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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.  

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2017 roku sporządzono w oparciu o otrzymane 

informacje o podjętych działaniach przez wskazanych poniżej realizatorów Programu. 
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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 2017 roku ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące 

zadania: 

a) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,  

b) likwidację barier architektonicznych, technicznych, 

c) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny, 

d) 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 miesiącu lutym 2017 roku powiat algorytmem otrzymał środki w wysokości: 1.194.289 zł. 

W tej kwocie znajdowały się również środki przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Chodzieży  w wysokości 559.860 zł.  

Przyznane środki zostały rozdysponowane na poszczególne zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego                           

Nr XXX/185/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w tym: 

   * rehabilitacja społeczna 1.132.849 zł. 

   * rehabilitacja zawodowa     61.440 zł. 

Dnia 4 lipca 2017 roku Centrum otrzymało informację o korekcie środków przyznanych 

zgodnie z algorytmem powiatom przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  W związku z zaistniałymi zmianami w planie finansowym PFRON 

powiat otrzymał dodatkowe środki w wysokości 198 zł.  

Stąd łączny budżet wynosił: 1.194.487 zł 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/234/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku ostateczny podział 

środków przedstawiał się następująco: 

   * rehabilitacja społeczna   1.156.007 zł. 

   * rehabilitacja zawodowa      38.480 zł. 

Realizowane zadania w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

PFRON: 
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Turnusy rehabilitacyjne – jako zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji, połączona 

z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności 

psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, zainteresowań a także 

udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

Plan wynosił: 47.992,00zł. 

Poniższa tabela przestawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Liczba osób wraz z opiekunami 
ubiegająca się o dofinansowanie 

373 ok. 300.000 

2. Wypłacone dofinansowania 44 47.992 

 w tym dla osób dorosłych z opiekunami 4 4.642 

 w tym dla dzieci z opiekunami 40 43.350 

 

Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Chodzieży z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyznawania dofinansowania do 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 

w 2017 roku, dofinansowanie otrzymywały osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, osoby 

w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności wraz 

z opiekunami.  

Bariery architektoniczne, techniczne  

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.  

Plan wynosił: 38.350,00 zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 25 215.824 

2 Wypłacone dofinansowania  9 37.991 

3 Bariery architektoniczne 5 35.004 
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4 Bariery techniczne 4 2.987 

 
Dnia 30 marca 2017 roku wprowadzono zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do likwidacji 

barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.  

Stąd: dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i architektonicznych obniżono          

do 50 % kosztów realizacji zadania, nie realizowano likwidacji barier w komunikowaniu się. 

W ramach tego zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach barier architektonicznych 

przeprowadzono 18 wizytacji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizyty te miały na 

celu sprawdzenie warunków mieszkaniowych i potrzeb osób niepełnosprawnych celem 

wyłonienia osób, które w pierwszej kolejności wymagały pomocy.  

Przystosowano 5 łazienek w ramach barier architektonicznych uwzględniając 

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

urządzenia sanitarne). W ramach barier technicznych zakupiono krzesełko wannowe, 

podnośnik, wózki toaletowe. 

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. 

Plan wynosił: 509.805,00 zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Złożone wnioski  491 1.063.153 (PFRON+NFZ+ 

udział własny) 

2. Zawarte umowy na sprzęt 

rehabilitacyjny 

 

45 

 

99.729 

3. Ogółem środki wydatkowane na 

przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny 

 

476 

 

509.786 
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Dnia 30 marca 2017 roku wprowadzono zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Chodzieży w sprawie przyznawania dofinansowania do zakupu 

przedmiotów ortopedycznych , środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. 

Zarządzenie regulowało następujące kwestie: 

• wnioski były rozpatrywane według kolejności wpływu, 

• 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, 

• maksymalna wysokość przyznawanego dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego wynosiła do 80% kosztów zakupu tego sprzętu nie więcej jednak 

niż 4.000 zł. 

• wysokość dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego dla osoby dorosłej 

wynosiła 1.000 zł. 

