

czynnie uczestniczą w życiu społecznym poprzez udział bądź organizację 

różnego typu imprez  mających na celu promowanie działalności Warsztatu  

a przede wszystkim przełamywanie stereotypów w postrzeganiu osób 

niepełnosprawnych.  

Uczestnicy Warsztatu uczestniczyli w następujących imprezach: 

-  zabawa karnawałowa w Margoninie, 

-  śniadanie wielkanocne w Warsztacie, 

-  trzydniowa wycieczka do Szczecina, Międzyzdrojów i Świnoujścia, 
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-  udział w konkursie „Janusz Korczak - rzeźbiarz dziecięcej duszy”, 

-  Dzień rodzica, 

-  XVII Chodzieskie Targi Gospodarcze „Promocja 2012”, 

-  akcja społecznie użyteczna „Jeże w ogrodzie”, 

-  piknik w Zbyszewicach, 

-  plenerowe przedstawienie operetki „Księżniczka Czardasza”, 

-  piknik nad jeziorem w Klubie Zeglarskim „LOK”, 

-  „III Powiatowa Paraspartakiady Chodziez 2012”, 

- wystawa prac uczestników WTZ połączona z koncertem grupy muzycznej 

   „Na  Górze” w Klubie „Krater” w Szamocinie, 

-  udział w konkursie „ Inny świat jest tu”, 

-  udział w projekcie „Oni chcą, Oni mogą, oni potrafią”, 

-  zabawa andrzejkowa w WTZ w Gębicach, 

-  konkurs na akcję społecznie użyteczną Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej 

    Związek Organizacji Pozarządowych, 

-  przygotowanie wystawy i udział w zakończeniu  Roku Korczaka, 

-  otwarcie wystawy w sklepie „Arka” 

-  spotkanie wigilijne w siedzibie Warsztatu, 

-  wigilia miejska „W święta razem”. 

 

4. Polski Związek Niewidomych  

Działania podejmowane przez Związek w ciągu całego roku 2012: 

a. spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyło ok. 80 osób.  

b. spotkanie wielkanocne „Zajączek” dla 12 dzieci z koła PZN, 

c. wyjazd integracyjno-szkoleniowo-wypoczynkowy do Świnoujścia, w którym 

uczestniczyło 16 osób, 

d. organizacja majówki członków PZN wraz z dziećmi z Niepublicznego 

Przedszkola nr 3, 

e. organizacja 2 spotkań z przedszkolakami, dla których członkowie PZN  zbierano 

zakrętki, 

f. organizacja Dnia Dziecka dla niepełnosprawnych dzieci z PZN, dzieci z terenu 

gminy Chodzież, oraz z sołectwa Konstantynowo, 

g. udział i pomoc przy organizacji Powiatowej Paraspartakiadzie, 
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h. wycieczka  do Krynicy Morskiej, Gdańska, Gdyni, Elblągu i Malborka w której 

uczestniczyło 30 osób, 

i. organizacja integracyjnego wyjazdu do lasu na grzybobranie- uczestnikami było 

40 osób, 

j. udział 40 osób w Zabawie Andrzejkowej, 

k. spotkanie opłatkowe połączone z wyjazdem do Teatru Muzycznego dla 45 

członków PZN. 

 

5. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Szamocin 

Związek zorganizował w roku 2012 wczasy w Ustroniu Morskim. Odbyło się 6 spotkań 

integracyjno-kulturalnych. W miesiącach lipiec – sierpień-wrzesień zorganizowano  

4 wycieczki do Kołobrzegu, Mielna, Ciechocinka i Poznania.  

 

6. Fundacja Centrala Młodych 

Działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012  przez Fundację 

„Centrala Młodych” 

Cel IV - udział w projekcie „Sztuka N” Stowarzyszenia Na Górze, w którym osoby 

niepełnosprawne  wspólnie ze zdrowymi rozwijały swoje zdolności plastyczne, 

muzyczne tworząc animowany teledysk oraz spędzając wolny czas w sposób aktywny, 

np. pływając żaglówkami po jeziorze Miejskim, biorąc udział w przejażdżce kolejką 

wąskotorową, pikniku czy koncertach zespołu Na Górze. Wszystkie działania 

doprowadziły do integracji, zawiązania więzi przyjaźni i pomysłów na nowe, wspólne 

działania, 

- pomoc w organizacji kolejnej edycji Paraspartakiady. Organizacja zabaw i konkursów 

dla dzieci. 

