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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 2010 r. 

Celem głównym programu jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez 

stworzenie odpowiednich warunków życia oraz zwiększenie dostępu do rehabilitacji 

społecznej i zawodowej.  

Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: 

CEL I:  

Łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia osób 

niepełnosprawnych ( w miejscu zamieszkania oraz budynkach użyteczności 

publicznej). 

 

CEL II: 

Rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne. 

 

CEL III 

Rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

CEL IV: 

 Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających osoby 

niepełnosprawne. 

 

Realizacja tych celów należy w gestii partnerów wymienionych w Programie jak i innych 

instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

chodzieskiego.  

Poniżej przestawiamy 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 umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym dofinansowała ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania z zakresu: 

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,  

- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, 

- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, 

- sport, kulturę turystkę i rekreacje osób niepełnosprawnych,  

- działalność Warsztatu Terapii zajęciowej w Chodzieży. 

Środki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przyznawane są według algorytmu 

przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.  

W 2014 roku powiatowi przyznano kwotę 1.154.177zł.  W tej kwocie znajdowały się również 

środki przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży w wysokości 

517.860 zł. Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą 

Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXXIV/257/2014 z dnia  26 marca 2014 roku następująco:  

- rehabilitacja zawodowa – 30.681 zł. 

- rehabilitacja społeczna – 1.123.496zł. (w tym WTZ 517.860 zł.). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach ustawy  zrealizowało następujące zadania: 

Turnusy rehabilitacyjne – jako zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z 

elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności 

psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, zainteresowań a także 

udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu. Plan zgodnie z uchwałą 40.159zł. 

 Poniższa tabela przestawia zakres zrealizowanego zadania:  

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Liczba osób wraz z opiekunami 

ubiegająca się o dofinansowanie 

388 287.562 

2. Wypłacone dofinansowania 44 40.159 

 w tym dla osób dorosłych z opiekunami 44 40.159 

 w tym dla dzieci z opiekunami 0 0 
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Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się  

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym           

z problemami w poruszaniu się. 

Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej 

usprawnienie. Likwidacja tej bariery powoduje sprawniejsze działanie tej osoby                       

w społeczeństwie i umożliwia wydajniejsze jej funkcjonowanie.  

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Likwidacja 

tej bariery powoduje lepszą komunikację ze światem zewnętrznym.  

 

W związku z realizacją tego zadania przeprowadzono zgodnie ze złożonymi wnioskami         

45 wizytacji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizytacje miały na celu wyłonienie 

osób niepełnosprawnych, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i 

wymagały pomocy. Plan zgodnie z uchwałą 70.471zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 45 358.200 

2 Zawarte umowy 15 135.257 

3 Wypłacone dofinansowania ogółem 15 68.988 

4 Bariery architektoniczne 11 56.200 

5 Bariery techniczne 1 4.034 

6 Bariery w komunikowaniu się  4 8.754 

 

W ramach barier architektonicznych przystosowano 10 łazienek uwzględniając 

indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych (płytki antypoślizgowe, siedziska, pochwyty, 

urządzenia sanitarne). Wybudowano 1 mały podjazd oraz zlikwidowano progi dla osoby 

poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

W ramach barier w komunikowaniu się zakupiono: 4 komputery umożliwiające dostęp 

do internetu dla 2 osób poruszających się na wózku inwalidzkim, 1 dziecka i 1 osoby, która z 

uwagi na stan zdrowia nie opuszcza mieszkania.  
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W ramach barier technicznych zakupiono agregat prądotwórczy umożliwiający osobie 

niepełnosprawnej swobodne oddychanie. 

 

  Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Sprzęt rehabilitacyjny – to sprzęt zalecany przez lekarza, niezbędny do prowadzenia zajęć 

rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mający za zadanie 

osiągnięcie przez nią możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i 

podniesienia jakości życia.  

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – pełnią istotną rolę w leczeniu, opiece i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Są niezbędne w celu poprawy jakości życia. 

W ramach tego zadania Centrum dofinansowało między innymi: aparaty słuchowe, protezy, 

pieluchomajtki, cewniki, obuwie ortopedyczne, rowerki rehabilitacyjne itp.  

Plan zgodnie z uchwałą 483.816zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski  529 710.424 

2 Zawarte umowy na sprzęt 

rehabilitacyjny 

21 39.524 

3. Przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

352 444.292 

3 Łączne dofinansowanie 373 483.816 

 

Dofinansowanie do sportu kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych  

 Sport, kultura turystyka, i rekreacja dofinansowana ze środków PFRON rozumiana jest jako 

forma aktywności człowieka (zbiorowa), mająca na celu doskonalenie jego sił 

psychofizycznych. Zadania są realizowane poprzez popularyzację walorów rekreacji 

ruchowej, organizowanie zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych. Jest to również forma 

czynnego wypoczynku.  

Do Centrum w 2013 roku wpłynęły 4 wnioski organizacji pozarządowych na kwotę około 

63.684 zł. Organizacje ubiegały się o dofinansowanie do wyjazdów rekreacyjnych jak i 

spotkań kulturalno - sportowych.  
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Z dofinansowania korzystały następujące organizacje: 

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

Sianożęt – 10.605 zł 

- Polski Związek Niewidomych w Chodzieży – wycieczka bo Berlina – 585 zł 

Z dofinansowania zrezygnowała 1 organizacja, a jedna otrzymała odpowiedź negatywną 

zgodnie z przyjętym zarządzeniem Kierownika PCPR, iż każda organizacja otrzyma 

dofinansowanie do jednego zadania. 

Ponadto w zarządzeniu wprowadzono, iż wysokość dofinansowania wyniesie 15 zł na 

osobodzień dla każdego uczestnika wycieczki. Ta sytuacja pozwoliła na równe traktowanie 

wszystkich uczestników z poszczególnych organizacji.  

Ogółem przyznano dofinansowania na kwotę 11.190 zł 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży  

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w Chodzieży. Jest to placówka o zasięgu 

ponadgminnym, do której uczęszcza 35 uczestników.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ze środków PFRON przekazywało 

środki na działalność warsztatu w wysokości 517.860 zł. Dodatkowo Powiat przekazał 

obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj 57.540 zł 

W miesiącu grudniu przeprowadzono kontrolę problemową warsztatu. Zakres kontroli 

obejmował:  

- wykonania zaleceń pokontrolnych w ramach przeprowadzonej kontroli problemowej w 2013 

roku, 

- współpracę z rodzinami lub opiekunami uczestnika warsztatu w 2014 roku, 

- prawidłowość wykorzystania środków PFRON od stycznia do listopada 2014 roku z 

zakresie: 

- wynagrodzenia pracowników, 

- dowóz uczestników do Warsztatu w tym zakup biletów miesięcznych. 

Jednostka otrzymała informację o wynikach kontroli wraz z zaleceniami. Informacja o 

wynikach kontroli jest dostępna w siedzibie Centrum.  
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Program „Aktywny samorząd” 

Program realizowany jest na podstawie zawartej umowy Nr AS3/000012/15/D pomiędzy 

Powiatem Chodzieskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

która jest każdego roku aneksowana.  

Ponadto zadania są realizowane zgodnie z wytycznymi PFRON zawartymi w następujących 

dokumentach: 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” w 2014 roku 

- Zasady wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach 

modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Realizacja zadania przedstawia się następująco: 

Lp. Obszar programu/numer zadania Przekazane przez 

PFRON środki ogółem 

Przyznane/wydatkowane 

dofinansowanie/refundacja 

I Moduł I  

 

 

 

 

174.980,00 

90.994,01 

1 Obszar A, zadanie 1 Brak wniosków 

2 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 

3 Obszar B, zadanie 1 18.934,00 

4 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

5 Obszar C, zadanie 1 64.660,00 

6 Obszar C, zadanie 2 5.500,01 

7 Obszar C, zadanie 3 Brak wniosków 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D 1.900,00 

II Moduł II 81.700,00 

 Ogółem 172.694,01 

 

Objaśnienia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym: 

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

  Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu 

  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 
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Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne(co najmniej na 

III poziomie jakości), 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

Ponadto w ramach tego zadania przeprowadzona została kontrola przyznanych dofinansowań 

za 2014 rok i ewaluacja programu.  

Lp. 

Obszar 

programu/numer 

zadania 

Przyznane/wyda

tkowane 

dofinansowanie/

refundacja 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Przyznane 

świadczenie 
Dorośli Dzieci 

Umiark

owany 

Znaczny/

do 16 r.ż. 

I Moduł I 90.994,01 16 11 10 1 1 10 

1 Obszar B,  

zadanie 1 

18.934,00 4 3 2 1  3 

2 Obszar C, 

 zadanie 1 

64.660,00 8 4 4   4 

3 Obszar C,  

zadanie 2 

5.500,01 3 3 3   3 

4 Obszar D 1.900,00 1 1 1  1  

II Moduł II 81.700,00 40 37 37  31 6 

  172.694,01 56 47 47 1 32 16 
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Projekt systemowy „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej             

i zawodowej w powiecie chodzieskim” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży od stycznia do grudnia 2014 roku 

kontynuowało realizację projektu systemowego „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji 

społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”.  

W 2014 roku projekt był realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Budzyniu. 

Głównym celem była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w wieku od 15 – 64 lat z terenu powiatu chodzieskiego.  