W ramach tego zadania Centrum dofinansowało przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze takie jak: aparaty słuchowe, protezy, pieluchomajtki, cewniki, obuwie 

ortopedyczne, rowerki rehabilitacyjne i trójkołowe, wózki inwalidzkie, materace i poduszki 

przeciwodleżynowe, systemy FM  itp.  

Osoby niepełnosprawne w ramach sprzętu rehabilitacyjnego nabyły między innymi: rowerki 

trójkołowe, rowery stacjonarne, bieżnie, rotory, łóżka rehabilitacyjne. 

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 uczęszczało 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. 

PCPR ze środków PFRON realizował również pilotażowy Program „Aktywny 

samorząd” 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany jest od 2012 roku na podstawie 

zawartej umowy Nr AS3/000012/15/D pomiędzy Powiatem Chodzieskim a  Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa jest każdego roku aneksowana.  
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W danym roku zadania są realizowane zgodnie z wytycznymi PFRON zawartymi 

w następujących dokumentach: 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” w 2017 roku, 

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

modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  

W 2017 roku powiat z PFRON na zadania otrzymał kwotę: 130.000 zł 

Realizowano 2 Moduły: 

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 

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 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. 

Realizację powyższych zadań obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Obszar programu/numer zadania Przekazane przez 

PFRON środki ogółem 

Przyznane/wydatkowane 

dofinansowanie/refundacja 

I Moduł I  

 

 

25.901,00 

2 Obszar A, zadanie 1 5.000,00 

3 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 
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4 Obszar B, zadanie 1  

68.720,00 

14.901,00 

5 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

6 Obszar C, zadanie 2 6.000,00 

7 Obszar C, zadanie 3 Brak wniosków 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D Brak wniosków 

II Moduł II 42.819,00 

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie dofinansowań 

 

Zgodnie z wytycznymi PFRON przeprowadzona została również kontrola przyznanych 

dofinansowań za 2016 rok i ewaluacja programu.  

Zmianie uległy zasady przekazywania dofinansowania dla studentów w ramach Modułu II. 

Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie za czesne w jednej transzy a dodatek dopiero po 

okazanym zaświadczeniu uczestnictwa bądź zaliczeniu semestru. Dodatek przyznawany jest 

w różnej wysokości, uzależniony jest od roku studiów.  

Stąd PCPR może rozliczyć się z zadania wykonywanego w 2017 roku dopiero około kwietnia 

2018 roku (po zakończonym semestrze i wypłatach dodatku dla studentów). 

W 2017 roku zaspokojone zostały oczekiwania wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli 

wnioski i spełniali warunki otrzymania dofinansowania.  

W ramach współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych poproszono o opinię w sprawach dotyczących podziału i przesunięć 

środków PFRON,  zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2020 za 2016 rok.  

Wszystkie podjęte przez PCPR działania wpisują się w cele I, II i IV programu. 

Lp. 

Obszar 

programu/numer 

zadania 

Przyznane/ 

wydatkowane 

dofinansowanie

/refundacja 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Przyznane 

świadczenie 

(ilość osób) 

Dorośli Dzieci 

I Moduł I 25.901,00 7 7 7 0 

1 Obszar B, zadanie 1 14.901,00 3 3 3 0 

2 Obszar A, zadanie 1 5.000,00 1 1 1 0 

3 Obszar C, zadanie 2 6.000,00 3 3 3 0 

II Moduł II 42.819,00 19 18 18 0 

Razem: 68.720,00 26 25 25 0 
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2. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży  

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży realizował zadania na rzecz osób niepełnosprawnych 

poprzez: 

 Cel I:  

Łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia osób 

niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania oraz budynkach użyteczności publicznej): 

 -  w 2017 roku w Urzędzie została zamontowana platforma przyschodowa, która 

umożliwi osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim wizytę w 

Urzędzie oraz zwiększy ich dostęp do rehabilitacji zawodowej. 

