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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 leży 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 dofinansowało w 2016 roku ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące 

zadania: 

- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,  

- likwidację barier architektonicznych,  

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

- działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. 

Środki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przyznane według algorytmu przez 

Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie zostały 

podzielone na poszczególne zadania Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego                            

Nr XVIII/87/2016 z dnia 30 marca 2016 roku następująco:  

- rehabilitacja zawodowa – 25.000 zł 

- rehabilitacja społeczna – 1.138.540 zł (w tym WTZ 559.860 zł.). 

Dnia 14 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVII/156/2016 dokonano ostatecznego 

przesunięcia środków na poszczególnych zadaniach. Podział przedstawiał się następująco: 

   * rehabilitacja społeczna  1.139.215 zł 

   *rehabilitacja zawodowa      24.325 zł 

Powiat otrzymał z PFRON środki finansowe w łącznej wysokości: 1.163.540 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach rehabilitacji społecznej  zrealizowało 

następujące zadania: 

Turnusy rehabilitacyjne jako forma aktywnej rehabilitacji, połączona z elementami 

wypoczynku.  

Plan zgodnie z uchwałą  nr XXVII/156/2016 z dnia 14.12.2016 wynosił 198.781 zł. 

Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chodzieży z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznawania dofinansowania 

do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 

w 2016 roku, dofinansowanie tej samej osobie dorosłej przysługiwało raz na dwa lata. 
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Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Liczba osób wraz z opiekunami 

ubiegająca się o dofinansowanie 

296 ok 251.000 

2. Wypłacone dofinansowania 190 198.781 

 w tym dla osób dorosłych z opiekunami 151 158.402 

 w tym dla dzieci z opiekunami 39 40.379 

 

Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – to wszelkie utrudnienia 

uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne poruszanie się, 

przemieszczanie, samodzielne funkcjonowanie i komunikację ze światem zewnętrznym. 

W ramach tego zadania przeprowadzono zgodnie ze złożonymi wnioskami  33 wizytacje w 

miejscu zamieszkania wnioskodawców. Wizytacje miały na celu wyłonienie osób 

niepełnosprawnych, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i wymagały 

pomocy w pierwszej kolejności.  

Plan zgodnie z uchwałą  nr XXVII/156/2016 z dnia 14.12.2016 wynosił 43.559 zł. 

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika PCPR nr 12/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się zarządzono, iż: 

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych obniżono o 

45% kosztów przedsięwzięcia w stosunku do maksymalnego dofinansowania 

- w ramach likwidacji barier architektonicznych i technicznych były rozpatrywane 

tylko wnioski osób poruszających się na wózku inwalidzkim, 

- wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się nie były rozpatrywane z uwagi na 

ograniczone środki finansowe. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 33 328.000 

2 Wypłacone dofinansowania ogółem 5 43.523 

3 Bariery architektoniczne 5 43.523 

4 Bariery techniczne 0 0 

5 Bariery w komunikowaniu się  0 0 
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W ramach barier architektonicznych przystosowano 5 łazienek uwzględniając 

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

urządzenia sanitarne). Wybudowano 1 podjazd umożliwiając wyjazd z balkonu parteru bloku.  

 

  Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Sprzęt rehabilitacyjny –ma za zadanie poprzez regularne ćwiczenia w miejscu zamieszkania 

osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną 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 i trójkołowe, wózki 

inwalidzkie, materace i poduszki przeciwodleżynowe,  itp.  

Plan zgodnie z uchwałą  nr XXVII/156/2016 z dnia 14.12.2016 wynosił 337.015 zł.  

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika PCPR nr 11/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego wprowadzono, iż: 

 - dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie otrzymywały osoby 

niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności, w ciągu roku osoby 

niepełnosprawne mogły ubiegać się do zakupu tylko jednego sprzętu, 

 - wysokość dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego dla osoby dorosłej 

wynosiło 1.000 zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski  352 915.688 

2 Zawarte umowy na sprzęt 

rehabilitacyjny 

10 18.388 (PFRON) 

3. Ogółem środki wydatkowane na 

przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny 

297 778.888 (kwota 

PFRON+NFZ 

+udział własny) 

 

318.620 (PFRON) 

Ogółem wydatkowane środki PFRON 337.008 

 

 



  

8 

 

 

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 559.860 zł. Dodatkowo Powiat przekazał 

obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj 62.207 zł. Łącznie WTZ otrzymał środki w 

wysokości: 622.067 zł. 

W miesiącu grudniu przeprowadzono kontrolę problemową warsztatu, której zakres 

obejmował:  

1. Zakup biletów miesięcznych dla uczestników. 

2. Wydatki związane z niezbędną wymianą zużytego sprzętu wyposażenia warsztatu lub 

jego dodatkowym wyposażeniem. 

3. Współpraca z rodzicami lub opiekunami 10 losowo wybranych uczestników.  

Kontrolą objęto okres od 1stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku. 

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

dostępna w siedzibie Centrum.  

 

Program „Aktywny samorząd” 

Powiat chodzieski program realizuje od 2012 roku na podstawie zawartej umowy                  

Nr AS3/000012/15/D pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która jest każdego roku aneksowana.  

Zadania są realizowane zgodnie z wytycznymi PFRON zawartymi w następujących 

dokumentach: 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” w 2016 roku 

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

modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 
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Realizacja zadania przedstawia się następująco: 

Lp. Obszar programu/numer zadania Przekazane przez 

PFRON środki ogółem 

Przyznane/wydatkowane 

dofinansowanie/refundacja 

I Moduł I  

 

 

 

99.384,00 

15.834,00 

2 Obszar A, zadanie 1 Brak wniosków 

 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 

4 Obszar B, zadanie 1 8.188,00 

 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

6 Obszar C, zadanie 2 5.120,00 

7 Obszar C, zadanie 3 20.064,40 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D Brak wniosków 

II Moduł II 46.470,00 

Objaśnienia dotyczące realizowanych zadań: 

Moduł I –  

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

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, 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

Lp. 

Obszar 

programu/numer 

zadania 

Przyznane/wyd

atkowane 

dofinansowanie

/refundacja 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Przyznane 

świadczenie 

(ilość osób) 

Dorośli Dzieci 

I Moduł I 33.372,40 7 5 4 1 

3 Obszar B, zadanie 1 8.188,00 3 1 0 1 

 Obszar C zadanie 2 5.120,00 3 3 3 0 

4 Obszar C zadanie 3 20.064,40 1 1 1 0 

II Moduł II 46.470,00 28 27 27 0 

Razem: 79.842,40 35 32 31 1 
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Ponadto w ramach tego zadania przeprowadzona została kontrola przyznanych dofinansowań 

za 2015 rok i ewaluacja programu.  

 

W ramach współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

poproszono o opinię w sprawach dotyczących podziału i przesunięć środków PFRON oraz o 

zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2011-2020 za 2015 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 

poprzez: 

Cel II:   

Organizowanie szkoleń i kursów zwiększających szanse na aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych: 

 - spawanie metodą MAG II i III stopień (zakres tematyczny: zdobywanie umiejętności 

spawania metodą MAG) – 1 osoba 

 - kurs masażu (zakres tematyczny: nabycie umiejętności w zakresie masażu klasycznego i 

leczniczego - 1 osoba 

 - Europejski Certyfikat umiejętności Komputerowych ECDL Base (zakres tematyczny: 

kurs komputerowy ECDL Base, podstawy pracy w sieci, arkusze kalkulacyjne, przetwarzanie 

tekstów) – 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 2016 roku z usług doradztwa zawodowego skorzystało: 

 - 25 osób niepełnosprawnych, w tym 13 kobiet (osoby skorzystały z indywidualnych 

porad zawodowych, w ramach których utworzono indywidualny plan działania); 

 - 7 osób niepełnosprawnych – w tym 4 kobiety (osoby uczestniczyły w poradzie 

grupowej, na której określono zainteresowania, predyspozycje oraz możliwości do podjęcia 

pracy) 
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 - 143 osoby niepełnosprawne, w tym 80 kobiet (osoby uczestniczyły 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 oraz 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, telefoniczny oraz stronę 

internetową Urzędu, na której zamieszczano informacje o dostępnych środkach finansowych i 

realizowanych projektach lub programach przeznaczonych między innymi dla osób 

niepełnosprawnych.  