Projekt obejmował 3 grupy beneficjentów: 40 osób niepełnosprawnych i 4 wychowanków 

rodzin zastępczych i 9 beneficjentów GOPS Budzyń. Ogólna wartość projektu wynosiła: 

747.136,08 zł  

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:  

I. Osoby niepełnosprawne 

• trening umiejętności społecznych – warsztaty psychologiczne – obejmował 

15 godzin szkolenia dla 1 ON w trzech modułach zagadnień: asertywność, 

trening motywacyjny, trening interpersonalny 

• poradnictwo zawodowe – obejmowało 15 godzinne szkolenie dla 1 ON w 

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

pozytywnego myślenia, bilans umiejętności społecznych 

• poradnictwo prawne – obejmowało 10 godzinny szkolenie dla 1 ON w 

zakresie między innymi: prawa pracy, uprawnień na rynku pracy, ulg i 

uprawnień osób niepełnosprawnych 

• szkolenie w dziedzinie zdrowia – obejmowało 21 godzin szkolenia dla 1 ON 

z zakresu: podniesienia świadomości na temat zdrowia, , zasad zdrowego 

żywienia. 

• 14 dniowy turnus rehabilitacyjny 

• kurs komputerowy – obejmował 40 godzin szkolenia dla 1 ON z zakresu: 

nabycia wiedzy i umiejętności posługiwania się komputerem, posługiwania 

się programami oraz Internetem 
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• szkolenie z pierwszej pomocy - obejmowało 18 godzinny szkolenie dla 1 ON 

w zakresie: zasad i praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy w 

różnych stanach urazowych.  

II. Osoby usamodzielniane  

•  trening terapeutyczno – psychologiczny - obejmował kształtowanie  

kompetencji społecznych - 31 godzin szkolenia dla 1 OU  

•  poradnictwo zawodowe – obejmowało rynek pracy, warsztat 

edukacyjny, pisanie dokumentów aplikacyjnych, praca w internecie 

itp. – 14 godzin szkolenia dla 1 OU 

•  kurs komputerowy – obejmował wprowadzenie do informatyki, 

podstawową wiedzę z zakresu obsługi i poruszania się w internecie – 

40 godzinne szkolenie dla 1 OU 

•  10 dniowy obóz aktywnej integracji dla OU i rodzin zastępczych. 

Podczas obozu zostały przeprowadzone między innymi warsztaty 

psychologiczne i zajęcia z muzykoterapii 

•  aktywizacja edukacyjna związana z uzupełnieniem wykształcenia  

III.           Beneficjenci GOPS Budzyń   

• poradnictwo zawodowe – obejmowało 15 godzinne szkolenie dla 1 

BO w zakresie między innymi: automotywacji, techniki i metody 

rekrutacji, rola pozytywnego myślenia, bilans umiejętności 

społecznych 

• poradnictwo prawne – obejmowało 12 godzinny szkolenie dla 1 BO 

w zakresie między innymi: prawa pracy, prowadzenia działalności 

gospodarczej i pozyskiwanie środków na prowadzenie i rozwój 

firmy 

• kursy zawodowe – BO uczestniczyli w kursach według własnych 

preferencji i dostosowanych do swoich potrzeb np.: kurs 

gastronomiczny i kurs prawa jazdy 

• 10 dniowy obóz aktywnej integracji – w obozie wzięły udział całe 

rodziny beneficjentów celem wzajemnej integracji. Podczas obozu 

przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne i zajęcia z 

muzykoterapii.  

Wszyscy beneficjenci pomyślnie ukończyli projekt. 
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Projekt obejmował lata 2009-2014. W czasie jego realizacji wzięło udział 275 beneficjentów: 

 - osoby niepełnosprawne 

- osoby usamodzielnia z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych 

 - beneficjenci GOPS Budzyń.   

Wsparciem objęto również rodziców dzieci z rodzin zastępczych oraz całe rodziny 

beneficjentów GOPS z Budzynia. 

 

W ramach współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

poproszono Radę o opinię w sprawach dotyczących podziału środków PFRON oraz                  

o zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2011-2020 za 2013 rok.  

 

Wszystkie podjęte przez PCPR działania wpisują się w cele I, II i IV programu.  
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2. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży  

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w 

ramach: 

Cel II:   

Szkolenia i kursy zwiększające szanse na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych : 

 - operator węzła betoniarskiego (zakres tematyczny: użytkowanie eksploatacyjne, 

dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawy sterowania, napędy 

elektryczne, elementy hydrauliki, budowa maszyn, technologia robót) – 1 osoba 

 - kurs obsługi programu AutoCad (zakres tematyczny: nauka obsługi programu AutoCad 

– poziom podstawowy, poziom zaawansowany 2D, 3d modelowanie i wizualizacja) – 1 osoba 

 - operator wózka widłowego z programem magazynowym (zakres tematyczny: 

wiadomości o doborze technicznym, typy stosowania wózków, budowa wózka, czynności 

operatora przy obsłudze wózków, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości 

z zakresu BHP i PPOŻ, praktyczna nauka jazdy, nauka programu magazynowego) – 1 osoba 

 - szwaczka mebli tapicerowanych (zakres tematyczny: organizacja miejsca pracy zgodnie 

z przepisami BHP i PPOŻ, rodzaje narzędzi i maszyn szwalniczych oraz ich konserwacja, 

style i typy konstrukcji tapicerowanych, rodzaje materiałów i półfabrekatów) – 1 osoba  

 

Usługi z zakresu doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej są usługami ogólnie 

dostępnymi, polegającymi na udzieleniu bezrobotnym i poszukującym pracy w tym osobom 

niepełnosprawnym, pomocy przy wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w 

szczególności: 

 - udzielaniu porad z wykorzystaniem standardowych metod wyboru zawodu, 

przekwalifikowania, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, 

 - inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych oraz 

grupowych informacji zawodowych, 

 - doborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju 

schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy (z 

uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia). 

W 2014 roku z usług doradztwa zawodowego skorzystało: 
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 - 27 osób, w tym 16 kobiet z indywidualnej porady zawodowej, w ramach których dla 

ww. osób utworzono indywidulany plan działania; 

 - 23 osoby w tym 18 kobiet uczestniczyło w poradach grupowych, na których określano 

zainteresowania, predyspozycje oraz możliwości do podjęcia pracy, 

 - 159 osoby niepełnosprawne, w tym 79 kobiet uczestniczyło w grupowych informacjach 

zawodowych, w trakcie 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 podjęcia działalności gospodarczej. 

Informowanie osób niepełnosprawnych, pracodawców o prawach i ulgach wynikających 

z zatrudnienia osób niepełnosprawnych odbywało się poprzez kontakt osobisty, 

telefoniczny, ulotki oraz stronę internetową Urzędu. 

Informowanie osób niepełnosprawnych o możliwościach otwarcia własnej działalności 

gospodarczej lub rolniczej oraz pomoc i wsparcie w tym kierunku odbywało się poprzez 

ulotki dostępne w urzędzie, kontakt osobisty lub telefoniczny. Z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Rezerwy Ministra przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 13 osobom na kwotę ogółem: 278.400 zł.  

Wspieranie oraz inicjowanie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

urząd mógł prowadzić w ramach dostępnych form oraz środków budżetowych jakimi 

dysponował. Między innymi osoby niepełnosprawne mogły skorzystać w 2014 roku z takich 

form pomocy jak: 

prace inwestycyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, bony stażowe, bony na 

zasiedlenie, refundacja składek na ubezpieczenie społecznej, dofinasowanie wynagrodzenia 

pracownika.  

Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W 2014 r. w ramach zwrotu kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z dodatkowych 

środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II, zostały 

zorganizowane staże, w których uczestniczyły 4 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy 

niepozostające w zatrudnieniu. 

Ze środków EFS, Funduszu Pracy oraz Rezerwy Ministra zorganizowane były: 
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 - staże, w których uczestniczyło 41 osób; 

 - prace interwencyjne 2 osoby, 

 - roboty publiczne 10 osób, 

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników 2 osoby, 

- bon stażowy 2 osoby, 

- bon na zasiedlenie 1 osoba. 

 

Cel III:  

Ze środków PFRON w 2014 roku realizowano zadania – zwrot kosztów na instrumenty i 

usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających 

w zatrudnieniu – 30.681 zł, oraz pozyskaliśmy dodatkowe środki PFRONB w ramach 

Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II – projekt „Doświadczenie zawodowe 

atutem niepełnosprawnych na rynku” gdzie udzielono wsparcia 4 osobom niepełnosprawnym 

w ramach umów zawartych z pracodawcami o odbywanie stażu łącznie na kwotę 15.600 zł. 

W 2014 roku 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, 

 - dofinasowanie do wynagrodzenie pracowników, 

 - bon stażowy, 

 - bon zatrudnieniowy, 

 - bon na zasiedlenie. 

Promocję tych form prowadzono w ramach środków finansowych jakimi dysponował Urząd.  
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Podnoszenie poziomu usług doradczych i społecznych poprzez organizowanie szkoleń 

dla osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi. 

Urząd na wniosek pracodawcy może refundować koszty szkolenia pracowników lub 

pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń osób 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 oraz przekazywane w trakcie wizyt poprzez kontakt 

osobisty z pracownikiem Urzędu.  

 

 

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie udzielił w 2014 roku osobom 

niepełnosprawnym oraz rodzinom, których członkiem jest osoba niepełnosprawna pomoc 

finansową i w naturze. Pomoc udzielono w formie:  

- zasiłków stałych – 46 osób 

- zasiłków okresowych – 23 osoby 

- realizowano Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

- zasiłki celowe przyznano 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 98 osób. 

Pomoc w formie zasiłku szkolnego dla osób, w związku z niepełnosprawnością otrzymały 3 

osoby z 3 rodzin.  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie przyznaje również świadczenia 

związane z niepełnosprawnością. Należą do nich: 

- świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna, zasiłek dla opiekunów, 

Rządowy Program „200 zł”, zasiłek pielęgnacyjny. 