Cel II:   

Organizowanie szkoleń i kursów zwiększających szanse na aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych: 

 - intensywny kurs stylizacji i wizażu (zakres tematyczny: stylizacja rzęs, typy urody, 

konturowanie i kształty twarzy, rodzaje makijażu – omówienie i wykonanie, masaż twarzy, 

rodzaje pędzli i kosmetyków, pielęgnacja cery i jej rodzaje) – 1 osoba niepełnosprawna, 

 - magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego (zakres tematyczny: typy 

wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózka, wiadomości z 

zakresu ładunkoznawstwa, bhp i dozoru technicznego, wymina butli, praktyczna nauka jazdy, 

gospodarka magazynowa, wystawianie dokumentów sprzedaży, obsługa programu 

magazynowego) – 1 osoba niepełnosprawna 

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). 
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W 2017 roku z usług doradztwa zawodowego skorzystało: 

 - 45 osób niepełnosprawnych, w tym 26 kobiet (osoby skorzystały z indywidualnych 

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

 - 13 osób niepełnosprawnych – w tym 9 kobiet (osoby uczestniczyły w poradzie 

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

pracy) 

 - 145 osób niepełnosprawnych, w tym 82 kobiety (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 PUP w Chodzieży. 

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 2017 roku w ramach projektu pn.: 

-  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

chodzieskim (III)” 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 (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -  2 osobom 

przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 

40.000 zł. 

Wspieranie oraz inicjowanie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
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Urząd działania te mógł prowadzić w ramach dostępnych form oraz środków budżetowych 

jakimi dysponował. Osoby bezrobotne niepełnosprawne mogły skorzystać w 2017 roku z 

takich form pomocy jak:  

 - prace inwestycyjne, wsparcie otrzymało 6 osób niepełnosprawnych  

- roboty publiczne – wsparcie otrzymało 7 osób niepełnosapwnych 

- refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki 

ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia -  wsparciem została 

objęta 1 osoba niepełnosprawna. 

Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

W 2017 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 niepozostających w zatrudnieniu. 

Natomiast ze środków Funduszu Pracy zorganizowane były staże dla 9 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych.  

Cel III: Pozyskiwanie środków na realizację zadań służących wspieraniu osób 

niepełnosprawnych  

Ze środków PFRON w 2017 roku realizowano zadania: 

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

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (staże) – w wysokości 38.480 zł, 

W 2017 roku pozyskaliśmy również środki finansowe w ramach następujących programów/ 

projektów: 

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

powiecie chodzieskim  (III)” 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 



  

14 

 

- program z rezerwy Funduszu Pracy skierowany do osób bezrobotnych, między 30 a 50 

rokiem życia. 

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, 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne, 

 - dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. 

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 Szkoleniowego. 

Opracowanie i rozpowszechnianie informacji i poradników dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Urząd w 2017 roku opracował dane potrzebne do utworzenia „Chodzieskiego Informatora dla 

Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin”, który zawiera kompleksowy pakiet informacji 

na temat form wsparcia, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne i ich rodziny.  

 

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie udzielił w 2017 roku osobom 

niepełnosprawnym oraz rodzinom, których członkiem jest osoba niepełnosprawna pomoc 

finansową i w naturze. Pomoc udzielono w formie:  

- zasiłków stałych – 33 osoby 

- zasiłków okresowych – 18 osób 

- realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

- zasiłki celowe przyznawano 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.  

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

4 osoby z 2 rodzin.  
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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 okularów dla niepełnosprawnej 

podopiecznej. Ośrodek dowoził podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne do Trzcianki, 

Wągrowca oraz na badania lekarskie do lekarzy specjalistów.  

Rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Margonin  mają możliwość uczestnictwa w różnych bezpłatnych 

szkoleniach i projektach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz różne fundacje lub 

stowarzyszenia finansowane również ze środków z Unii Europejskiej. Bezrobotni mogą 

poszerzyć swoje kompetencje lub nabywać nowe umiejętności. Przykładem może być udział 

bezrobotnych mieszkańców w projektach „Kompetencje zawodowe – szansa dla mieszkańców 

Wielkopolski” lub „To idzie młodość i kompetencje”. 