      W 2016 roku w ramach projektu pn.: 

-  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

chodzieskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – Wielkopolski  Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-

2020  

- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chodzieskim (II)” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

- programu rezerwy Funduszu Pracy skierowanego do osób bezrobotnych, będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określnych w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

6 osobom niepełnosprawnym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności     

gospodarczej na łączną kwotę 117.000 zł. 

Wspieranie oraz inicjowanie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

Urząd działania te mógł prowadzić w ramach dostępnych form oraz środków budżetowych 

jakimi dysponował. Osoby bezrobotne niepełnosprawne mogły skorzystać w 2016 roku z 

takich form pomocy jak:  
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 - prace inwestycyjne, wsparcie otrzymało 5 osób niepełnosprawnych  

- roboty publiczne – wsparcie otrzymało 18 osób niepełnosapwnych 

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej    

50 r.ż. – ze wsparcia skorzystały 3 osoby niepełnosprawne 

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego – wsparciem zostały objęte 3 osoby niepełnosprawne. 

Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

W 2016 roku w ramach zwrotu kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych z PFRON zostały zorganizowane staże, w których uczestniczyło 5 osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu. 

Natomiast ze środków Funduszu Pracy zorganizowane były staże dla 14 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych.  

Cel III: Pozyskiwanie środków na realizację zadań służących wspieraniu osób 

niepełnosprawnych  

Ze środków PFRON w 2016 roku realizowano zadania: 

 – zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (staże) – w wysokości 24.325 zł, 

W 2016 roku pozyskaliśmy również środki finansowe w ramach następujących programów i 

projektów: 

- projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie chodzieskim  (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020. 

- projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

chodzieskim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 

- program z rezerwy Funduszu Pracy skierowany do osób bezrobotnych, będących w 

szczególnych sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy.  
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Z w/w środków mogły skorzystać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Urzędzie jako 

bezrobotne i posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w ramach takich form jak: 

 - staże, 

 - szkolenia, 

 - zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub 

szkolenia, 

- prace interwencyjne, 

 - dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. 

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 na wniosek pracodawcy może refundować koszty szkolenia pracowników lub 

pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń. 

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 2016 roku osobom 

niepełnosprawnym oraz rodzinom, których członkiem jest osoba niepełnosprawna pomoc 

finansową i w naturze. Pomoc udzielono w formie:  

- zasiłków stałych – 34 osoby 

- zasiłków okresowych – 21 osób 

- realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

- zasiłki celowe przyznane 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.  
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Pomoc w formie zasiłku szkolnego dla osób, w związku z niepełnosprawnością otrzymały            

2 osoby z 2 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 opiekuna, zasiłek 

pielęgnacyjny. 

W celu łagodzenia skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia osób 

niepełnosprawnych Ośrodek współfinansował zakup aparatu słuchowego oraz okularów dla 

podopiecznych. Ośrodek dowoził podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne do Trzcianki, 

Kowanówka, Wągrowca oraz sądu. Ośrodek współfinansował również malowanie mieszkania.  

Rozwój systemu wspierania oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na terenie miasta działa  Stowarzyszenie Małe Radości, które organizowało festyny np. 

„Pożegnanie lata z kapustą”, z których dochód przeznaczony był dla osób niepełnosprawnych z 

miasta i gminy Margonin. Stowarzyszenie dofinansowało turnus rehabilitacyjny dla 

niepełnosprawnej dziewczynki oraz przekazało pieniądze na rehabilitację dla niepełnosprawnych. 

Organizowało również zbiórkę krwi. MGOPS w Margoninie wspomógł finansowo koło 

cukrzyków „Słodzik” w zakupie biletów. 

Na rzecz 9 niepełnosprawnych MGOPS świadczył usługi opiekuńcze.  

Ze środków własnych gminy osoby niepełnosprawne wspierane były finansowo poprzez: 

 - dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka 

Dratewki w Chodzieży, 

- dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy – 6 osób, 

- dowóz 1 dziecka do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ratajach, 

MGOPS 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, 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 

W ramach celu IV pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży na 

bieżąco diagnozują i wykazują potrzeby osób z niepełnosprawnością.  

 

5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie 

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

następujące działania: 

 Cel I:  

W odniesieniu do tego celu realizowano: 

- Gmina Szamocin  na podstawie opracowanego projektu na przełomie lat 2015/2016 dot. 

rozbudowy Urzędu Miasta i Gminy przystąpiła do rozbudowy budynku urzędu. Zakończenie 

prac planuje się na 2018 rok. Po rozbudowie budynek w całości będzie dostępny dla osób 

niepełnosprawnych. W części parterowej zabezpieczono wjazd dla osób niepełnosprawnych 

od placu Wolności na piętro od ul. Górnej. Przy schodach zewnętrznych zostanie 

zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Opracowany projekt rozbudowy 

budynku Urzędu Miasta i Gminy ma na celu poprawę warunków życia osób 

niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do bezpośredniego załatwienia spraw o 

różnym charakterze, 

- dofinansowanie przez MGOPS dojazdów na wizyty kontrolne do klinik w Warszawie w 

stosunku do 1 osoby, 

- dofinansowanie przez MGOPS dojazdów na operacje, zabiegi i wizyty kontrolne w 

Warszawie w stosunku do dziecka z wielonarządowymi dysfunkcjami, 

- pomoc w wypełnianiu dokumentacji do Krajowego Ośrodka Mieszkalno -Rehabilitacyjnego 

dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku dla 1 osoby, 

-  organizacja wypoczynku letniego z udziałem 3 dzieci niepełnosprawnych w celu 

minimalizowania dysfunkcji zdrowotnych. 

- MGOPS udzielił w 2016 roku osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom, w których 

członkiem jest osoba niepełnosprawna pomoc finansową oraz pomoc w naturze w 

następujących formach: 
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•  zasiłek stały – 21 osób 

•  zasiłek okresowy – 12 osób 

•  realizowano Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 

• 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 

tymi objęto 118 rodzin. 

- na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003 r. (tj. z 2016 r. poz. 

1518) realizowano w stosunku do mieszkańców gminy dotkniętych niepełnosprawnością 

następujące świadczenia:  

• zasiłek pielęgnacyjny – 3.306 świadczeń, 

• świadczenie pielęgnacyjne nad dziećmi – 342 świadczenia, 

• świadczenie opiekuńcze nas dorosłą osobą niepełnosprawną – 128 świadczeń, 

• dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu niepełnosprawności – 734 świadczenia 

- na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 

z 2016 r. , poz. 195) w ramach programu „Rodzina 500 plus” zrealizowano w stosunku do 

rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne przy uwzględnieniu podwyższonego 

kryterium dochodowego – 45 świadczeń. 

Cel II:  

W odniesieniu do tego celu: 

– Ośrodek Pomocy Społecznej zachęcał osoby niepełnosprawne do rejestrowania się w 

urzędzie pracy jako poszukujące pracy. Informował, że rejestrując się w PUP jako 

poszukujące pracy mają możliwość uzyskania pracy dostosowanej do swojej 

niepełnosprawności, a pracodawcy na rynku pracy są zainteresowani zatrudnieniem 

niepełnosprawnych. Informowano, że PUP działając na podstawie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest zobowiązany do przedstawienia różnorodnych 

form wsparcia i pomocy- także opracowania indywidualnego planu działania dla osoby 

poszukującej pracy będącej osobą niepełnosprawną.  

- Jedna osoba niepełnosprawna nadal kontynuuje zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Szamocinie przy pracach porządkowych i technicznych. 
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Cel III: W odniesieniu do tego celu:  

1. W dalszym ciągu kontynuowano przewóz osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na 

wózku inwalidzkim) samochodem typu BUS przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych dofinansowanym ze środków PFRON z udziałem środków własnych 

gminy. 

2. Prowadzono dowozy 7 dzieci niepełnosprawnych do następujących placówek oświatowych 

poza terenem gminy: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży – 4 uczniów, z tego: 

• 1 dziecko 2 x w tygodniu 

• 3 dzieci 5 x w tygodniu 

 - Przedszkole integracyjne w Chodzieży – 2 dzieci 5 x w tygodniu, 

 - Szkoła Specjalna w Ratajach – 1 osoba 5 x w tygodniu. 

Celem dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza terenem gminy jest 

podniesienie jakości ich życia w następujących sferach: 

o ruchowej, 

o psychicznej, 

o społecznej. 

Całkowity roczny koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych wyniósł w 2016 roku 12.132,03 zł. 