W celu łagodzenia skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia osób 

niepełnosprawnych Ośrodek współfinansował zakup aparatu słuchowego dla 2 podopiecznych. 

Ośrodek dopłacił do turnusu rehabilitacyjnego  dla 1 podopiecznej. Współfinansował zakup 



17 

 

sterownika do pieca, przebudowę tarasu oraz budowę podjazdu dla wózka inwalidzkiego, a także 

dopłacił do budowy oczyszczalni przydomowej. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Margoninie wspomógł w ten sposób 5 osób niepełnosprawnych.  

 Rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie pośredniczył w poszukiwaniu 

niepełnosprawnych do projektów: 

- „Młodzi. Niepełnosprawni. Wykwalifikowani – 1 osoba 

- „Szkolenie-niepełnosprawni 15-30” – 1 osoba. 

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 terenie 

miasta działa Stowarzyszenie „Małe Radości”, które organizowało festyny, z których dochód 

przeznaczony był dla osób niepełnosprawnych z miasta Margonin. Na rzecz 8 osób 

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 – 3 dzieci 

- dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy – 6 osób 

- dowóz 1 dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chodzieży. 

M-GOPS prowadzi również dla mieszkańców Miasta i Gminy Margonin bezpłatną 

wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

W celu podnoszenia świadomości społecznej oraz aktywizacji i integracji podmiotów 

wspierających osoby niepełnosprawne Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Margoninie współpracuje z biblioteką, szkołami, przedszkolem, domem kultury, 

Środowiskowym Domem Samopomocy w Gołańczy, Ośrodkiem Dziennej Aktywności  dla 

Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży, Domem Dziecka w Szamocinie. Gmina wzorem lat 

ubiegłych będzie realizować zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży i Stowarzyszenie „SOCIUS” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Socius” 

realizowało następujące działania wynikające z założeń programu: 

Cel I: rehabilitacja zdrowotna w miejscu zamieszkania dla 14 osób, wsparcie asystenta 

osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania, wsparcie pracownika socjalnego, 

zajęcia w zorganizowanej pracowni gospodarstwa domowego i pracowni plastycznej, 

Cel III: w ramach tego zadania zrealizowano wsparcie osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością, tj: stworzono dostępną ofertę w formie wsparcia społecznego, 

rehabilitacyjnego.  

Cel IV: pracownicy socjalni biorąc czynny udział w realizowanych projektach diagnozują 

i wskazują potrzeby osób niepełnosprawnych.  

 

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu podjął następujące działania: 

Cel I: - Gmina Budzyń w ostatnich latach zmieniła swoją infrastrukturę ułatwiając dostęp 

osobom niepełnosprawnym do takich instytucji jak: 

- Gminny Ośrodek Kultury, 

- Świetlice wiejskie na terenie Gminy Budzyń : w Bukowcu, Prośnie, Sokołowie 

Budzyńskim, Nowym Brzeźnie, Dziewokluczu, 

- Ośrodek Zdrowia w Budzyniu, 

- placówki edukacyjne. 

Cel II: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu w partnerstwie z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w okresie od 01.01.2014-31.12.2014 roku w ramach 

projektu „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej w powiecie 

chodzieskim” objął wsparciem dziewięć rodzin. Wśród 9 uczestników projektu były 3 osoby 

legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne jak i 

pozostali uczestnicy projektu uczestniczyli w kursach i szkoleniach aktywizujących 

zawodowo: 

- kurs prawa jazdy kat. B i C 
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- kurs gastronomiczny 

- kurs komputerowy 

- poradnictwo zawodowe i prawne. 

 

Cel III: Gmina Budzyń nie posiada rozbudowanego systemu wsparcia na rzecz osób  

niepełnosprawnych. Wsparcie dla ww. osób na chwilę obecną występuje w formie prężnie 

działającej stołówki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w której posiłki dotowane są 

przez Gminę Budzyń przez co osoby niepełnosprawne mają możliwość wykupienia tańszych 

posiłków. 

GOPS realizuje usługi opiekuńcze również dla osób niepełnosprawnych, dla których powyżej 

80 roku życia usługi te są bezpłatne. Na terenie Gminy Budzyń działa również koło TPD,      

w ramach którego zatrudniony jest rehabilitant dla dzieci niepełnosprawnych. 

Cel IV: GOPS w 2014 roku realizował w partnerstwie z PCPR projekt, gdzie objęto 10% 

osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna.  

 

6. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie w ramach programu podjął 

następujące działania: 

 Cel I:  

W odniesienie do tego celu realizowano: 

- pomoc w dofinasowaniu części udziału własnego w związku z modernizacją i likwidacją 

barier architektonicznych w łazience dla potrzeb dziecka niepełnosprawnego w miejscu 

zamieszkania. Zgodnie z zawartą umową likwidacja barier architektonicznych została 

dofinansowana ze środków PFRON, a także udziału własnego osoby niepełnosprawnej. 

Osoba uzyskała profesjonalną pomoc w wykonaniu kosztorysu prac, będącego koniecznym 

załącznikiem umowy. 

- dofinansowanie przez M-GOPS dojazdów na wizyty kontrolne do klinik w Warszawie po 

dokonanych przeszczepach w stosunku do 2 osób, 

- pomoc w wypełnianiu dokumentacji do Krajowego Ośrodka Mieszkalno Rehabilitacyjnego 

dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku dla 1 osoby, 
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-  w ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny w 2014 r. przyznano 1 kartę dla 

dorosłego dziecka dotkniętego niepełnosprawnością na czas nieokreślony zgodnie z 

wydanym orzeczeniem, 

- organizacja wypoczynku letniego z udziałem 2 dzieci niepełnosprawnych w celu 

minimalizowania dysfunkcji zdrowotnych. 

- M-GOPS udzielił osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, w których członkiem jest 

osoba niepełnosprawna pomoc finansową oraz pomoc w naturze w następujących formach: 

- zasiłek stały – 25 osób 

- zasiłek okresowy – 24 osoby 

- realizowano Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

- dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych w ilości 152 świadczeń 

- zasiłki celowe przyznano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia, zakup 

leków, żywności, opału, odzieży oraz w celu opłacenia rachunków za gaz energię 

elektryczną i na inne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Świadczeniami objęto 

81 osób. 

Cel II: – dwie osoby niepełnosprawne nadal kontynuują zatrudnienie w Urzędzie Miasta i 

Gminie Szamocin przy pracach porządkowych i technicznych. W zakresie działań 

aktywizujących osoby niepełnosprawne Gmina Szamocin jest otwarta na propozycje 

organizacji i stowarzyszeń, które w ramach swojej działalności statutowej podejmują różne 

działania aktywizujące. 

 

Cel III: W odniesieniu do tego celu:  

1. Zakupiono samochód typu Bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w 

tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Zakup samochodu został dofinasowany ze 

środków PFRON, również z udziałem środków własnych Gminy. 

2. Kontynuowano współpracę z Ośrodkiem Dziennej Aktywności dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Chodzieży w oparciu o porozumienie zawarte w dniu 02.01.2014 r. 

pomiędzy Gminą Miejską w Chodzieży a Gminą Szamocin w sprawie zasad finansowania i 

współpracy w zakresie objęcia opieką dzieci z terenu Miasta i Gminy Szamocin. 

Do w/w ośrodka dowożono troje dzieci: 

 - jedno dziecko 2 dni w tygodniu 
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- jedno dziecko 5 dni w tygodniu 

- jedno dziecko korzystające z fizjoterapii 3 dni w tygodniu przez 10 miesięcy.  

Na podstawie złożonego sprawozdania z dnia 30.01.2015 roku Gmina Szamocin dofinansowała 

rehabilitację wskazanych dzieci przekazując dotację w wysokości 11.785,90 zł. 

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest podniesienie jakości życia dzieci w następujących 

sferach: 

- wyższe funkcjonowanie ruchowe, psychiczne i społeczne, 

- rozwój procesów poznawczych, 

- rozwój mowy i mówienia, 

- poprawa wydolności układu oddechowego i artykulacyjnego. 

Ponadto ze środków własnych gminy wspierano osoby niepełnosprawne poprzez: 

- dowóz 1 dziecka do szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży, 

- dowóz 2 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni. 

3. Kontynuowano wykorzystując środki własne gminy, w ramach Koła Dzieci 

Niepełnosprawnych przez TPD w Szamocinie rehabilitację dla dzieci i młodzieży dyspanseryjnej 

w sali rehabilitacji zlokalizowanej w Zespole Szkół w Szamocinie, którą prowadził rehabilitant 

terapii ruchowej. 

4. Prowadzenie przez M-GOPS w Szamocinie dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamocin 

bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego pozyskiwanego z prowadzonej współpracy z 

partnerską Gminą Grasberg w Niemczech. 

Niepełnosprawni mieszkańcy korzystali z następującego sprzętu: 

- siedzisko kąpielowe – 8 osób 

- kule – 36 osób 

- wózki inwalidzkie – 11 osób 

- toalety – 10 osób 

- balkoniki – 37 osób 

- laski – 5 osób 

- łózka – 7 osób 

- stolik na łóżko – 1 osoba  

5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze na rzecz 14 osób 

na łączną liczbę świadczeń 3.073. 
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Cel IV: w ramach podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin działania aktywizujące i integrujące w zakresie kompetencji 

podejmuje: 

- Urząd Miasta i Gminy Szamocin 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Szamocin 

- Placówki oświatowe z terenu gminy 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy Rodzinnych w Szamocinie 

- Dom Dziecka w Szamocinie 

- Szamociński Dom Kultury. 