 

7. Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka” 

W roku 2012 Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania: 

− Zadanie polegające na współpracy z rehabilitantką w formie wspólnej 

gimnastyki oraz indywidualnych ćwiczeń i masaży.  W zadaniu brało udział 

regularnie około 20 osób. /w okresie od stycznia do czerwca 2012 r./ 

− Zadanie polegające na udziale w gimnastyce rehabilitacyjnej pod kierunkiem 

rehabilitantek – udział regularnie kilkunastu osób w drugiej połowie roku 2012. 



 39

− Zadanie polegające na realizacji zajęć ruchowych na basenie – realizacja  

wg własnych potrzeb.  

− Zadanie polegające na propagowaniu idei naszej działalności oraz w celach 

profilaktyki onkologicznej w powiecie chodzieskim – zorganizowanie wspólnie 

ze Starostą Chodzieskim  spotkania edukacyjnego dla pracowników starostwa - 

dwukrotnie. Udział wzięło około 40 osób. Spotkanie – konferencja-profilaktyka 

chorób nowotworowych- rak piersi i szyjki macicy /MDK – we współpracy z dr 

Aleksandrą Szymczak –udział wzięło 30 amazonek/. 

− Zadanie polegające na udziale w corocznym spotkaniu integracyjnym 

przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych w powiecie chodzieskim – zaproszenie Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Chodzieży/.  

− Zadanie polegające na zorganizowaniu spotkania integracyjnego z okazji Dnia 

Kobiet. Uczestniczyło 30 osób. 

− Zadanie polegające na zorganizowaniu spotkania wielkanocnego dla Amazonek. 

/uczestniczyło 30 osób/. 

− Zadanie polegające na udziale w uroczystości z okazji nadania tytułu Honorowy 

Obywatel Miasta Chodzieży dla prof. Ks. Eustachego Rakoczego.  

− Zadanie polegające na wspólnych wyjściu do CHDK na koncerty z okazji 

uroczystości patriotycznych. 

− Zadanie polegające na zorganizowaniu corocznego spotkania integracyjnego 

Amazonek – wspólne grillowanie /czerwiec 2012 r./ 

− Zadanie polegające na udziale Amazonek z całego powiatu w koncertach 

wakacyjnych 

 w ramach „Wiatrakalii” w Margoninie. 

− Zadanie polegające na uczestnictwie w wernisażach i wystawach 

organizowanych przez MDK. 

− Zadanie polegające na zorganizowaniu i wyjeździe członków Stowarzyszenia  

z przyjaciółmi i rodzinami w październiku na Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Amazonek na Jasną Górę połączoną z wycieczką do Lądu nad Wartą 

/zwiedzanie zespołu pałacowo-klasztornego Lądzie/ Udział wzięło 40 osób.  
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− Zadanie polegające na udziale i uczestnictwie w Turnieju o Puchar Prezydenta 

Piły 

 w Bowlingu (grudzień 2012 r.). Uczestniczyło 5 osób. 

− Zadanie polegające na udziale Amazonek w Powiatowej Spartakiadzie osób 

Niepełnosprawnych – sierpień 2012 r. 

− Zadanie polegające na udziale Amazonek w organizowanej przez 

Stowarzyszenie Bioderko akcji „Zdrowa Sobota”. 

− Zadanie polegające na zorganizowaniu warsztatów dla Amazonek- warsztaty 

plastyczne (wykonanie aniołów na spotkania wigilijne), warsztaty – Kulinaria. 

− Zadanie polegające na przygotowaniu i zorganizowaniu spotkania wigilijnego  

w grudniu 2012 r. Uczestniczyło 30 osób. 

− Zadanie polegające na wolontariacie – działalność statutowa ochotniczek  

i odwiedziny chorych w szpitalach –poświęcono 12 godzin. 