 

3. Kontynuowano rehabilitację dla dzieci i młodzieży dyspanseryjnej w sali rehabilitacji 

zlokalizowanej w Zespole Szkół w Szamocinie wykorzystując środki własne gminy. Roczny 

koszt rehabilitacji wyniósł 18.000 zł. 

 

4. W Szamocinie nadal prowadzono dla mieszkańców bezpłatną wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego pozyskiwanego ze współpracy z partnerską Gminą Grasberg w Niemczech. 

Niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Szamocin korzystali z następującego sprzętu: 

- siedzisko kąpielowe – 11 osób 

- kule – 72 osób 

- wózki inwalidzkie – 55 osób 

- toalety – 26 osób 
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- balkoniki – 94 osób 

- laski – 7 osób 

- łózka – 14 osób 

- stolik na łóżko – 1 osoba  

- wózek akumulatorowy – 1 osoba. 

5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył także usługi opiekuńcze na rzecz 17 

osób na łączną liczbę świadczeń 2.890 zł. 

 

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 Ośrodek Kultury 

- Koło Emerytów i Rencistów. 

Powyższe instytucje podejmują działania umożliwiające życie osób niepełnosprawnych w 

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

publicznej, dostęp do informacji, udostępnianiu możliwości lokalowych zabezpieczających pełne 

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

różnych formach rekreacji, odpowiednich do zainteresowań i potrzeb.  
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6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 

W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży realizował następujące 

cele: 

Cel I: 

1. Udzielanie pomocy finansowej i w naturze osobom niepełnosprawnym i rodzinom, w 

której członkiem jest osoba niepełnosprawna w formie:  

 - zasiłków stałych – 51 osób 

 - zasiłków okresowych – 14 osób 

 - świadczeń pieniężnych wypłacanych z Programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, 

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

opłacania rachunków za gaz, energię elektryczną i na inne wydatki związane z utrzymaniem 

mieszkania. Świadczeniami objęto 189 rodzin/osób.  

2. Przyznano pomoc na dofinansowanie zakupu: okularów, leków i środków 

opatrunkowych.  

3. Pośredniczono i uczestniczono w doposażeniu w brakujące meble, sprzęt gospodarstwa 

domowego w celu poprawy warunków bytowych rodzin osób niepełnosprawnych. 

4. Świadczono pomoc w zakresie rozliczania podatku dochodowego za 2015 rok z 

zastosowaniem ulg dla osób niepełnosprawnych. 

5. Zapewniono schronienie 3 osobom bezdomnym – niepełnosprawnym w ośrodkach i 

noclegowniach. 

6. Propagowano problematykę osób niepełnosprawnych: 

 - możliwość wypożyczania sprzętów rehabilitacyjnych, 

 - możliwość wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, 

            - przekazywanie 1% podatku na rzecz różnych fundacji wspierających osoby 

niepełnosprawne. 

7. Realizowano wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz wypłacono świadczenia opiekuńcze w ramach 

ustawy o świadczeniach rodzinnych: 

 - świadczenia pielęgnacyjne, 
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 - zasiłki pielęgnacyjne, 

 - specjalny zasiłek opiekuńcze, 

 - zasiłki dla opiekunów. 

8. Przyznawano i wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. 

9. Przystąpiono ro realizacji Programu 500+. 

10. Radcowie prawni udzielali porad osobom niepełnosprawnym z zakresu problematyki 

rodzinnej oraz świadczeń związanych z niepełnosprawnością. 

11. Zgłoszono osoby niepełnosprawne i ich rodziny do uzyskania wsparcia rzeczowego w 

formie artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia oraz żywności. 

12. Podjęto współpracę z Parafialnym Zespołem Caritas przy kościele NNMP w 

Chodzieży w sprawie objęcia pomocą żywnościową rodzin i osób samotnych w tym 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Chodzieży w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2015-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). 

Cel II: 

W 2016 roku w ramach rozwoju działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne 

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, 

 - projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: 

o „Chcemy pracować” – projekt aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, 

o „Bądź aktywny” – projekt skierowany dla osób bezrobotnych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności,  

o „Wspieramy przedsiębiorczych – dotacje dla osób z terenu podregiony 

pilskiego” 
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o „Program aktywizacji młodych”, 

o „Nowe kompetencje- dobry zawód. Aktywizacja osób de faworyzowanych 

na rynku pracy w województwie wielkopolskim”. 

  

Cel III: 

1. Zapewniono i ułatwiono kontakt z placówkami służby zdrowia w celu korzystania z 

różnych form pomocy medycznej i pielęgnacyjnej m.in. z usług w ramach pielęgniarskiej 

opieki środowiskowej opieki paliatywnej i długoterminowej. 

2. Udzielano informacji o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

3. Przyznawano i realizowano usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej zapewniając pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, opiekę 

higieniczną i pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. 

4. Kierowano i umieszczano osoby niepełnosprawne w domach pomocy społecznej. 

5. Udostępniano informacje dotyczące organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz firm 

zajmujących się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego  i środków pomocniczych. 

6. Współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

zakresie uzależnień osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej.   

 

Cel IV: 

1. Podjęto współpracę z „Chodzieskim Klubem Gospodarczym” w sprawie realizacji 

projektu na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w formie nieodpłatnych usług 

opiekuńczych w domu klienta na terenie „Senior Wigor”. 

2. Wystosowano 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. 

3. Kontynuowano prenumeratę miesięcznika „Integracja” i udostępniono czasopismo 

osobom niepełnosprawnym.  
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7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu 

Gminny Ośrodek Pomocy w Budzyniu realizował w 2016 roku następujące działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych: 

 Cel I: Ośrodek w ramach łagodzenia skutków niepełnosprawności poprzez poprawę 

warunków życia osób niepełnosprawnych w miejscach zamieszkania udziela wsparcia 

finansowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontami lokalu lub montażem 

urządzeń ułatwiających wykonywanie codziennych czynności życiowych. W ramach pracy 

socjalnej pracownicy socjalni pomagają w zorganizowaniu specjalistycznego sprzętu tj. 

wyposażenie np. w łóżka lub wózki inwalidzkie.  

 

 Cel II: W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni informują osoby niepełnosprawne 

o miejscach i zakładach pracy zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.           

W Ośrodku na bieżąco są rozprowadzane ulotki informacyjne o projektach skierowanych do osób 

niepełnosprawnych, których celem jest aktywizacja zawodowa (staże, praktyki). 

 

 Cel III: GOPS Budzyń świadczy prace socjalną na rzecz osób niepełnosprawnych 

poprzez ułatwienie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z 

różnych form rehabilitacji, zapewnienie osobom uprawnionym usług opiekuńczych (11 osób w 

2016 roku zostało objętych pomocą w formie usług opiekuńczych). Ośrodek świadczy również 

wsparcie materialne w formie świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie ustawy o 

pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe. W ośrodku przyznawane są 

również świadczenia pieniężne w formie zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych 

oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.  

 

Cel IV: Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych a także 

działaniach na rzecz wzmocnienia poszanowania praw i godności osób niepełnosprawnych, 

zwalczania stereotypów, uprzedzeń we wszystkich dziedzinach życia, promowania wiedzy o 

zdolnościach i wkładzie osób niepełnosprawnych odbywa się przede wszystkim poprzez 

świadczenie szeroko rozumianej pracy socjalnej.  
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8.  Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

 Działania podjęte przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2016 roku w ramach:  

Cel I: 

- pomoc mieszkańcom Domu w uzyskaniu dofinansowania do przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych (wózki inwalidzkie, buty ortopedyczne, kule łokciowe, 

aparaty słuchowe, okulary, pieluchomajtki, cewniki, worki, materace), 

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez kontynuację współpracy z firmą 

ochroniarską BLACK Security, 

- zatrudnianie w pełnym wymiarze godzin technika fizjoterapii. 

Cel II: 

- pomoc mieszkańcom  Domu w dotarciu (dowiezienie samochodem DPS) do PUP w 

Chodzieży niepełnosprawnych mieszkańców zapisanych jako osoby bezrobotne poszukujące 

pracy, 

- udział mieszkańca w turnusach aktywnej rehabilitacji (połączonych z warsztatami z 

doradztwa zawodowego) poprzez umożliwienie dotarcia na turnusy organizowane przez 

Fundację Aktywnej Rehabilitacji (Wałcz), 

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

społecznych poprzez: przydział garażu oraz możliwość powrotu do DPS w godzinach 

obowiązywania ciszy nocnej), 

- stworzenie mieszkańcom Domu możliwości stałego dostępu do internetu i Wi-Fi. 