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 możliwości lokalowych zabezpieczających pełne 

uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz 

różnych formach rekreacji, odpowiednich do zainteresowań i potrzeb.  

 

 

7. Urząd Gminy Chodzież 

Gmina prowadziła działania wynikające z uchwały Rady Gminy Chodzież Nr VI/47/12 z dnia 

29.05.2012 r. zmienionej uchwałą nr XV/104/12 z dnia 28.12.2012 r. następnie uchwałą 

XX/149/13 z dnia 23.04.2013 oraz uchwałą nr VI/37/2015 z dnia 13.02.2015 r.  

W ramach w/w uchwały zawarte zostało porozumienie w zakresie dofinansowania uczestnictwa 

w zabiegach rehabilitacyjnych wraz z dowozem dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 

Chodzież w Ośrodku Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży przy 

ulicy Reymonta 12. W rehabilitacji uczestniczyło 5 dzieci. W 2014 roku Gmina zakupiła 

samochód przeznaczony do przewozu osób i dzieci niepełnosprawnych. Od 1 września 2014 r. 

niepełnosprawne - dzieci z trenu gminy są dowożone zarówno do Ośrodka Dziennej Aktywności 

dla Dzieci Niepełnosprawnych jak  również do placówek oświatowych, do których uczęszczają. 
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8.  Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

 Działania podjęte przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2014 roku w ramach:  

Cel I: 

- pomoc mieszkańcom Domu w uzyskaniu dofinansowania do przedmiotów 

ortopedycznych (wózki inwalidzkie, buty ortopedyczne, kule łokciowe, aparatu słuchowe, 

okulary, pieluchomajtki, cewniki, worki, materace), 

- podniesienie estetyki wyglądu pokoi mieszkalnych (malowanie ścian), 

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez kontynuację współpracy z firmą 

ochroniarską BLACK Security 

 

Cel II: 

- pomoc w dotarciu (dowiezienie samochodem DPS) do PUP w Chodzieży 

niepełnosprawnych mieszkańców zapisanych jako osoby bezrobotne poszukujące pracy 

- stwarzanie przez Dom mieszkańcom warunków do aktywności społecznej i pełnienia ról 

społecznych poprzez możliwość udzielenia się w kawiarence DPS, przydział garażu, możliwość 

powrotu do DPS w godzinach obowiązywania ciszy nocnej) 

- udział niepełnosprawnych mieszkańców w projekcie „Jest tyle do zrobienia” 

realizowanego ze środków PFRON przez Stowarzyszenie „Widoki” w Chodzieży - uczestniczyło 

2 mieszkańców (okresowa pomoc w dotarciu na zajęcia). 

 

Cel III: 

- wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek osobom niepełnosprawnym z terenu 

powiatu chodzieskiego 

- informowanie o aktualnych działaniach podejmowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w holu głównym DPS w 

formie np. pism., ulotek, plakatów 

- udział pracowników działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w szkoleniach: kurs 

samoobrony, podologia, pielęgnacja stopy zdrowej, pielęgnacja stopy chorej, zespół stopy 

cukrzycowej, szkolenie BHP. 
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Cel IV: 

- organizowanie przez Dom spotkań o charakterze integracyjnym ze społecznością 

lokalną (klub seniora, wizyty przedszkolaków, młodzieży z chodzieskich szkół, świetlicy 

socjoterapeutycznej Promyk Dobra, scholii parafialnej, seniorami z Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej w Pile, spotkania z zespołami wokalnymi na organizowanych w DPS spotkaniach 

koncertowych (Wrzoski, Seniorki, Pogodna Jesień, Babie Lato, Złoty Liść, Nietuszkowiacy) 

spotkania integracyjno-aktywizujące z młodzieżą z Centrali Młodych 

- organizowanie przez Dom wyjazdów mieszkańców niepełnosapwnych do miasta 

środkami transportu publicznego z dostosowaniem do niepełnosprawnych, nad jezioro na 

promenadę chodzieską, do kawiarni 

- wyjazdy z mieszkańcami w ramach akcji „POWROTY DO KORZENI”, wyjazdy w ich 

rodzinne strony, odwiedziny u rodzin, odwiedziny grobów zmarłych mieszkańców, i innych 

krewnych, wyjazdy Poznaj Najbliższą Okolicę do m.in. Margonina, Wągrowca 

- prowadzenie pogadanek z dziećmi z przedszkoli, młodzieżą szkolną dotyczącą 

niepełnosprawności, osób starszych, chorych i ich potrzeb 

- informowanie i motywowanie młodych osób (młodzieży szkolnej, studentów 

odbywających praktyki) o możliwości pracy w ramach wolontariatu 

- umożliwianie mieszkańcom kontaktu z mediami – wypowiadanie się na określony temat 

(np. problemy osób niepełnosapwnych). 

 

 

9. Starostwo Powiatowe w Chodzieży 

Starostwo Powiatowe w Chodzieży w 2014 roku w ramach programu wyrównywania różnic 

między regionami II podjęło następujące działania: 

- likwidacja barier architektonicznych dla Miasta i Gminy Szamocin – zakup pojazdu do 

przewodu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim na wartość 

67.913 zł 

- rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez realizację 4 staży dla osób 

niepełnosprawnych, poszukujących pracy na okres 3 miesięcy – wartość 15.534,16 zł 
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W 2013 roku otrzymało środki na realizacje projektu w 2014 roku – zakup pojazdu dla osób 

niepełnosprawnych dla Gminy Chodzież – wartość 70.000 zł. 

 

 

10.  Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzina w Ratajach oraz Dom Dziecka w Szamocinie 

realizowały następujące działania na rzecz osób niepełnosapwnych: 

 Cel I – niepełnosprawni wychowankowie objęci są działaniami specjalistycznymi wynikającymi 

z programu opiekuńczo-wychowawczego. W 2014 roku zakupiono samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych (współfinansowany ze środków PFRON). 

Cel III – podejmowano działania w zakresie rozwijania zainteresowań plastycznych, 

muzycznych (organizacja zajęć na terenie placówki, udział w zajęciach organizowanych przez 

młodzieżowy dom kultury, udział w konkursach organizowanych przez fundacje, 

stowarzyszenia). Wychowankowie obydwu placówek uczestniczyli w projekcie pn: 

Wielkopolska: Rewolucje. Wychowankowie brali udział w licznych spotkaniach teatralnych, 

wystawiano spektakle, organizowano wycieczki do Krakowa i Warszawy. 

Cel IV - Niepełnosprawni wychowankowie objęci są nauczaniem w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu i Gębicach, z którymi placówka ściśle współpracuje. 

Wychowankowie objęci byli programem rządowym „Wyprawka Szkolna” polegającym na 

dofinansowaniu podręczników  szkolnych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  
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III. SZKOŁY, PRZEDSZOLA I OŚRODKI KULTURY 

 

1. Miejskie Gimnazjum w Chodzieży 

W Miejskim Gimnazjum w Chodzieży są organizowane zajęcia indywidualne dla uczniów 

niepełnosprawnych, są do tego przystosowane sale lekcyjne a także uczniowie wspólnie z 

nauczycielami podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej 

Specjalnej znajdującej się w budynku Miejskiego Gimnazjum poprzez zajęcia w formie zabawy 

lub występy artystyczne. 

Ponadto nauczyciele, wychowawcy w ramach lekcji wychowawczych prowadzą zajęcia w 

zakresie wiedzy o niepełnosprawności, dzięki czemu mają możliwość podniesienia świadomości 

społecznej uczniów na temat osób niepełnosapwnych, z którymi spotykają się na co dzień. 

Również młodzież poprzez wolontariat, uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą niepełnosprawną, 

a także prowadzi zbiórki niezbędnych rzeczy i materiałów edukacyjnych maskotek dla uczniów z 

niepełnosprawnościami. 

 

 

2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach 

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach w 2014 roku podjął następujące działania: 

Cel I :  

- dostosowanie szkoły i pracowni lekcyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(pracownie komputerowe i specjalistyczne) 

- w szkole jest winda, z której korzystają osoby niepełnosprawne, podjazdy, toalety, 

szerokie korytarze, dostosowane sale lekcyjne. 

Cel II: 

- osoby niepełnosprawne (absolwenci szkoły) odbywały w naszej szkole staż zawodowy 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w tym celu wyznaczono im opiekuna, miejsce pracy oraz zadania do 

wykonania 

- podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych w ramach stażu. 
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Cel III: 

- uwzględnienie indywidualnych potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych w 

programach edukacyjnych 

- opieka i wsparcie pedagoga i psychologa 

- udział osób niepełnosapwnych w życiu szkoły na równi z innymi, na miarę 

indywidualnych potrzeb. 

Cel IV: 

- każdego roku młodzież klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej realizuje zajęcia 

warsztatowe z pedagogiem szkolnym, polegające na poznaniu specyfiki różnych 

niepełnosprawności. Zajęcia te mają na celu minimalizowanie barier społecznych. 

- współpraca z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne na terenie miasta i 

gminy Chodzież. 

 

 

3. Zespół Szkół w Margoninie 

A. Publiczne Gimnazjum w Margoninie 

Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosapwnych: 

1. Zajęcia psychoedukacyjne o tematyce: postawy wobec osób niepełnosprawnych, wartości, 

dla których warto żyć, zanim wkroczysz w dorosłe życie. 