Rozwój systemu wspierania oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na terenie miasta działa  Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa – 24 czerwca 2017 

roku zorganizowało rajd charytatywny dla niepełnosprawnego Szymona Grędy. Wcześniej 13 

maja 2017 roku odbył się I Margoniński Bieg Charytatywny dla Mikołaja Boguszyńskiego. W 

Margoninie organizowano również zbiórkę krwi. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Margoninie wspomógł finansowo koło cukrzyków „Słodzik” w zakupie leków.  

Na rzecz 10 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 osoby do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ratajach. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również dla mieszkańców Miasta i 

Gminy Margonin bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 
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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. 

 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży realizował następujące działania: 

- Cel II – zorganizowano aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach 

projektu „Aktywna integracja – Twoja szansa”, w Urzędzie Gminy Chodzież zatrudniono 2 

osoby niepełnosprawne w ramach stażu. 

- Cel IV – w ramach tego działania we współpracy z ROPS stworzono Informator dla 

Osób Niepełnosprawnych.  

 

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: 

1. 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. 

2. Dofinansowanie przez MGOPS dojazdów wizyty kontrolne do klinik w Warszawie w 

stosunku do 1 osoby. 
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3. Dofinansowanie przez MGOPS dojazdów na operacje, zabiegi i wizyty kontrolne w 

Warszawie w stosunku do dziecka z wielonarządowymi dysfunkcjami. 

4. Organizacja wypoczynku letniego z udziałem 2 dzieci niepełnosprawnych w celu 

minimalizowania dysfunkcji zdrowotnych. 

5. MGOPS udzielił w 2017 roku osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom, w których 

członkiem jest osoba niepełnosprawna pomoc finansową oraz pomoc w naturze w 

następujących formach: 

•  zasiłek stały – 11 osób 

•  zasiłek okresowy – 6 osób 

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

33 osoby 

• 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 – 42 osoby. 

6. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowano w stosunku do 

mieszkańców gminy dotkniętych niepełnosprawnością następujące świadczenia:  

• zasiłek pielęgnacyjny – 3.052 świadczenia (255 osób), 

• świadczenie pielęgnacyjne nad dziećmi – 364 świadczenia (31 osób), 

• świadczenie opiekuńcze nad dorosłą osobą niepełnosprawną – 275 świadczeń (23 

osoby), 

• dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu niepełnosprawności – 633 świadczenia (63 

osoby) 

7. Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu 

„Rodzina 500 plus” zrealizowano w stosunku do rodzin wychowujących dziecko 

niepełnosprawne przy uwzględnieniu podwyższonego kryterium dochodowego – 49 rodzin. 

8. Na podstawie ustawy „Za życiem” wypłacono 1 osobie jednorazowe świadczenie w 

wysokości 4.000 zł 

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 
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poszukujące pracy mają możliwość uzyskania pracy dostosowanej do swojej 

niepełnosprawności, a pracodawcy na rynku pracy są zainteresowani zatrudnieniem 

niepełnosprawnych.  

Informowano, że Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży 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. 

Cel III: W odniesieniu do tego celu:  

1. W dalszym ciągu kontynuowano przewóz osób niepełnosprawnych, dzieci oraz dorosłych 

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 2017 roku 23.992,80 zł. 

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

Niepełnosprawnych przy TPD w Szamocinie rehabilitację dla dzieci i młodzieży 

dyspanseryjnej w sali rehabilitacji zlokalizowanej w Zespole Szkół w Szamocinie, która 

prowadził rehabilitant terapii ruchowej. Roczny koszt rehabilitacji wyniósł 24.900 zł. 

4. Wydatki na wychowanków przedszkola z orzeczeniem o niepełnosprawności 18.479,78 zł. 
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5. Wydatki na dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach 258.254,54 zł. 

6. Prowadzenie przez MGOPS dla mieszkańców bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego pozyskiwanego ze współpracy z partnerską Gminą Grasberg w Niemczech.  