Cel III: 

- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i 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, 

- stworzenie warunków do samodzielnego wykonywania rękodzieł artystycznych, 

- stwarzanie mieszkańcom z chorobą alkoholową możliwości leczenia w dziennym 

oddziale leczenia uzależnień, organizacja wspólnego pikniku, 
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- od 2016 roku – założona w DPS grupa AA „Przyszłość” – spotkania w piątki o 18.00 – 

uczestniczą mieszkańcy DPS oraz osoby z miasta i powiatu chodzieskiego. 

Cel IV: 

- organizowanie przez Dom spotkań o charakterze integrującym ze społecznością lokalną 

– spotkania z przedszkolakami, młodzieżą ze szkół (SP3, I LO, Gimnazjum św. Barbary, SP 

Stróżewo, SP Strzelce, podopiecznymi świetlicy socjoterapeutycznej Promyk Dobra, Scholi 

parafialnej, młodzieżą z Centrali Młodych, seniorami z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 

Pile, spotkania z zespołami wokalnymi na organizowanych w DPS spotkaniach tzw: mini 

koncertach – Wrzosy z Piły, Seniorki z Chodzieży, Pogodna Jesień z Szamocina, Babie Lato z 

Szamocina, Złoty Liść z Budzynia, Rytm Nietuszkowa z Nietuszkowa, 

- spotkania z władzami lokalnymi (starosta, burmistrz), 

- 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 niepełnosprawnych). 

 

9.  Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie 

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

realizowały następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 Cel I – Niepełnosprawni wychowankowie objęci są działaniami specjalistycznymi 

wynikającymi z programu opiekuńczo-wychowawczego.  

Cel III – Podejmowano działania w zakresie rozwijania zainteresowań plastycznych, 

muzycznych i teatralnych (organizacja zajęć na terenie placówki). Wychowankowie brali udział 

w licznych spotkaniach teatralnych, wystawiano spektakle, organizowano wycieczki. 

Cel IV - Niepełnosprawni wychowankowie objęci są nauczaniem w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Gębicach oraz w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach, z 

którymi placówka ściśle współpracuje.  
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10. Urząd Miejski w Chodzieży 

W ramach celu IV Urząd Miejski w Chodzieży w 2016 roku pośrednio wspierał działania 

skierowane do osób niepełnosprawnych poprzez finansowanie lub dofinansowanie działalności 

organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Wykaz organizacji, które otrzymały pomoc: 

1. Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy – wyposażenie oraz bieżąca działalność 

Dziennego Domu „Senior-Wigor” – 265.000 zł. 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec w Chodzieży – 

zapewnienie czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych z Miasta Chodzieży – 32.000 zł. 

3. Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka” – poszpitalna rehabilitacja 

osób po mastektomii – 2.000 zł. 

4. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” – organizacja działań 

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chodzieży – 4.000 zł. 

5. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Chodzieży – organizacja turnusu 

wypoczynkowo-integracyjno-szkoleniowego dla osób niewidomych i niedowidzących z 

Miasta Chodzieży – 4.000 zł. 

6. Chodzieski Klub Gospodarczy – organizacja czynnego letniego wypoczynku i czasu 

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

aktywizacji – 30.000 zł. 

7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – zapewnienie czasu wolnego dla 

dzieci niepełnosprawnych z Miasta Chodzieży w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 

r. – 32.000 zł. 

 

11. Starostwo Powiatowe w Chodzieży 

W ramach Celu I tj. łagodzenia skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia 

osób niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania oraz budynkach użyteczności publicznej) 

Powiat Chodzieski w dniu 28 grudnia 2016 roku podpisał z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę na zakup i montaż platformy przyschodowej w 

budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży w kwocie 

16.000 zł. Okres realizacji – I półrocze 2017 roku.  
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II. SZKOŁY, PRZEDSZOLA I OŚRODKI KULTURY 

 

1. Miejskie Gimnazjum w Chodzieży 

W Miejskim Gimnazjum w Chodzieży organizowane są zajęcia indywidualne dla uczniów 

niepełnosprawnych, przystosowane do tego sale lekcyjne. 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 

występów artystycznych. 

Ponadto nauczyciele, wychowawcy w ramach lekcji wychowawczych prowadzą zajęcia z zakresu 

wiedzy o niepełnosprawności, dzięki czemu mają możliwość podniesienia świadomości 

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

Młodzież poprzez wolontariat, również uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą niepełnosprawną, 

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

niepełnosprawnościami. Z uwagi, że w szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu młodzież ma 

możliwość spotkań z animatorami z Fundacji „Podaj dalej” Stowarzyszenia CREO z Poznania i 

tym samym są prowadzone zajęcia odnośnie wolontariatu dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

                                                                                                                                                                                                      

2. Zespół Szkół w Margoninie 

Publiczne Gimnazjum w Margoninie realizowało następujące cele: 

Cel II: - pomoc uczniowi z niepełnosprawnością w zaplanowaniu kariery zawodowej i w 

wyborze szkoły. 

 Cel III: - akcje charytatywne zorganizowane przed świętami Bożego Narodzenia przez 

uczniów dla niepełnosprawnego kolegi, 

  - zbiórka datków pieniężnych dla ucznia od nauczycieli. 

 Cel IV: - uczestniczenie przez niepełnosprawnego ucznia w uroczystościach i imprezach 

szkolnych np.: jasełka, wigilie klasowe, 

  - zajęcia psychoedukacyjne o tematyce: postawy wobec osób niepełnosprawnych, 

wartości, dla których warto żyć, zanim wkroczę w dorosłe życie (pedagog szkolny), 

  - spotkania w klasach II pod hasłem: „nie ma kaleki – jest człowiek” (pedagog 

szkolny), 
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  - lekcje wychowawcze, lekcje języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie 

dotyczące uwrażliwiania uczniów na problemy ludzi chorych i 

niepełnosprawnych, 

  - działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu, 

  - udział uczniów w wielu akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.  

 

Szkoła Podstawowa w Margoninie 

     Działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku w Szkole Podstawowej im.    

Mikołaja Kopernika w Margoninie 

     Cel III – rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych 

1. Poradnictwo dla rodziców, udzielanie informacji o możliwościach uzyskania 

pomocy i pozyskania środków oraz działaniach podejmowanych przez instytucje i 

organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. 

2. Informacje dla rodziców dotyczące możliwości diagnozowania pedagogicznego i 

medycznego problemów i niepełnosprawności u dzieci: całościowe zaburzenia 

rozwojowe, słabowidzenie, trudności komunikacyjne. 

3. Konsultacje 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 (przystosowanie sali do nauki, korzystanie z podjazdu i windy, 

indywidualna opieka podczas przerw) 

- 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 

- angażowanie uczniów niepełnosprawnych do czynnego udziału w życiu klasy i 

szkoły 

- szkolenie nauczycieli do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
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- organizacja pogadanki dla rodziców wszystkich uczniów z klasy do której 

uczęszcza chłopiec z zespołem Aspergera 

- współpraca wychowawcy z pedagogiem specjalnym 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej dla niepełnosprawnych uczniów w czasie 

lekcji i przerw 

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalistami 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych 

- współpraca wszystkich nauczycieli powołanych do pracy z uczniami objętymi 

kształceniem specjalnym poprzez prace w zespołach klasowych 

- integracja uczniów, zespołów klasowych i rodziców ze środowiskiem lokalnym 

podczas organizowanych świąt, uroczystości, imprez kulturalnych (bal 

karnawałowy, wigilie klasowe, WOŚP, Mikołajki, zabawy podczas przerw i zajęć 

świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek). 

Cel IV: podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosapwnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających 

osoby niepełnosprawne 

1) Kształtowanie u uczniów postaw tolerancji i empatii 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: 
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- edukację obejmującą zagadnienia niepełnosprawności wynikającą 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, zajęcia warsztatowe w klasach i świetlicy prowadzone przez 

wychowawców kl. I-VI i pedagoga, gazetki o tolerancji, prawach dziecka, potrzebach 

innych ludzi, sposobach zachowania się wobec niepełnosprawnych i komunikowania 

z niepełnosprawnymi – szczególnie z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

- podnoszenie wrażliwości u młodszych dzieci poprzez wykorzystanie tekstów bajek 

terapeutycznych, organizację tolerancji, konkursu literackiego dla uczniów kl. VI 

„Wpis na blogu” o prezentowanych przez dzieci tolerancyjnych postawach wobec 

innych.  