2. Spotkania w klasach II pod hasłem: „Nie ma kaleki – jest człowiek” 

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

dotyczące uwrażliwiania uczniów na problemy ludzi chorych i niepełnosapwnych 

4.   Zachęcanie młodzieży do wolontariatu 

5. Udział uczniów w wielu akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.  

 

B. Szkoła podstawowa w Margoninie 

Rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1. Poradnictwo dla rodziców, udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i 

pozyskiwania środków oraz działaniach podejmowanych przez instytucje i organizacje 

wspierające osoby niepełnosprawne. 
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2. Informacje dla rodziców dotyczące możliwości diagnozowania pedagogicznego i 

medycznego problemów i niepełnosprawności u dzieci. 

3. Poradnictwo dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we 

wspieraniu rozwoju uczniów. 

4. Tworzenie warunków edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom 

rozwój fizyczny i umysłowy poprzez: 

a. rozpoznawanie potencjalnych możliwości i zaspokajanie indywidualnych potrzeb 

uczniów (przystosowanie sal do nauki, korzystanie z podjazdu i windy, 

indywidualna opieka podczas przerw), 

b. kształcenie specjalne, kształcenie indywidualne, dostosowanie warunków 

nauczania oraz oceniania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów z 

zapewnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach PPP i IPET, 

opracowanie WOPFU oraz IPET, dostosowanie warunków sprawdzianu 

zewnętrznego, 

c. angażowanie uczniów niepełnosprawnych do czynnego udziału w życiu klasy i 

szkoły (udział w występach, przedstawieniach), 

d. integracja uczniów poprzez wspólną zabawę podczas przerw i zajęć 

świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów , wycieczek, 

e. organizowanie pomocy koleżeńskiej dla niepełnosprawnych uczniów w czasie 

lekcji i przerw, 

f. zajęcia rewalidacyjne, 

g. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, 

h. zajęcia dla jednego ucznia szkoły podstawowej w Ośrodku Dziennej Aktywności 

dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży 

i. współpraca wszystkich nauczycieli powołanych do pracy z uczniami objętymi 

kształceniem specjalnym poprzez pracę w zespołach klasowych, 

j. integracja uczniów, zespołów klasowych i rodziców ze środowiskiem lokalnym 

podczas organizowanych świąt, uroczystości, imprez kulturalnych (festyn 

rodzinny, andrzejki, bal karnawałowy, wigilie klasowe WŚP, Mikołajki, Dzień 

Matki. 
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Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin: 

1. Kształtowanie u uczniów postaw tolerancji, empatii i altruistycznych oraz umiejętności 

wspierania niepełnosprawnych dzieci przez rówieśników poprzez: 

- uczestniczenie uczniów niepełnosprawnych w zajęciach i wydarzeniach odbywających 

się w klasie, 

- codzienne, systematyczne wdrażanie dzieci do pomocy i współpracy z 

niepełnosprawnymi kolegami, 

2. Współpraca szkoły ze społecznością lokalną i stowarzyszeniem „Małe Radości” w działaniach 

na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. 

3. Krzewienie empatii i postaw altruistycznych poprzez akcje charytatywne na rzecz 

niepełnosprawnych (np. zbieranie nakrętek, pozyskiwanie środków przeznaczonych na działania 

pomocowe ze zbiórki i sprzedaży makulatury), 

4. Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie uczniom tematyki niepełnosprawności i 

specyfiki funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci poprzez: 

- edukację obejmującą zagadnienia niepełnosprawnych  wynikająca z podstawy 

programowej edukacji wczesnoszkolnej np.: jak pomagać osobom z różnymi typami 

niepełnosprawności w tym niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, 

funkcjonowanie niepełnosprawnych w społeczeństwie, sport niepełnosprawnych, 

- rozmowy, pogadanki w klasach, gazetki o tolerancji, prawach dziecka, potrzebach 

innych ludzi, sposobach zachowania się wobec niepełnosprawnych i komunikowania z 

niepełnosprawnymi, 

- podnoszenie wrażliwości u młodszych dzieci poprzez wykorzystywanie tekstów bajek 

terapeutycznych, organizacje Dnia Tolerancji, konkursu literackiego na opowiadanie o 

prezentowanych przez dzieci tolerancyjnych postawach wobec innych, 

- tematykę niepełnosprawności (komunikowania się i kontaktów społecznych z 

niepełnosprawnymi) realizowana z wychowawcą na lekcjach wychowawczych w klasach 

IV-VI.   
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4. Szkoła Podstawowa w Lipinach 

Szkoła Podstawowa podjęła następujące działa w ramach Programu: 

Cel I – likwidacja barier architektonicznych poprzez wykorzystanie przez osoby 

niepełnosprawne podjazdu i barierek przez wejściem do szkoły 

Cel III– pozyskiwanie środków finansowych na rzez osób niepełnosprawnych : sprzedaż 

cegiełek dla Fundacji „Pomóż i Ty”, sprzedaż kartek świątecznych dla wydawnictwa 

Artystów Malujących Ustami i Nogami. Stworzenie warunków edukacyjnych 

umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom rozwój fizyczny i umysłowy 

Cel IV – podejmowanie działań mających na celu przybliżenie problematyki osób 

niepełnosprawnych poprzez realizację szkolnego programu profilaktycznego „Jestem 

Tolerancyjny”. 

 

5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży 

Szkoła Podstawowa w Chodzieży podjęła następujące działania w ramach Programu: 

1. Praca z uczniami niepełnosprawnymi w/w szkole i poza nią. 

2. Edukacja uczniów. 

3. Instalacja wewnątrz budynku podjazdu dla wózków, wykonanie toalety dla osób 

niepełnosprawnych.  

W szkole podejmuje się działania integrujące uczniów realizujących obowiązek szkolny poza 

szkołą (dom, Ośrodek Dziennej Aktywności). Uczniowie niepełnosprawni biorą udział w życiu 

klasy, uczestniczą w imprezach klasowych – wycieczki, otrzymali wsparcie materialne w formie 

odzieży i paczki żywnościowej. Rodzice są wspierani przez nauczycieli, pedagoga, informowani 

są o możliwościach uzyskania pomocy. Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami 

rewalidacyjnymi i innymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wśród uczniów naszej szkoły podejmowane są działanie mające na celu podnoszenie 

świadomości na temat problemów osób niepełnosapwnych i ich rodzin. Na lekcjach przybliżana 

jest problematyka osób niepełnosprawnych celem nauki zachowań empatycznych. Uczy się 

sposobów pomagania potrzebującym. 
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6. Szkoła Podstawowa Wyszyny 

W ramach działań podjętych przez placówkę częściowo zostały zrealizowane następujące 

zadania: 

- pogadani z uczniami, poruszające problematykę osób niepełnosprawnych. Trudności z 

jakimi się borykają i sposoby ich zapobiegania, 

- wyrabianie nawyku tolerancji i pomocy osobom niepełnosprawnym, 

- integracja dzieci z orzeczeniami ze społecznością klasy i szkoły w czasie przerw oraz na 

uroczystościach i imprezach szkolnych, 

Ponadto wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objęci są 

zajęciami rewalidacyjnymi i korekcyjno-kompensacyjnymi.  

 

7. Niepubliczne Przedszkole Nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży 

Niepubliczne Przedszkole Nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży zrealizowało następujące 

zadania poprzez: 

Cel I: 

- dostosowanie podjazdów w ogrodzie przedszkolnym do osób niepełnosprawnych, 

- otwarcie nowej sali terapeutycznej – sala doświadczania świata. 

Cel II: 

- systematyczne zatrudnianie pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności 

w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego – „Niepełnosprawni – sprawni w pracy” 

Cel III: 

- współpraca nauczycieli wspomagających ze specjalistami tj. psycholog, logopeda, 

kynoterapeuta, rehabilitant, pedagog specjalny – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na 

temat dzieci, 

- wyposażenie sal jest dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci w celu 

zapewnienia im jak największej samodzielności np.: krzesełko rehabilitacyjne, fotele 

rehabilitacyjne itp, 

- w bogato wyposażonej „Sali Doświadczania Świata” prowadzone są systematycznie 

zajęcia w celu pobudzania zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, 
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- rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielami i specjalistami w celu 

wymiany doświadczeń, 

- trzy razy w ciągu roku odbyły się „Drzwi otwarte”, na których rodzice mogli zapoznać 

się z dokumentacją dotyczącą działań prowadzonych z ich dzieckiem oraz wynikami 

ewaluacji tych działań. 

- zostały zorganizowane dla dzieci i rodziców wspólne zajęcia: pt. Mała biedronka, 

Bawimy się razem, Mamo, tato zobacz co potrafię, które przybliżyły im metody i sposoby 

pracy z dziećmi, 

- we wrześniu w każdej grupie odbyły się zabawy integracyjne przy ognisku w celu 

integracji społeczności przedszkolnej, 

- odbyły się warsztaty logopedyczne, 

- uczestnictwo w projekcie zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Nr 2 im. 

Szewczyka Dratewki, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Fundację Szewczykowe 

Marzenia pt. „Chodzież moje miasto” 

- systematycznie prowadzone są zajęcia elementami metod tj:  

 * Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

 * Knillów 

 * Dobrego Startu M. Bogdanowicz 

Mają one zwiększyć świadomość własnego ciała i wpłynąć na wzrost samodzielności, 

- wdrożenie innowacji pedagogicznej „Pomoc w nabywaniu samodzielności u dzieci z 

terapeutą – asystentem – cieniem”. Wdrażając ten program chcemy ułatwić dzieciom 

dążenie do samodzielności poprzez stopniowe rozwiązanie „krok po kroku” – od 

partnerstwa (wolontariusza) w parze z jedną osobą, która ułatwi codzienne życie dziecka, 

będąca jego oczami i rękoma, dochodząc do momentu, kiedy dziecko samodzielnie 

pokonuje swoje trudności i w miarę możliwości samodzielnie współpracuje w grupie.     