I tak do 2017 roku niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Szamocin korzystali z następującego 

sprzętu: 

- siedzisko kąpielowe – 12 osób 

- kule – 86 osób 

- wózki inwalidzkie – 68 osób 

- toalety – 34 osoby 

- balkoniki – 123 osoby 

- laski – 8 osób 

- łóżka – 20 osób 

- stolik na łóżko – 1 osoba  

- wózek akumulatorowy – 2 osoby. 

7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył także usługi opiekuńcze na rzecz 16 

osób na łączną liczbę świadczeń 3.460 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 

- 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 – 46 osób 

 - zasiłków okresowych – 16 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 351 rodzin/osób, w tym 168 z tytułu niepełnosaprwności.  

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 2016 rok z 

zastosowaniem ulg dla osób niepełnosprawnych. 

5. Zapewniono schronienie 14 osobom, w tym 20osobom 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, 

 - zasiłki pielęgnacyjne, 
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 - specjalny zasiłek opiekuńcze, 

 - zasiłki dla opiekunów. 

8. Przyznawano i wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne oraz 

świadczenia wychowawcze w ramach PROGRAMU 500+. 

9. Radcowie prawni udzielali porad osobom niepełnosprawnym z zakresu problematyki 

rodzinnej oraz świadczeń związanych z niepełnosprawnością. 

10. Kontynuowana jest współpraca  z Parafialnym Zespołem Caritas przy kościele NNMP 

w Chodzieży w zakresie przyznawania pomocy żywnościowej rodzinom i osom samotnym 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 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 „Aktywni Pozytywni” – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

o „Wsparcie aktywizacyjne niepełnosprawnych osób 30+ z woj. Wielkopolskiego”,  

o „Jesteśmy aktywni” – projekt aktywizacji społeczno- zawodowej w wieku 18-67 dla osób 

niepełnosprawnych, 

o „Zaprojektowani na sukces” – projekt skierowany dla osób bezrobotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, 

o „Krok do samodzielności” – zam. Na terenie woj. Wielkopolskiego, 

o „Samodzielni poprzez pracę” – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych. 
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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.   

7. Udział osób  niepełnosprawnych w projekcie partnerskim „Poprawa dostępu do usług 

społecznych w powiecie chodzieskim” realizowanym w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w realizowanym przez ośrodek 

projekcie socjalnym „Aktywni i świadomi na jesień, w zdrowym ciele – zdrowy duch”. 

Cel IV: 

1. Kontynuowano współpracę z „Chodzieskim Klubem Gospodarczym” dotyczacą 

realizacji projektu na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w formie 

nieodpłatnych usług opiekuńczych w domu klienta i 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”. 

4. Otrzymywane bezpłatnie miesięczniki „Echo życia”, „Nasze sprawy”, „Tu i teraz” oraz 

prenumeratę „Integracja” udostępniono osobom niepełnosprawnym.   
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7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu 

Gminny Ośrodek Pomocy w Budzyniu realizował w 2017 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). Gmina Budzyń 

planuje w 2018 roku realizację projektu unijnego „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i 

niepełnosprawne” skierowany do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz 

niesamodzielnością wynikającą z podeszłego wieku bądź złego stanu zdrowia. 

 Cel III: GOPS Budzyń świadczy pracę 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 (14 osób w 

2017 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 2017 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 przeciwodleżynowe, worki 

stomijne, łóżka rehabilitacyjne), 

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez kontynuację współpracy z firmą 

ochroniarską BLACK Security, 

Cel II: 

- pomoc mieszkańcom  zapisanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży jako 

bezrobotne poszukujące pracy w dotarciu do urzędu (umożliwienie dowozu do PUP), 

- 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 możliwości mieszkańcom do prowadzenia grupy AA, w której uczestniczą 

mieszkańcy DPS oraz osoby ze środowiska 

- stwarzanie mieszkańcom Domu możliwości stałego dostępu do internetu poprzez Wi-Fi. 

Cel III: 

- 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, 

- od 2016 roku – działa 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 
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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 Szamocinie 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.  