 

3. Zespół Szkół w Lipiej Górze 

W Zespole Szkół w Lipiej Górze w roku szkolnym 2015-2016 uczyło się pięcioro 

uczniów niepełnosprawnych. Wszyscy uczniowie objęci są rewalidacją. Programy nauczania 

zostały opracowane pod kątem możliwości edukacyjnych i psychofizycznych uczniów. Dla 

każdego ucznia posiadającego orzeczenie zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora 

Szkoły opracował indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dwa razy w roku zespół 

nauczycieli zbiera się wraz z rodzicami uczniów i dokonuje oceny postępów dzieci w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W szkole są podejmowane działania określone w celach: I, II, III i IV Powiatowego 

Programu działań. 

Rodzice uczniów niepełnosprawnych otrzymują w szkole wsparcie od nauczycieli oraz 

pedagoga szkolnego w zakresie edukacji dzieci, organizacji ich wolnego czasu, 

rozwiązywania problemów wychowawczych. Podnoszenie świadomości społecznej na temat 

osób niepełnosprawnych odbywa się w oparciu o udział w życiu szkoły i klas oraz 

uczestnictwo w imprezach szkolnych: rekolekcjach, apelach okolicznościowych, itp. Ponadto 

uczennica gimnazjum z niedosłuchem brała udział w zajęciach z zawodoznawstwa. 
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Na lekcjach wychowawczych kształtowane są prawidłowe postawy uczniów wobec osób 

niepełnosprawnych, akceptowanie ich odmienności, umiejętności wspierania osób 

niepełnosprawnych oraz ich bliskich. Co roku szkoła przeprowadza różne akcje związane z 

tolerancją i dyskryminacją. Uczniowie wzięli udział w akcji „Wielkie starcie z 

dyskryminacją”. 

 

4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach 

Szkoła Podstawowa podjęła następujące działania w ramach Programu: 

Cel I – w szkole znajduje się podjazd schodowy montowany na stałe, 

Cel III– na terenie szkoły przeprowadzona została akcja charytatywna na rzecz AMUN 

Wydawnictwa Artystów Malujących Ustami i Nogami oraz akcja dotycząca Fundacji na Rzecz 

Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY”. 

Cel IV – podczas zajęć z przyrody oraz lekcji wychowawczych uczniowie podnosili swoją 

świadomość społeczną.  

 

 

5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży w 2016 roku realizowała następujące 

działania poprzez: 

Cel I:  

1. Tworzenie coraz lepszych warunków nauki poprzez ciągły rozwój bazy dydaktycznej 

szkoły. Wyposażenie szkoły w materiału, nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt 

rehabilitacyjny, w tym zakup: 

 - specjalistycznego zestawu do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, 

 - podnośnika rehabilitacyjnego, 

 - drobnego sprzętu do prowadzenia fizjoterapii, 

 - sprzętu komputerowego , multimedialnego, specjalistycznego oprogramowania 

terapeutycznego, 

 - szeregu pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych.  
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Cel II:  

1. Podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez realizację różnorodnych form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji i terapii uczniów 

niepełnosprawnych. 

2. Wyposażenie szkolnej biblioteczki w szereg książek dotyczących: funkcjonowania 

edukacji i terapii osób niepełnosprawnych jako źródło informacji dla nauczycieli oraz 

rodziców uczniów. 

3. Przeprowadzenie kompleksowego remontu 3 pomieszczeń na parterze budynku, oraz 

przeznaczenie tych pomieszczeń na: 

- salę do zajęć indywidualnych, 

- gabinet pedagoga/psychologa 

- pracownię logopedyczną. 

      4. Stworzenie profesjonalnej pracowni logopedycznej wyposażonej w specjalistyczne 

oprogramowanie do prowadzenia terapii logopedycznej, sprzęt komputerowy, 

multimedialny, zestaw do treningu słuchowego wspomagającego terapię logopedyczną, 

szereg profesjonalnych pomocy, niezbędnych w terapii logopedycznej. 

    5. Realizacja w roku szkolnym 2015/2016 szerokiej oferty terapeutycznej: 

 - terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna 

 - muzykoterapia, arteterapia, biofeedback, fizjoterapia 

 - zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej, 

 - terapii ręki, masaż klasyczny, gimnastyka korekcyjna 

 - kinezjotaping, zajęcia w Sali doświadczania świata, 

 - hipoterapia we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Stobnie, 

- sensoplastyka. 

     6. Zapewnienie rodzicom uczniów wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego.  

     7. Umożliwienie rodzicom uczniów spotkań w ramach tzw. grupy wsparcia przy współpracy z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży. 
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CEL IV: 

1. Stworzenie wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Stróżewie partnerstwa w 

celu realizacji zadania „Współpraca z niepełnosprawnymi”, którego celem jest wspólne 

działanie na rzecz integracji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie z 

osobami niepełnosprawnymi. 

2. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem Nr 2 im. Szewczyka Dratewki oraz 

Niepublicznym Przedszkolem Nr 3 „Wesoły Smyk”. 

3. Współpraca z Miejskim Gimnazjum a Chodzieży. 

4. Rozwój wolontariatu w ramach współpracy z I LO im. Św. Barbary w Chodzieży. 

5. Stała obecność szkoły w mediach społecznościowych, zbudowanie szerokiego grona 

stałych odbiorców przekazu. Wykorzystanie mediów społecznościowych do tworzenia 

pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. 

6. Udział uczniów szkoły w życiu społecznym, kulturalnym, poprzez realizację: 

- wycieczek edukacyjnych (miejsce-zakłady pracy, kino oraz inne miejsca publiczne, 

pozamiejscowe – teatr, ZOO), 

- stała obecność uczniów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży. 

- warsztatów kulinarnych w lokalach gastronomicznych na terenie Chodzieży oraz innych 

tematycznych (np. warsztaty świąteczne w Gnieźnie – własnoręcznie przygotowane 

bombki).  

 

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chodzieży 

Podjęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku dotyczą celu IV: 

   - przez cały rok 2016 trwała zbiórka nakrętek przeznaczonych na sprzęt rehabilitacyjny 

dla chorej dziewczynki z naszego powiatu, 

 - w styczniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu w ramach ogólnopolskiej akcji „Żyj z 

pompą” na rzecz dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, w którym wzięli udział uczniowie 

Samorządu Uczniowskiego  SP1, 

 - w marcu uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przedstawili spektakl                

„O krasnoludkach, które uczyły się dobrych manier” podopiecznym Domu Pomocy Społecznej 

oraz wykonali dla nich papierowe tulipany, 
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 - w listopadzie 2016 w szkole został przeprowadzony kolorowy „Tydzień tolerancji, 

radości, pomocy, życzliwości i praw”. Chciano w ten sposób uświadomić wszystkim, że w życiu 

człowieka ważne są takie wartości jak: tolerancja, koleżeństwo, szacunek, życzliwość i 

bezinteresowna pomoc. Każdy dzień poświęcony był innemu hasłu przewodniemu. Jeden z nich 

pod hasłem „Inny nie znaczy gorszy” – to dzień biały poświęcony problemowi tolerancji. W 

świetlicy szkolnej uczniowie klas I – III oglądali filmiki o tolerancji, a klasy IV-VI w ramach 

godzin wychowawczych przygotowywały plakaty promujące tolerancję dla odmienności. 

 - odbyły się również warsztaty dla uczniów „Bądź kumplem-nie dokuczaj”, warsztaty dla 

rodziców z udziałem PPP w Chodzieży, szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez specjalistę z 

Zespołu PPP w Pile, 

 - w listopadzie uczniowie uczestniczyli w seansach filmowych w ramach programu 

„Filmoteka szkolna. Nowe horyzonty Edukacji Filmowej”. Dzieci klas I-III obejrzały film pt. 

„Przyjaciel na balkonie” o chłopcu z zespołem Aspergera, a uczniowie klas IV-VI obejrzeli film 

pt. „Superbrat” traktujący o problemie autyzmu, trudnych relacjach między braćmi oraz o 

szukaniu drogi do akceptacji i wyrażania siebie w relacjach z innymi.  

 

 

7. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach informuje, iż w 2016 roku podjęła następujące działania:  

Cel I: 

1. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – budynek w Zacharzynie, remont 

łazienki i kuchni, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

2. Likwidacja barier transportowych – dowożenie busem uczniów niepełnosprawnych do 

Zacharzyna. 