W realizacji tego programu biorą udział wolontariusze. 

- dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach pt: 

 * „Najciekawsze miejsce pod względem przyrodniczym w Chodzieży” 

 * „Konkurs na nie – pluszowego misia” 

 * „Palma Wielkanocna” 
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- dzieci miały możliwość aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju przedstawieniach, 

teatrzykach, spotkaniach muzycznych tj. 

 * „Warkocz Królewny Wisełki” 

 * „Taniec Połamaniec” 

 * „Przygoda Rysia Krzysia” 

 * „Symbole Narodowe” 

 * „Świąteczny koncert” 

Cel IV: 

- w czerwcu 2014 r. dzieci i rodzice uczestniczyli w zawodach sportowych 

„Paraspartakida” 

- współpraca z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestnictwo dzieci we 

wspólnych warsztatach pt: „Niezwykła podróż w czasie” 

- systematyczna współpraca z Niepubliczną Specjalną Szkołą Podstawową w Chodzieży. 

Dzieci uczestniczyły we wspólnych zajęciach, czytaniu bajek, przedstawieniach 

teatralnych 

- brały czynny udział w różnego rodzaju konkursach: 

 * „Pisanki Życzeniami Malowane” zorganizowanym przez Zespół ds. Promocji 

Szkoły Podstawowej nr 3 pod patronatem Burmistrza Miasta Chodzieży Jacka Gursza 

 * „Zapobiegajmy Pożarom” zorganizowany przez Oddział Powiatowy Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

- we wrześniu odbyło się spotkanie rodziców, na którym zostali oni zapoznani z ideą 

integracji i sposobami realizacji jej w naszym przedszkolu 

- dzieci systematycznie uczestniczą w cyklu spotkań pt „Kino-Szkoła” organizowanym 

przez Chodzieski Dom Kultury 

- w celu uwrażliwienia dzieci na potrzeby innych odbyło się przedstawienie teatralne z 

użyciem języka migowego pt „Kiedy zamiast ucha słucha oko” 

- systematycznie jest prowadzona współpraca z Domem Opieki Społecznej. 
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8. Szamociński Ośrodek Kultury 

W ramach Programu Szamociński Ośrodek Kultury podjął następujące działania: 

Cel I: 

Szamociński Ośrodek Kultury posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio 

przy głównym wejściu prowadzący z zewnątrz na halę widowiskowo-sportową „Nowa 

Concordia”. 

Posiada również windę łączącą obiekt Domu Kultury z Zespołem Szkół w Szamocinie, z 

której korzystają codziennie niepełnosprawni uczniowie. W hali znajduje się sala 

rehabilitacyjna z wyposażeniem do ćwiczeń. 

Cel II: 

W szamocińskim Ośrodku Kultury przyjmują psychologowie zatrudnienie przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, którzy podejmują działania 

aktywizujące zawodowo, przyjmują osoby z dysfunkcjami ruchowymi, psychicznymi itp. 

Ośrodek brał udział w projekcie „Lepsze perspektywy – aktywizacja osób 

niepełnosapwnych”, w którym dwie osoby bez zatrudnienia odbywały staż w Wiejskim 

Domu Kultury w Lipiej Górze. 

Cel III: 

Z sali fitness korzystają osoby niepełnosprawne w celu poprawienia kondycji fizycznej.   

Z naszego sprzętu rehabilitacyjnego korzystają rehabilitanci, którzy mają zajęcia z 

dziećmi niepełnosprawnymi w sali Zespołu Szkół. 

Cel IV: 

Wiele dzieci z różnymi dysfunkcjami bierze udział w imprezach kulturalnych 

organizowanych przez naszą placówkę (np. dni dziecka, festyny, mikołajki, ferie, 

Misterium). W trakcie warsztatów pn „Wakacje z przyrodą w tle” brało udział dziecko z 

zespołem downa. Jako jednostka zapraszamy artystów niepełnosprawnych do 

promowania swych talentów (np. artysta malujący ustami- prezentacje w Józefowicach 

oraz Lipiej Górze).  
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IV. Szpitale 

 

1. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 

Zeylandów 

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w swojej dzielności podjęło szereg 

działań na rzecz wspierania osób niepełnosapwnych w szczególności poprzez poprawę 

warunków funkcjonowania w przestrzeni publicznej.  

Cel I: 

W ramach modernizacji budynku szpitala w Chodzieży wybudowano nowy podjazd dla 

niepełnosprawnych przed Izbą Przyjęć. Na nowym Oddziale Opieki Paliatywnej wybudowano 

trzy toalety w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na ścianach korytarzy oddziału 

zamontowano poręcze. Oddział wyposażono w 5 szt. wózków inwalidzkich stabilizujących plecy 

i głowę, 10 sztuk foteli geriatrycznych z funkcją pionizacji oraz podnośnik dla pacjenta z pozycji 

leżącej. 

Cel II: 

Centrum zatrudnia 25 osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności: 

- 18 osób – lekki stopień niepełnosprawności 

- 6 osób – umiarkowany stopień niepełnosprawności 

- 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności. 

Wszystkie osoby korzystają z należnego im urlopu dodatkowego, jak również z możliwości 

odbycia turnusów rehabilitacyjnych 

Cel III: 

Zgodnie z art. 20a ust 1 ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych dotyczący poruszania się osoby niepełnosprawnej wraz z psem asystującym, 

Centrum w szczególności respektuje powyższy zapis, ułatwiając możliwość przemieszczania się 

osób niepełnosprawnych na terenie Centrum. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc i 

wsparcie ze strony pracowników szpitala. Ponadto Centrum realizuje program „Szpital Przyjazny 

Kombatantom”, którego celem jest poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w ramach  

rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia, korzystanie poza kolejnością ze świadczeń 

zdrowotnych. Zgodnie z założeniami Programu w Centrum powołano Pełnomocnika ds. 
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Kombatantów, który udziela pomocy kombatantom w uzyskaniu bez kolejki i w określonych 

przypadkach bez skierowania, należnych im świadczeń. Ponadto opracowano procedury przyjęć 

kombatantów oraz przeszkolono personel szpitala. Do dyspozycji pacjentów zostały 

udostępnione punkty informacyjne, wykorzystujące zintegrowane systemy informatyczne: 

elektroniczne tablice, system e-pacjent, informacji o kaplicy szpitalnej, system parkingowy, 

elektroniczny doradca oraz bezpłatny dostęp do Internetu WIFI. 

Cel IV: 

Centrum nawiązało współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin w 

Wągrowcu. Celem współpracy pomiędzy Szpitalem a Ośrodkiem jest wymiana doświadczeń, 

zwłaszcza w zakresie fizjoterapii. Centrum zwraca szczególną uwagę na współpracę ze 

społecznością lokalną, jednostkami samorządowymi, a przede wszystkim w angażowaniu 

środowiska lekarskiego w akcje nakierowane na przełamywanie barier. Na terenie Centrum 

odbywają się cykliczne akcje promujące zdrowy styl życia tj. coroczne „Pikniki Tlenowe”, gdzie 

wszyscy zainteresowani mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wykonywania szeregu 

badań profilaktycznych, w jednym miejscu i w określonym czasie bez wymaganych skierowań. 

 

 

2. Szpital Powiatowy im prof. Romana Drewsa w Chodzieży 

Szpital Powiatowy w Chodzieży podjął następujące działania poprzez: 

Cel I:  

- likwidację barier architektonicznych i technicznych – podjazdy, windy sanitariaty dla 

niepełnosprawnych 

- likwidację barier transportowych – bezpłatny transport sanitarny 

- w czasie pobytu w szpitalu zapewniamy zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze (wózki, kule, balkoniki) 

- 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 

- pacjenci niepełnosprawni hospitalizowani w naszym szpitalu są traktowani priorytetowo i 

przyjmowani w trybie pilnym w oddziale rehabilitacji 

- pacjenci niepełnosprawni wypisani ze szpitala są bezpłatnie transportowani do domu. 



37 

 

Cel II: 

Szpital zatrudnia 15 osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy, zapewniając im 

rozwój, szkolenia oraz partnerstwo w zespole. 

Cel III: 

- w 2014 roku szpital pozyskał środki z Funduszu Norweskiego oraz EOG na rozbudowę szpitala 

o pion rehabilitacji, który w całości świadczy usługi osobom starszym, niepełnosprawnym, i 

niesamodzielnym. Ponadto w ramach realizacji tego projektu prowadzone są różne formy 

współpracy z pacjentami: wizyty domowe fizjoterapeutów, terapia zajęciowa, pogadanki oraz 

wprowadzono nowoczesną metodę telekonsultacji, polegającą na możliwości kontaktu z 

fizjoterapeutą drogą internetową, bez wychodzenia z domu 

- udostępnianie informacji o instytucjach, organizacjach, wypożyczalniach sprzętu osobom 

niepełnosprawnym 

Cel IV: 

1. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

2. Udział pracowników medycznych – lekarzy, pielęgniarek w spotkaniach osób 

niepełnosapwnych połączonych ze szkoleniem o tematyce interesującej te osoby, 

3. Udział pracowników medycznych w imprezach organizowanych przez organizacje 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

4. Udział w Programie „Szpital Przyjazdy Kombatantom” 

5. Powołanie Rzecznika ds. Praw Pacjentów oraz Rzecznika ds. Kombatantów 

6. W ramach promocji Projektu odbywa się wiele spotkań i konferencji z osobami 

niepełnosprawnymi oraz szkolenia z zakresu logowania się do systemu telekonsultacji i 

teleopieki. 
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V. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

1. Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy 

w Chodzieży 

Cel II: Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży przy ulicy Zdrojowej 14 a 

Cel III: Pozyskiwanie środków na rzecz osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy 

finansowej na rehabilitację, leczenie itp. 