 

10. Urząd Miejski w Chodzieży 

W ramach celu IV Urząd Miejski w Chodzieży w 2017 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 – działalność Dziennego Domu „Senior-

Wigor” –125.000 zł. 
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2. Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy – organizacja letniego wypoczynku dla 

osób starszych samotnych i niepełnosprawnych celem ich aktywizacji społecznej – 30.000 zł 

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

dzieci niepełnosprawnych z Miasta Chodzieży w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 – 

Warsztaty Nieprzetartego szlaku – 32.000 zł. 

4. Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka” – poszpitalna 

kompleksowa rehabilitacja osób po mastektomii – 4.000 zł. 

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

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chodzieży – Przystanek 

Zdrowie – 6.500 zł. 

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

wypoczynkowo-integracyjno-szkoleniowego dla osób niewidomych i niedowidzących z 

Miasta Chodzieży – 5.000 zł. 

 

11. Starostwo Powiatowe w Chodzieży 

Starostwo Powiatowe w Chodzieży realizowało następujące działania: 

Cel I:  

- zakup i montaż platformy przyschodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży. 

Dzięki zamontowanej platformie osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim 

bez przeszkód będą mogły korzystać z usług PUP. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 

w PUP są zarejestrowane 132 osoby niepełnosprawne. Jak wynika z danych osób poruszających 

się na wózku inwalidzkim na terenie powiatu jest około 60. Umowa o dofinansowanie platformy 

przyschodowej w PUP pomiędzy PFRON a Powiatem została zawarta w dniu 01.09.2017 roku. 

W dniu 14.12.2017 roku UDT wydał decyzję dot. zezwolenia na eksploatację platformy 

przyschodowej w PUP. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił: 35.916 zł, Kwota 

dofinansowana z PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III - 

10.774,80 zł. Wkład własny powiatu: 25.141,20 zł. 

Cel III:  

 - zakup i montaż platformy przyschodowej w budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Zamontowanie platformy 

przyschodowej umożliwi wszystkim osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po 
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budynku. Do ZSP uczęszczało 37 uczniów niepełnosprawnych. Umowa o dofinansowanie 

platformy przyschodowej pomiędzy PFRON a Powiatem została zawarta w dniu 28.12.2016 

roku. Natomiast rzeczową realizację zakończono 30.06.2017 roku. Całkowity koszt realizacji 

zadania wynosił: 32.309,85 zł, Kwota dofinansowana z PFRON w ramach Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III – 16.000 zł. Wkład własny powiatu: 16.799,18 zł. 

- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Z zakupionego samochodu korzysta 120 

mieszkańców DPS. Około 65% mieszkańców to osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. 

Adresatami projektu były zatem osoby starsze, niepełnosprawne,  które poprzez zamieszkiwanie 

w DPS skazane są na szczególną izolację społeczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 

154.007 zł. Kwota dofinansowana z PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic 

Między Regionami III – 74.780 zł. Wkład własny DPS: 79.227 zł. 

 

III. SZKOŁY, PRZEDSZOLA I OŚRODKI KULTURY 

                                                                                                                                                                                                                             

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie. 

A. Oddziały Gimnazjalne realizowały następujące cele: 

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

wyborze szkoły. 

 Cel III: - akcje charytatywne zorganizowane przez uczniów dla niepełnosprawnych kolegów, 

  - festyn zorganizowany przez szkołę na rzecz wsparcia finansowego ucznia 

zmagającego się z ciężka chorobą 

  - 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), 

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

dotyczące uwrażliwiania uczniów na problemy ludzi chorych i 

niepełnosprawnych.  

 



  

28 

 

B. Szkoła Podstawowa 

     Działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 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. Współpraca z SOSW w Wągrowcu. 

2. Informacje dla rodziców dotyczące możliwości diagnozowania pedagogicznego i 

medycznego problemów i niepełnosprawności u dzieci: całościowe zaburzenia 

rozwojowe, słuchowe, wzrokowe, trudności komunikacyjne, zaburzenia neurologiczne, 

metaboliczne, psychiczne, integracji sensorycznej, niepełnosprawność intelektualna. 

3. Konsultacje dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we 

wspieraniu rozwoju uczniów. Konsultacje specjalisty pedagoga specjalnego dla 

nauczycieli. 