Cel III: 

1. Inicjowanie działań mających na celu utworzenie ośrodka wsparcia, dziennych domów 

pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, grup wsparcia i innych form 

wsparcia osób niepełnosprawnych - od stycznia 2016 roku działa w Zacharzynie świetlica  

„Tęczowa kraina”. Świetlica obejmuje opieką także uczniów niepełnosprawnych. 

2. Stworzenie warunków edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom i 

młodzieży rozwój fizyczny i umysłowy – wzbogacanie bazy dydaktycznej w oddziale 
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kształcenia specjalnego, zakup sprzętu sportowego, dostosowanie sal do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych np. kuchni i jadalni na potrzeby zajęć kulinarnych.  

3. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji i poradników dla osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin. 

4. Stworzenie warunków edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom i 

młodzieży rozwój fizyczny i umysłowy.  

Cel IV: 

1. Inspirowanie organizacji instytucji do działań na rzecz aktywizacji integracji osób 

niepełnosprawnych – wycieczki klasy specjalnej z klasą IIa, IIIa i oddziałem 

przedszkolnym z Zacharzyna, wspólne uroczystości i imprezy szkolne np. Dzień 

Nauczyciela, Dzień Patrona, bal karnawałowy. 

2. Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie problematyki osób 

niepełnosprawnych poprzez: spotkania z rodzicami, relacjonowanie wydarzeń klasy 

specjalnej na stornie internetowej szkoły. 

3. Współpraca pomiędzy samorządem terytorialnym a sektorem non-profit, współpraca z 

Powiatowa Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. 

4. Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie problematyki osób 

niepełnosprawnych poprzez: szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania i rozwój 

wolontariatu.  

 

8. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży w 2016 roku zrealizowała następujące działania na rzecz 

osób niepełnosapwnych: 

Cel I: 

W szkole obowiązek szkolny realizuje siedmioro uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, w 

tym jedna osoba z niepełnosprawnością sprzężoną. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach, 

które umożliwiają łatwy dostęp do toalety, poruszanie się nie powodują utrudnienia. Dla uczniów 

objętych nauczaniem indywidulanym organizowane są zajęcia integrujące z zespołem klasowym, 

ON uczestniczą w imprezach klasowych, wycieczkach, projektach. Potrzebujący pomocy 

otrzymali również wsparcie finansowe w formie paczki żywnościowej (przed świętami Bożego 

Narodzenia). Rodzice są wspierani przez nauczycieli, pedagoga. Informowani są o 
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możliwościach uzyskania pomocy. Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnym 

i innymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Cel II: 

Wśród uczniów szkoły podejmowane są działania mające na celu podnoszenie świadomości na 

temat problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Na lekcjach przybliżana jest 

problematyka osób niepełnosapwnych celem nauki zachowań empatycznych, sposobów 

pomagania potrzebującym.  

Cel III: 

Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi w celu optymalnego 

ich rozwoju.  

 

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

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

zadania poprzez: 

Cel I: 

- organizowanie specjalistycznych zajęć (rehabilitacja, zajęcia z logopedą, psychologiem, 

zajęcia z hipoterapii, rehabilitacja wodna), 

- dobór odpowiednich środków dydaktycznych, form i metod w pracy w grupie 

przedszkolnej oraz na zajęciach indywidualnych (metody pedagogiki specjalnej), 

- usprawnianie czynności samoobsługowych w celu poprawienia jakości  życia, 

- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. 

Cel II: 

- integracja dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin ze społecznością przedszkola 

(organizowanie uroczystości grupowych i przedszkolnych, zajęć otwartych dla rodziców, 

warsztatów i szkoleń dla rodziców), 

- integracja dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin ze społecznością lokalną – udział w 

olimpiadzie przedszkolnej, ogniskach integracyjnych, festynie przedszkolnym, 

- integracja dzieci w grupie przedszkolnej. 

Cel III: 

- prowadzenie grupy wsparcia prowadzonej przez panią psycholog dla rodziców dzieci 

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

rehabilitant, pedagog specjalny - wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat dzieci.  

- w bogato wyposażonej „Sali doświadczania świata” prowadzone są systematycznie 

zajęcia w celu pobudzania zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, 

- rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielami i specjalistami w celu 

wymiany doświadczeń, 

- trzy razy w 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: 

 * „Mamo, tato bawimy się razem” 

 * „Nasze zmysły badają świat-wiosna” 

 * we wrześniu w każdej grupie odbyły się zabawy integracyjne przy ognisku w 

celu integracji społeczności przedszkolnej, 

- odbyły się warsztaty logopedyczne, 

- systematycznie prowadzone są zajęcia między innymi elementami takich metod tj. 

 * ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 

 * Knillów 

 * Dobrego Startu M. Bogdanowicz, 

które mają zwiększyć świadomość własnego ciała i wpłynąć na wzrost samodzielności. 

- kontynuowana jest innowacja pedagogiczna, 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, będącego 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 miały możliwość aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju przedstawieniach, 

teatrzykach, spotkaniach muzycznych, wyjściach do kina, 
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- personel (nauczyciele wspomagający) ukończył kurs z terapii behawioralnej w pracy z 

dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, elementy tej metody wykorzystywane są w 

codziennej pracy z dziećmi, 

 

Cel IV: 

- promocja placówki w mediach lokalnych, 

- zorganizowano prelekcję „Jak rozwijać mózg dziecka”, którą poprowadził dr Maciej 

Błaszak kognitywista, biolog dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy 

Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

 

 

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

Działania Niepublicznego Przedszkola nr 3 „Wesoły Smyk” w Chodzieży na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2016 roku: 

Cel I:  

- wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w 

dostępie do edukacji – likwidacja barier architektonicznych – zabudowana pochylnia z dojściem 

do budynku, 

- doposażenie oraz unowocześnienie salki terapeutyczno-relaksacyjnej wyposażonej w 

sprzęt gimnastyczny i basen z kolorowymi piłeczkami, 

- posiadanie gabinetu logopedycznego i psychologa oraz sali przedszkolnej w materiały 

do pracy z dziećmi niepełnosprawnym oraz stolikiem i krzesełkiem terapeutycznym, 

- organizowanie transportu dla dzieci niepełnosprawnych podczas organizowanych 

wycieczek, 

- zakup pomocy oraz materiałów przydatnych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 

m.in. piktogramy, wałki fakturowe, zabawki zręcznościowe, piasek kinetyczny, domki 

manipulacyjne, puszki dźwiękowe itp. 

Cel II: 

- zatrudnianie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

Cel III: 

- prowadzenie wczesnego wsparcia rozwoju dzieci, 
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- zatrudnianie specjalistów (diagnoza psychologiczna, zajęcia logopedyczne, fizjoterapia, 

pedagog specjalny), 

- organizowanie warsztatów dla rodziców dzieci wymagających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz dzieci niepełnosprawnych, 

- konsultacje ze specjalistami dla dzieci niepełnosprawnych, 

- doposażenie sal w środki dydaktyczne oraz zakup mebli niezbędnych do zaspokojenia 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

- podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli – kursy i 

szkolenia – m.in. terapia ręki, 

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

„Edukacja przez ruch” D. Dzimskiej, „Ruch Rozwijający”, W. Sherborne, Pedagogika Zabawy, 

metoda G. Domana, metoda P. Denisona – kinezjologia edukacyjna, elementy artreterapii, 

elementy muzykoterapii, metoda integracji sensorycznej, terapia ręki, 

- objęcie dzieci niepełnosprawnych opieką specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedy 

i fizjoterapeuty, 

- stworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych 

uwzgledniających indywidualne potrzeby u możliwości dzieci. 

Cel IV: 

- uczęszczanie do przedszkola dzieci niepełnosprawnych (grupa III) – dostosowanie 

metod form oraz programów nauczania do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci 

niepełnosprawnych, 

 - zapewnienie należytej opieki (nauczyciel wspomagający), wdrażanie dzieci zdrowych 

do współżycia i współdziałania z dziećmi niepełnosprawnymi, kształtowanie tolerancji, 

wrażliwości, otwartości i zrozumienia dla drugiego człowieka, 

- prowadzenie „Akcji nakrętka” – zbieranie nakrętek przez dzieci przedszkolne i 

środowisko lokalne z przeznaczeniem zebranych funduszy na rzecz dzieci niedowidzących, 

- zorganizowanie dla rodziców spotkania z psychologiem i logopedą, 

- wprowadzenie kodeksu przedszkolaka w celu integracji grupy, 

- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka – uwrażliwienie na potrzeby osób starszych, 

- wsparcie aktywnym udziałem imprezy charytatywnej „Dobrofest”, organizowanej przez 

Fundację „Ukryte Marzenia”, 
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- występ jasełkowy dzieci dla Członków Związku Niewidomych, 

- współpraca z Niepubliczną Szkołą Podstawową Specjalną – wspólne imprezy oraz 

uroczystości, uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, budowanie prawidłowych 

relacji oraz integracja dzieci, kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

- pogadanki, rozmowy przybliżające potrzeby osób niepełnosprawnych, 

- wspieranie działań na rzecz zapobiegania niepełnosprawności  - prowadzenie działań z 

zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (promocja zdrowego sposobu odżywiania się, promocja 

aktywności fizycznej). 