Cel IV: Organizowanie imprez integracyjnych na terenie powiatu chodzieskiego służących 

między innymi przybliżeniu świadomości społecznej problemów osób niepełnosprawnych 

 

2. Stowarzyszenie „SOCIUS” 

Stowarzyszenie realizowało następujące działania: 

Cel I: W ramach tego zadania zrealizowano wsparcie w miejscach zamieszkania dla uczestników 

projektu „Kierunek-Zmiana” 

 - rehabilitacja zdrowotna w miejscu zamieszkania dla 14 osób w okresie od IX-XI – 

łącznie 325 godzin 

 - wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania dla 9 osób w 

okresie od IX_XI – łącznie 209 godzin 

 - zajęcia w zorganizowanej pracowni gospodarstwa domowego i pracowni plastycznej dla 

14 osób – łącznie 25 godzin w okresie 5 tygodni 

Cel III: Zrealizowano wsparcie dla 17 osób z orzeczoną niepełnosprawnością w okresie IX-XII, 

mieszkańców Gminy Chodzież, tj. stworzono dostępną ofertę w formie wsparcie społecznego i 

rehabilitacyjnego 

Cel IV: Stowarzyszenie lobbuje potrzeby osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej 

oraz wśród lokalnych władz poprzez promocję realizowanych działań na rzecz osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością. 
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3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży 

Stowarzyszenie prowadzi działalność głównie edukacyjną dla osób w wieku poprodukcyjnym, 

nieaktywnych zawodowo. Działania jakie prowadzi Stowarzyszenie wpisują się w cel IV. Jako 

formy akrywizujące prowadzone są zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej na sali i w basenie, 

zajęcia taneczno-ruchowe, marsze z kijkami, wzajemna pomoc koleżeńska. Podejmowane są 

również działania mające przybliżyć problematykę osób niepełnosprawnych poprzez wykłady.  

W 2014roku UTW wspólnie z UTW z Czarnkowa i Piły realizowało projekt w ramach zadania 

publicznego, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze środków PFRON 

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Projekt pt „Jesienne Zbliżenia/Przeobrażenie. Twórcze, integracyjne działania 

niepełnosprawnych seniorów” realizowany był w okresie 18.08-30.11.2014 roku. Umożliwił 20 

niepełnosprawnym seniorom udział w artystycznych warsztatach fotograficznych i malarskich, w 

warsztatach motywacyjno-integracyjnych w „Poszukiwaniu własnej wartości”, w I Przeglądzie 

Twórczości Niepełnosprawnych Seniorów w Czarnkowie, gdzie uczestnicy prezentowali swoje 

artystyczne prace. Prace te były również prezentowane w Chodzieży w Chodzieskim Domu 

Kultury, przez wykładami.  

 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Margonin 

Koło Margonin Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży zrzesza 

osoby niepełnosprawne. Biorą one udział w spotkania członków koła. W miarę zgłaszanych 

potrzeb organizacja stara się pomagać w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami mogącymi 

bezpośrednio udzielić pomocy przy załatwianiu sprzętu rehabilitacyjnego np. wózka. Organizacja 

stara się o przydzielenie pomocy finansowej i materialnej osobom niepełnosprawnym np.; przez 

Pomoc Społeczną i Caritas. Ponadto Związek organizuje rehabilitację dla członków Koła.  

 

5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży 

Działania podjęte przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży. 

Cel II: 

Zadaniem ustawowym realizowanym przez Warsztat jest stworzenie osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia zatrudnienia możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W tym celu 
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prowadzona jest terapia zmierzająca do rozwijania m.in. psychofizycznych sprawności oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w 

szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy. 

Cel IV: 

Warsztat inicjuje i prowadzi współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi osoby 

niepełnosprawne oraz samorządem terytorialnym. Uczestnicy Warsztatu czynnie uczestniczą w 

życiu społecznym poprzez udział bądź organizację różnego typu wydarzeń, imprez mających na 

celu promowanie działalności Warsztatu a przede wszystkim przełamywanie stereotypów w 

postrzeganiu osób niepełnosprawnych.  

Wydarzenia i imprezy organizowane przez WTZ lub z udziałem uczestników Warsztatu w 2014 

roku: 

1. Dyskoteka WTZ. 

2. Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Moje anioły” organizowanym przez 

MDK w Chodzieży. 

3. Spotkanie integracyjne z przedszkolakami Niepublicznego Przedszkola Nr 2  im. 

Szewczyka Dratewki – zajęcia z prehistorii z dinozaurami. 

4. Zorganizowanie pomocy materialnej (karma, miski, koce, itp.) – zbiórka przeprowadzona 

przez uczestników WTZ dla Punktu Adopcyjnego dla Psów w Chodzieży. 

5. Zabawa karnawałowa w Margoninie. 

6. Promocja talentów uczestników WTZ – wydarzenie pod nazwą: „Kredką i piórem” – 

wystawa prac plastycznych, prezentacja tomiku wierszy, występ muzyczno-wokalny w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży. 

7. Projekt realizowany wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem nr 3 w Chodzieży 

zakończony wystawą prac plastycznych z okazji 580 rocznicy nadania praw miejskich 

Chodzieży pt: „Chodzież moje miasto” w Młodzieżowym Domu Kultury. 

8. Uroczyste śniadanie wielkanocne w Warsztacie. 

9. Udział w Dniu Godności  Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie w Ośrodku Dziennej 

Aktywności w Chodzieży. 

10. Piknik w Zbyszewicach. 

11. Udział w Paraspartakiadzie. 

12. Piknik w Margoninie. 
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13. Udział w XIII Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób 

Niepełnosprawnych organizowanym przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych w 

Krakowie. 

14. Udział w CORSO – wystawa plonów chodzieskich ogrodów działkowych. 

15. Wycieczka WTZ do Zielonej Góry – udział w Święcie Winobrania. 

16. Udział w jubileuszu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. 

17. Odwiedziny w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. 

18. Warsztaty integracyjne w Przedszkolu Mali Odkrywcy. 

19. Udział w jubileuszu Chodzieskiego Klubu Gospodarczego. 

20. Udział w obchodach 70-lecia Orkiestry Chodzieskiego Domu Kultury. 

21. Przekazywanie przedmiotów na imprezę charytatywną organizowaną przez Komitet 

Ukryte Marzenia dla Rozalli i Doriana Marciniak. 

22. Otwarcie wystawy w sklepie „Arka”. 

23. Spotkanie wigilijne w siedzibie Warsztatu. 

24. Wigilia miejska „W święta razem”. 

 

 

6. Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka” w Chodzieży 

Cele działalności Stowarzyszenia to: wszechstronne działanie kobiet i osób przed i po leczeniu 

raka piersi oraz edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej. 

Stowarzyszenie w dniu 31.12.2014 liczyło 40 członków w tym 2 wspierających. Od momentu 

założenia Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka” nieprzerwanie 

prowadziło swoją działalność statutową. Zarząd stowarzyszenia zbierał się 12 razy.  

W 2014 roku Stowarzyszenie wykonując swoją działalność statutową zrealizowało następujące 

zadania: 

- zadanie polegające na współpracy z rehabilitantkami w formie wspólnej gimnastyki oraz 

indywidualnych ćwiczeń i masaży. Celem rehabilitacji fizycznej jest przywrócenie sprawności 

ruchowej przez choroby, likwidacja wad postawy, likwidacja i zmniejszenie obrzęku 

limfatycznego kończyny. Wdrożenie kobiet do systematycznej gimnastyki i wykonywania 

automasażu ręki. W zadaniu brało udział regularnie około 20 osób 
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- zadanie polegające na korzystaniu z rękawa do masażu limfatycznego i masażera przez 

potrzebujące Amazonki 

- zadanie polegające na pozyskiwaniu środków na adaptację sali do ćwiczeń i biura 

stowarzyszenia 

- zadanie polegające na przygotowaniu i złożeniu projektu „Rak piersi jako druga szansa, nowe 

spojrzenie na życie” do Gminy Miejskiej Chodzież pozytywne rozstrzygnięcie i uzyskanie 

środków, realizacja i rozliczenie 

- zadanie polegające na przygotowaniu i złożeniu projektu „Walczmy o rehabilitację, celujemy w 

nowe rozwiązania w leczeniu raka piersi” z tzw. Funduszy Norweskich w obszarze 

przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych – kwalifikacja do II etapu  

- zadanie polegające na udziale w gimnastyce rehabilitacyjnej pod kierunkiem rehabilitantek – w 

ramach realizacji projektu „Rak piersi jako druga szansa nowe spojrzenie na życie” dla 30 

członkiń SCHA 

- zadanie polegające na realizacji zajęć ruchowych na basenie – indywidualnie według własnych 

potrzeb 

- zadanie polegające na informowaniu o problematyce chorób nowotworowych – (edukacja 

lokalnego środowiska, prelekcje, kontakt przez media m.in. propagowanie idei naszej  

działalności w celach profilaktyki onkologicznej w powiecie chodzieskim – zorganizowanie 

spotkania edukacyjnego dla kobiet – udział wzięło około 40 osób) 

- zadanie polegające na udziale w corocznym spotkaniu integracyjnym przedstawicieli 

organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chodzieskim 

- zadanie polegające na zorganizowaniu spotkania integracyjnego z okazji Andrzejek. 