− Zadanie polegające na współpracy naszego Stowarzyszenia z Ogólnopolską 

Federacją Amazonek /udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez 

Federację, wymiana korespondencji i informacji na tematy dotyczące leczenia, 

nowości medycznych  i działalności Amazonek zrzeszonych w Federacji,  

np. w szkoleniu i spotkaniu integracyjnym Unii Wielkopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń Amazonek w Sierakowie./ 

− Zadanie polegające na przekazywaniu informacji i propagowaniu idei 

działalności Federacji Stowarzyszeń Amazonek. Wszelkie informacje na ten 

temat można znaleźć na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń. 

− Zadanie stałe polegające na zaopatrywaniu członków stowarzyszenia  

w materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki zdrowia otrzymywane  

z Federacji /tworzenie indywidualnej biblioteczki amazonki/. 

− Zadanie polegające na udziale w konferencji organizowanej przez Wielkopolskie 

Centrum Onkologii.  

− Zadanie polegające na udziale Amazonek w warsztatach w ramach projektu 

Edukacja  

50 + /projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFS /. 

− zadanie polegające na odwiedzeniu grobów, zapaleniu zniczy i złożeniu 

kwiatów z okazji święta zmarłych jako pamięć o zmarłych Amazonkach. 
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− Zadanie polegające na  objęciu całoroczną opieką psychologiczną członków 

Stowarzyszenia – wsparcie psychologa w postaci indywidualnych rozmów itp. 

−  Zadanie polegające na współpracy z Nadleśnictwem Podanin – w zakresie 

programu dla społeczeństwa z zakresu edukacji leśnej. 

−  Zadanie polegające na zorganizowaniu spotkania z rehabilitantami w celu 

zaprezentowaniu możliwości rehabilitacji kobiet po mastektomii. 

 

 
 

VI. Wnioski 
 
 

Jakość jak i liczba podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych  

świadczy o determinacji wszystkich instytucji w chęci poszanowania oraz zrozumienia 

sytuacji osób niepełnosprawnych. 

Na uznanie zasługują te podmioty, które stale wspierają oraz pomagają osobom 

niepełnosprawnym przyczyniając się do rozwoju systemu wsparcia na ich rzecz. 

Działalność wielu organizacji pozarządowych zrzeszających właśnie osoby 

niepełnosprawne, jest odpowiedzią na ich własne potrzeby.  

Niektóre organizacje mogły liczyć na dofinansowanie ze środków własnych gminy,  

działań integracyjnych, aktywizujących oraz rehabilitacyjnych osoby niepełnosprawne  

np.  gmina Margonin  czy gmina Chodzież. 

Niektóre z opisanych w niniejszym sprawozdaniu działań, nie byłaby możliwa gdyby 

nie pozyskane środki zewnętrzne (PFRON, EFS). 

Na szczególną uwagę zasługuje istniejąca pomiędzy wieloma instytucjami współpraca 

jak np. współpraca pomiędzy przedszkolami, domem pomocy społecznej oraz 

organizacjami. 

Jak wynika z danych przesłanych przez placówki oświatowe, wszystkie  

w mniejszym lub większym stopniu w ramach oddziaływań wychowawczych  

i edukacyjnych starały się propagować idee równości i tolerancji, oraz podejmowały 

działania mające na celu przybliżenie problematyki osób niepełnosprawnych wśród 

dzieci i młodzieży, a także wśród rodziców.  

Należy także podkreślić, że wielu Partnerów  włącza się w proces rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych, i tak na uznanie zasługuje Powiatowy Urząd 

Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej, organizacje pozarządowe i oczywiście  pracodawcy. 
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Niezmiennie  pewne obszary nadal wymagają pracy, by osoby niepełnosprawne 

mogły w pełni samodzielnie uczestniczyć w życiu publicznym. Nadal priorytetową 

sprawą powinna być poprawa już istniejącej infrastruktury - likwidacja barier; 

zwiększenie nakładów finansowych na rehabilitację zdrowotną; umożliwienie dostępu 

do udziału w życiu kulturalnym i społecznym poprzez darmowe lub ulgowe 

korzystanie z dóbr kultury tj. opery, kina, teatru, filharmonii, muzeum, a także 

komunikacji miejskiej. 

 