 

11. Miejskie Przedszkole Nr 5 „Pod Żaglami Piątki” w Chodzieży 

Podjęte przez przedszkole działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku: 

Cel III:  

W ramach tego celu zorganizowano: 

- występy artystyczne na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, 

- udział w festynie „Dobro fest” we współpracy z fundacją „Ukryte Marzenia”, 

- zbiórka zakrętek na rzecz dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym. 

Cel IV: 

Przeprowadzono pogadanki z dziećmi na temat niepełnosprawności dzieci i dorosłych.  

 

12. Szamociński Ośrodek Kultury 

W ramach Programu Szamociński Ośrodek Kultury podjął następujące działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych:  

Cel I: 

Szamociński Ośrodek Kultury posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio 

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

Concordia” oraz podjazd do Domu Kultury w Lipiej Górze. 

Posiada również platformę łączącą obiekt Domu Kultury z Zespołem Szkół w 

Szamocinie, z której korzystają codziennie niepełnosprawni uczniowie oraz społeczność 

lokalna. W hali znajduje się sala rehabilitacyjna z wyposażeniem do ćwiczeń głownie dla 

dzieci. 
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Cel II: 

W Szamocińskim Ośrodku Kultury przyjmują psychologowie zatrudnieni przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, którzy podejmują działania 

aktywizujące zawodowo oraz przyjmują osoby z dysfunkcjami ruchowymi, psychicznymi 

itp. 

Cel III: 

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

Z naszego sprzętu rehabilitacyjnego korzystają rehabilitanci, którzy mają zajęcia z 

dziećmi niepełnosprawnymi w sali Zespołu Szkół w Szamocinie. 

Cel IV: 

Wiele dzieci z różnymi dysfunkcjami bierze udział w imprezach kulturalnych 

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

misterium męki pańskiej). Jednostka zorganizowała koncert charytatywny na rzecz 

niepełnosprawnego mieszkańca Szamocina. Osoby starsze oraz niepełnosprawne biorą 

czynny udział w naszych wydarzeniach lokalnych, oraz działają w zespołach 

Szamocińskiego Ośrodka Kultury, np. w zespole folklorystycznym „Babie Lato”, teatrze 

obrzędowym „Pogodna jesień”.   
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IV. Szpitale 

 

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

Zeylandów 

Cel I:  

W ramach łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia 

osób niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania oraz budynkach użyteczności 

publicznej) wydzielono i oznakowano cztery miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szpitala i podjazdu do Izby 

Przyjęć.  

 

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, przystosowanie 

sanitariatów dla niepełnosprawnych oraz wszelka pomoc ze strony personelu medycznego w 

przemieszczaniu się w Szpitalu, 

- likwidację barier transportowych – bezpłatny transport sanitarny, 

- w czasie hospitalizacji zapewniamy zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze (wózki, kule, balkoniki), 

Cel II: 

Szpital zatrudnia 13 osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy, 

zapewniając im równe prawa i obowiązku, rozwój, szkolenia i partnerstwo w zespole. 

Cel III: 

1. W 2016 roku Szpital zakończył realizację Projektu: Wsparcie osób starszych i 

niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji oraz zakup sprzętu medycznego w 

Szpitalu Powiatowym w Chodzieży dofinansowanego z funduszu norweskiego i EOG. 

Rozbudowany od strony ulicy Bosej oddział prezentuje się imponująco, zarówno z zewnątrz jak i 

w środku. Parter budynku jest przeznaczony na rejestrację Pacjentów oraz kompleks sal i boksów 

do fizjoterapii. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale chorych, w większości 

dwułóżkowe, wszystkie z łazienkami, przystosowane dla osób niesamodzielnych, starszych i 
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niepełnosprawnych. Kolejnym zadaniem powiązanym z rozbudową Szpitala był zakup sprzętu 

medycznego i terapeutycznego, gdzie założono zakup 58 sztuk, a po przetargu i za zgodą 

Operatora Programu zakupiono 89 sztuk sprzętu w tym łóżka rehabilitacyjne, łóżka z materacami 

przeciwodleżynowymi oraz nowoczesny sprzęt do rehabilitacji Pacjentów. Ponadto wdrożono 

system telekonsultacji i teleopieki pozwalający osobom niepełnosprawnym na uzyskanie porady 

fizjoterapeuty drogą komunikatora internetowego bez wychodzenia z domu. Dzięki realizacji 

projektu: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i 

zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży dofinansowanego z funduszy 

Mechanizmu Finansowanego EOG Norweskiego Mechanizmu Finansowego od 01.05.2016 roku 

Pacjenci są leczeni i rehabilitowani w nowym, komfortowym oddziale rehabilitacji, na 

nowoczesnym sprzęcie, pod opieką lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek o bardzo wysokich 

kwalifikacjach zawodowych. Szpital wspiera również osoby niepełnosprawne poprzez 

udostępnianie informacji o organizacjach, instytucjach, wypożyczalniach sprzętu działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

Cel IV: 

Szpital aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych udzielając im wsparcia merytorycznego poprzez udział lekarzy i pielęgniarek 

w spotkaniach i szkoleniach organizowanych dla tych osób. Szpital uczestniczy w programie: 

Szpital przyjazny Kombatantom oraz powołał rzecznika do spraw Pacjenta oraz rzecznika do 

spraw Kombatantów, którzy służą radą i pomocą wszystkim, a w szczególności osobom 

niepełnosprawnym.  
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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. 

 

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w 

Chodzieży prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży, który w ramach programu 

realizował poniższe cele: 

 Cel II: 

Zadaniem ustawowym realizowanym przez Warsztat jest stwarzanie osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia zatrudnienia możliwości rehabilitacji społecznej         

i zawodowej w zakresie pozyskiwania 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 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 lub 

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 2016 roku: 

1. zabawa karnawałowa w restauracji Komfort w Margoninie (styczeń) 
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2. Walentynki w WTZ – impreza zorganizowana przez samorząd WTZ (luty) 

3. Udział w koncercie Orkiestry Chodzieskiego Domu Kultury z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet „Za drowie Pań” (marzec) 

4. Wizyta w firmie PTS „Cerplast” (marzec) 

5. Uroczyste śniadanie wielkanocne w Warsztacie (marzec) 

6. Udział w konkursie „Opowieść z Chodzieżą w tle” ogłoszonym przez Burmistrza Miasta 

Chodzieży (kwiecień) 

7. Wizyta w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży (kwiecień) 

8. „Pierwsza pomoc” – szkolenie dla uczestników WTZ (maj) 

9. Wyjście do kina zorganizowane przez samorząd WTZ (maj) 

10. Udział w interaktywnym programie „kierować każdy może (maj) 

11. Piknik majowy w Kąkolewicach (maj) 

12. Piknik w Zbyszewicach (czerwiec) 

13. Piknik nad jeziorem Miejskim organizowany przez Samorząd WTZ (czerwiec) 

14. Wycieczka WTZ do Jarosławca, Ustki, Dolina Charlotty (wrzesień) 

15. Promocja umiejętności uczestników, działalność WTZ wystawa „Natura zatopiona w 

ceramice” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży (wrzesień) 

16. Dzień Chłopaka w WTZ impreza zorganizowana przez samorząd WTZ (wrzesień) 

17. Udział w spotkaniu z autorką książki „Droga do marynarza (październik) 

18. Warsztaty kulinarne i ceramiczne z udziałem rodziców (październik) 

19. Projekt „Współpraca z niepełnosprawnymi realizowany z Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym w Stróżewie (listopad) 

20. Zabawy i wróżby andrzejkowe – impreza zorganizowana przez samorząd WTZ (listopad) 

21. Wyjście do kina n zaproszenie Fundacji „Mili Ludzie” (listopad) 

22. Otwarcie wystawy w sklepie „Arka” (grudzień) 

23. Odwiedziny i przekazanie paczek mikołajkowych pacjentom na oddziale dziecięcym 

Powiatowego Szpitala w Chodzieży (grudzień) 

24. Udział w jubileuszu 70- lecia Biblioteki Miejskiej w Chodzieży (grudzień) 

25. Udział w wigilii miejskiej „W święta razem” (grudzień) 

26. Spotkanie wigilijne w Hotelu „Gościna” w Podaninie (grudzień). 
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2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży 

Cel IV. Stowarzyszenie prowadzi działalność głównie edukacyjną dla osób w wieku 

poprodukcyjnym, nieaktywnych zawodowo. Jako formy aktywizujące prowadzone są zajęcia z 

gimnastyki rehabilitacyjnej na sali i w basenie, zajęcia taneczno-ruchowe, zajęcia jogi, treningi 

umysłu, ćwiczenia pamięciowe, marsze z kijkami, wzajemna pomoc koleżeńska oraz działalność 

grupy wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej.  