Uczestniczyło 30 osób. 

- zadanie polegające na wspólnym wyjściu do CHDK na koncerty z okazji uroczystości 

patriotycznych 

- zadanie polegające na zorganizowaniu corocznego spotkania integracyjnego Amazonek – 

wspólne grillowanie 

- zadanie polegające na udziale Amazonek z całego powiatu w koncertach wakacyjnych w 

ramach imprez kulturalnych w Margoninie 

- zadanie polegające na uczestnictwie w wernisażach i wystawach organizowanych przez MDK 



43 

 

- zadanie polegające na zorganizowaniu i wyjeździe członków Stowarzyszenia z przyjaciółmi i 

rodzinami oraz zaprzyjaźnionymi amazonkami z innych miejscowości w październiku na 

Ogólnopolską Pielgrzymkę Amazonek na Jasną Górę 

- zadanie polegające na udziale i uczestnictwie w Turnieju o Puchar Prezydenta Piły w Bowlingu 

- zadanie polegające na udziale Amazonek w organizowanej przez Stowarzyszenie Bioderko 

akcji „Zdrowa sobota”, udział w festynie organizowanym przez Stowarzyszenie „Małe radości” – 

wystawienie stoiska i propagowanie idei profilaktyki onkologicznej. Informowanie o działalności 

stowarzyszenia. Zachęcanie do samobadania piersi poprzez naukę samobadania przy użyciu 

fantoma piersi oraz do badań mammograficznych 

- zadanie polegające na udziale w festynie „Zdrowa rodzina Seniora się trzyma”, organizowanym 

przez Stowarzyszenie „Małe radości” w Margoninie – wystawienie stoiska i propagowanie idei 

profilaktyki onkologicznej 

- udział w konkursie fotograficznym 

- zadanie polegające na zorganizowaniu warsztatów dla Amazonek – warsztaty plastyczne 

(pisanki, wykonanie stroików na spotkaniu wigilijnym) 

- zadanie polegające na przygotowaniu i zorganizowaniu spotkania wigilijnego w grudniu. 

Uczestniczyło 30 osób. 

- zadanie polegające na wolontariacie – odwiedziny u chorych w szpitalach i wspieranie 

psychiczne kobiet krótko po zabiegu operacyjnym, dostarczanie wartościowych informacji 

pomocnych w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności itp. 

- zadanie polegające na współpracy naszego Stowarzyszenia z ogólnopolską Federacją 

Amazonek (udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Federację, wymiana 

korespondencji i informacji) 

- zadanie polegające na zorganizowaniu spotkania z firmą POFAM – pokaz bielizny dla 

amazonek. W spotkaniu uczestniczyło 30 kobiet. 

- zadanie polegające na objęciu całoroczną opieką psychologiczną członków stowarzyszenia. 

- zadanie polegające na organizacji „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” 

- zadanie polegające na udziale amazonek w Forum Seniora organizowanym przez Burmistrza 

Miasta Chodzieży z okazji Dnia Niepełnosapwnych 
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- zadanie polegające na udziale we mszy świętej oraz w pochodzie pod pomnik o uroczystościach 

z okazji Dnia Niepodległości 

- udział w paraspartakiadzie organizowanej przez PCPR 

- udział w zawodach strzeleckich w Złotowie 

- udział w obchodach XX lecia Federacji Amazonek i XX Ogólnopolskiej Spartakiadzie 

Amazonek w Poznaniu 

- udział w Ogólnopolskiej akcji „Razem wygrywamy z rakiem piersi” 

- Targi Chodzieskie – promocja, samobadanie piersi, 

- współpraca i udział w festynie OWES 

- udział w Forum Kobiet w Pile 

- Dożynki powiatowe 

- Przystąpienie do konkursu „Wielkopolska otwarta dla niepełnosapwnych” 

- udział w biegu Grzymalinów 

- „Spacer po uśmiech” 

- spotkania z p. Adamowską – jej pasje, fotografie z podróży po Gruzji 

- mikołajkowy wyjazd grupy do Berlina 

- ubieganie się o uzyskanie statusu OPP 

- złożenie wniosku do PCPR  ze środków PFRON – zakup łóżka specjalistycznego do masażu 

- spotkanie z przedstawicielek WRK-w w ramach projektu analiza SWOT/o współpracy z 

samorządem powiatowym 

- obchody wigilii amazonek, tłustego czwartku 

- zadanie polegające na założeniu i prowadzeniu konta na facebooku – informacje o bieżącej 

działalności, propagowanie idei ruchu amazonek, nowości z zakresu leczenia chorób 

nowotworowych. 

 

7. Polskie Stowarzyszenie WIDOKI 

Polskie Stowarzyszenie Widoki podjęło działania zgodnie z założeniami programu. 

Działania te wpisują się w cele programowe: 

Cel II: rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne 

Cel III: rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych 
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Cel IV: podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne 

 

8.  Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” 

Stowarzyszenie podjęło następujące działania w ramach Programu: 

Cel I: 

1. Pomoc w zdobyciu środków finansowych (zbiórka publiczna) na operacje i turnus 

rehabilitacyjny dla podopiecznej stowarzyszenia. 

2. Pozyskanie z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia wózka inwalidzkiego, dwóch 

balkoników i łóżka ortopedycznego dla podopiecznych stowarzyszenia. 

3. Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej budynku, w którym 

znajduje się sala rehabilitacyjna Stowarzyszenia Bioderko. 

4. Pozyskano środki na zakup aparatu do elektrostymulacji TENS, oraz urządzenia pod 

nazwą SPYDE GYM, które służą pacjentom korzystającym z rehabilitacji w 

stowarzyszeniu. 

Cel II: Bioderko realizowało dwa projektu ze środków EFS oraz podpisało umowę partnerską z 

firmą AC Ekspert z Obornik, dot. podobnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki 

takim działaniom po raz kolejny stowarzyszenie brało udział w konkursie Lodomałacze na etapie 

Wojewódzkim. 

Cel III: Organizacja realizowała 3 zadania współfinansowane ze środków: 

 - Gminy Miejskiej Chodzież 

 - ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego, dotyczące 

rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych ruchowo 

 - ze środków Wojewody Wielkopolskiego. 

Organizowano również cykliczne spotkania z lekarzem ortopedą, oraz pielęgniarzem na temat 

opieki nad pacjentem leżącym w domu.  

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 opłatą mogą korzystać z pomocy rehabilitacyjnej. 
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Cel IV: 

W celu podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych, 

zorganizowano kolejny festyn prozdrowotny „Zdrowa Sobota”. O aktywizacji osób 

niepełnosprawnych ruchowo mówiono również podczas targów Aktywni 50+, oraz zjazdu 

ortopedów z okazji 40 lecia chodzieskiej ortopedii. Organizacja na co dzień współpracuje z 

oddziałem urazowo-ortopedycznym Szpitala Powiatowego w Chodzieży, oraz organizacjami i 

instytucjami z terenu powiatu chodzieskiego. Wzięła również udział w konkursie Wielkopolska 

otwarta dla niepełnosprawnych w partnerstwie z Gminą Miejską Chodzież, Stowarzyszeniem 

Przebudzone Nadzieje oraz Stowarzyszeniem Różowa Wstążeczka.  

Członkowie stowarzyszenia wraz z rodzinami biorą udział w spotkaniach okolicznościowych, 

wyjazdach integracyjnych, odwiedzają się w szpitalach, nawiązują w ten sposób liczne 

przyjaźnie.    

 

9. Polski Związek Niewidomych 

Działania podejmowane przez Związek w 2014 roku: 

• Zorganizowano spotkanie wielkanocne dla członków Koła. 

• Wyjazd integracyjno – szkoleniowy współfinasowany przez Gminę Miejską. 

• Zorganizowano majówkę dla członków Koła. 

• W miesiącu sierpniu zorganizowano jednodniową wycieczkę nad morze. 

• Członkowie Koła uczestniczyli w Paraspartiakiadzie. Organizacja była również 

współorganizatorem przedsięwzięcia. 

• W miesiącu wrześniu członkowie uczestniczyli w wycieczce do Berlina. Wycieczka była 

dofinansowana ze środków PFRON. 

• W październiku z okazji Dnia Białej laski odbyła się zabawa dla członków Koła. 

• Zorganizowano również spotkanie opłatkowe w miesiącu grudniu.  
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PODSUMOWANIE 

 

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie chodzieskim 

na lata 2011-2020 jako cel główny zakłada podjęcie działań w kierunku integracji społecznej i 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Cel może zostać osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, którymi są łagodzenie 

skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych, 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. 

Działania opisane w sprawozdaniu dowodzą o wielkiej determinacji środowiska 

lokalnego na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Wiele wskazanych 

działań przyczynia się do poprawy jakości usług i świadczy o chęci pomocy w wyrównywaniu 

szans na normalne życie osób z różnymi dysfunkcjami. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

a przedszkolami, szkołami, domem pomocy społecznej.  

Osoby niepełnosprawne mogą również liczyć na pomoc finansową z wielu instytucji 

między innymi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzież, Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Urzędów Miast.  

Pomimo podjęcia wielu różnych zadań w celu pomocy osobom niepełnosprawnym nadal istnieją 

pewne obszary, które wymagają wsparcia i zmiany np.: działania w kierunku wolontariatu, 

inicjowanie i wspieranie powstania mieszkań chronionych, likwidacja barier w miejscach 

użyteczności publicznej i miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.   