Podejmowane są również działania mające przybliżyć problematykę osób niepełnosprawnych 

poprzez wykłady. W 2016 roku UTW wspólnie z UTW z Czarnkowa, Obornik i Piły realizowały 

projekt w ramach zadania publicznego, ogłoszonego przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. Projekt pt. ”Seniorze! Twoja aktywność i twórczość receptą na zdrowie i 

niezależność” realizowany w okresie od 18.08.2016-30.11.2016 r. umożliwił 20 

niepełnosprawnym seniorom udział w: artystycznych warsztatach rękodzielniczych, 

fotograficznych i malarskich. Udział w III Przeglądzie Twórczości Niepełnosprawnych Seniorów 

w Czarnkowie, gdzie uczestnicy prezentowali swoje artystyczne prace. Ponadto UTW w 2016 

roku realizowała kurs komputerowy dla osób 50+, w kursie uczestniczyło 127 osób, w tym 35 

osób z orzeczoną niepełnosprawnością.  

  

 

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie 

Działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Margoninie to przede wszystkim pomoc 

osobom starszym i niepełnosprawnym. Uniwersytet współpracuje  m.in. ze Stowarzyszeniem 

„Małe radości”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w formie wolontariatu i finansowo. Uczestniczył 

w warsztatach neurologicznych „Usprawnienie mozy i języka” u osób starszych z zaburzeniami 

nabytymi. 

Kontynuowano program projektu ASOS 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości i 

poziomu życia osób starszych dla godziwego starzenia się poprzez aktywność. Stanowiło to 

warsztaty edukacyjne nauki języków obcych, malarskie, rękodzielnicze, komputerowe, 

muzyczne, ćwiczenia pamięci, leczenia dźwiękiem, gimnastyki w wodzie. Zespoły artystyczne 

brały udział w przeglądach artystycznych.   
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4.  Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” 

Stowarzyszenie podjęło następujące działania w ramach Programu: 

Cel I: 

1. Pomoc w organizacji turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznej stowarzyszenia w 

Kowanówku. 

2. Pozyskanie od osoby prywatnej pionizatora dla dzieci oraz nieodpłatne przekazanie go 

Szkole Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem dla niepełnosprawnej uczennicy klasy II, 

3. Zakup sprzętu do ćwiczeń z oporem mini tensor do terapii pacjentów korzystających z 

rehabilitacji w stowarzyszeniu. Zakup drobnych przyrządów do ćwiczeń służących 

fizjoterapeutom do pracy z pacjentem. 

4. Objęcie rehabilitacją domową troje mieszkańców powiatu (Chodzież, Oleśnica). 

Cel II:  

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – w 2016 roku Bioderko 

realizowało trzy projekty 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 Lodołamacze na etapie 

wojewódzkim. 

Cel III:  

Organizacja realizowała 3 zadania współfinansowane ze środków: 

 - Gminy Miejskiej Chodzież 

 - PFRON, będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego, dotyczące 

rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych ruchowo 

 - Wojewody Wielkopolskiego. 

Organizowano również cykliczne spotkania z lekarzem ortopedą oraz cykl spotkań z Apteką Dr 

Optima na temat chorób kości i stawów, udarów i wylewów, cukrzycy i osteoporozy. 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 festynu prozdrowotnego w Krzyżu 

Wlkp. Członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzicami biorą udział w spotkaniach 

okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych, odwiedzają się w szpitalach i w domach, 

wspierając się w ten sposób i zawiązując więzi przyjaźni tj: 

 - udział w kolejnej edycji Targów Viva Seniorzy w Poznaniu, 

 - organizacja szkolenia coachingu, 

 - udział w targach Ekonomii Społecznej Północnej Wielkopolski w Pile, 

 - organizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego do Ośrodka Wielspin w Wągrowcu. 

W związku z tym, że Stowarzyszenie przystąpiło do Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej 

zorganizowano szereg szkoleń dot. praw i obowiązków wynikających z Ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie.  

 

5.        Polski Związek Niewidomych  

Działania podejmowane przez Związek w 2016 roku w ramach celu IV: 

• Spotkanie wielkanocne w marcu dla członków Koła. 

• Turnus szkoleniowo-rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim dla 20 członków w kwietniu-

maju. 

• Wycieczka autokarowa do Lichenia w czerwcu. 

• Zorganizowanie dla członków Koła spotkania integracyjnego z okazji „białej laski” w 

październiku. 

• Integracyjne „Spotkanie opłatkowe” w grudniu. 
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6.        Fundacja „Ukryte Marzenia”  

Fundacja cele szczegółowe realizowała poprzez: 

Cel I: zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

Cel II: wspieranie instytucji i organizacji realizujących szkolenia na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych 

Cel III: udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych, informowanie o aktualnych działaniach podejmowanych przez 

instytucje i organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych 

Cel IV: rozwój wolontariatu, podejmowanie działań mających na celu przybliżenie 

problematyki osób niepełnosprawnych poprzez spotkania, inspirowanie organizacji i instytucji do 

działań na rzecz aktywizacji integracji osób niepełnosprawnych. 

 

  7. Stowarzyszenie Socius w Chodzieży 

Stowarzyszenie realizowało następujące działania wynikające z założeń programu: 

Cel I: W ramach tego zadania zrealizowano projekt pn. „Wakacje z SOCIUS-em”, 

którego głównym celem było zwiększenie udziału dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w 

lokalnie organizowanych formach wypoczynku letniego oraz budowanie więzi rówieśniczych i 

szacunku dla drugiego człowieka. 

 Cel III: Zrealizowano wsparcie dla 19 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich 

opiekunów w okresie VII-VIII, mieszkańców gminy Chodzież tj. stworzono dostępną ofertę w 

formie wypoczynku letniego. 

 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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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. 

Celem takiej integracji jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do godnego życia 

w otwartej społeczności oraz aktywnego podejmowania różnych ról społecznych tj. rodzinnych, 

zawodowych i kulturalnych. Każdy człowiek, bez względu na wielkość swojej dysfunkcji 

pozostaje zawsze osobą posiadającą swą godność i wartość. Integracja pozwala nawiązać kontakt 

osób niepełnosprawnych z innymi pełnosprawnymi. Osoby niepełnosprawne nabierają przez to 

większej pewności siebie, dowartościowują się. Mogą odnaleźć swoje miejsce w środowisku, co 

w przyszłości może zaowocować lepszymi i śmielszymi kontaktami z każdą grupą społeczną. 

Integracja zarówno zawodowa jak i społeczna pozwala na lepszy rozwój fizyczny, intelektualny i 

emocjonalny. Cel ten może zostać osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych wskazanych 

w programie.  

Działania opisane w sprawozdaniu dowodzą o dużym zainteresowaniu środowiska 

lokalnego poprawą warunków życia osób niepełnosprawnych. Wiele wskazanych działań 

przyczynia się do lepszej jakości usług i świadczy o chęci pomocy w wyrównywaniu szans na 

normalne życie osób z różnymi dysfunkcjami i w różnym wieku. 

Partnerzy programu często podejmują współprace celem polepszenia warunków życia 

osób niepełnosprawnych. Podejmowana działalność ze strony różnych organizacji, instytucji jest 

ogromna, wiele potrzeb osób niepełnosprawnych zostało już zaspokojonych. Nadal jednak 

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

powstania mieszkań chronionych, likwidacji barier w miejscach użyteczności publicznej i 

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.   