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, realizacji zaleceń zawartych w 

orzeczeniach PPP i IPET, opracowanie WOPFU oraz IPET 

- doskonalenie zawodowe nauczycieli do pracy z uczniami z autyzmem i zespołem 

Aspergera 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej dla niepełnosprawnych w czasie lekcji i 

przerw 

- objecie pomocą  psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, dydaktyczno-

wychowawczych 

- zapewnienie narzędzi, podręczników, ćwiczeń dostosowanych do 

niepełnosprawności ucznia 
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- współpraca wszystkich nauczycieli powołanych do pracy z uczniami objętymi 

kształceniem specjalnym, praca w zespołach klasowych, przygotowanie i 

realizacje dostosowań 

- integrację uczniów, zespołów klasowych i rodziców oraz środowiska lokalnego 

podczas organizowanych świąt, uroczystości, imprez kulturalnych (bal 

karnawałowy, wigilie klasowe, WOŚP, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Sportu 

oraz zabaw podczas przerw i zajęć świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych, 

wyjazdów, wycieczek). 

Cel IV: podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych 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) 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, bieg charytatywny dla 

Mikołaja, zbiórka środków na rehabilitację Miłosza, szkolne koło wolontariatu, bank 

dobrych uczynków, przygotowanie kartek dla dzieci z oddziału onkologicznego, 

zbiórkę środków czystości  dla chorych dzieci z Afryki, zaangażowanie uczniów w 

pomoc starszym i chorym „Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć 

mu trzeba”, udział w rekolekcjach). 

3) Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie uczniom tematyki 

niepełnosprawności i specyfiki funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci poprzez: 

- edukację obejmującą zagadnienia niepełnosprawności wynikającą z podstawy 

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

niepełnosprawności i umożliwić im pełne uczestniczenie w życiu społecznym 



  

30 

 

- realizację bloku LIST OD HANI i HENIA oraz rozmowy i pogadanki, zajęcia 

warsztatowe w klasach i świetlicy prowadzone przez wychowawców kl. I-VI i 

pedagoga, gazetki i pogadanki o prawach dziecka, sposobach zachowania się wobec 

niepełnosprawnych i komunikowania z niepełnosprawnymi ze względu na specyfikę 

trudności, 

- podnoszenie wrażliwości u młodszych dzieci poprzez wykorzystanie tekstów bajek 

terapeutycznych, i bajek z różnych stron świata. Edukacja dotycząca działania i 

zaburzeń w funkcjonowaniu zmysłów. Instruowanie dzieci jak pomagać innym, jak 

pomóc tym, którzy są odrzuceni, jak funkcjonują niepełnosprawni ruchowo, 

wzrokowo, słuchowo, intelektualnie, uczniowie z autyzmem i ZA oraz osoby starsze i 

schorowane. Współpraca z założycielem hospicjum w Wągrowcu.   

 

2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta  w Lipiej Górze 

W Zespole Szkół w Lipiej Górze w roku szkolnym 2016-2017 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 o potrzebie kształcenia specjalnego zespół 

nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły opracował indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny. Dwa razy w roku zespół nauczycieli zbierał się wraz z rodzicami uczniów i 

dokonywał oceny postępów dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W szkole są podejmowane działania określone w celach: 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.  

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 „Stop dyskryminacji”. Klasa II 
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Gimnazjum wraz z wychowawcą zrealizowała projekt, akcję społeczną „Zauważeni” 

ogłoszony przez program Uwaga TVN, w którym uczestniczyła również jedna z 

wymienionych uczennic. Uczniowie brali udział w projektach czytelniczych realizowanych 

na terenie szkoły, np. z książką za pan brat. 

Działania określone w celu I Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych podejmowane były przez rodziców, którzy starali się stworzyć swoim 

dzieciom jak najlepsze warunki do życia, nauki czy rehabilitacji.  

 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach 

Szkoła Podstawowa podjęła następujące działania 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 rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: 

• sprzedaż cegiełek dla Fundacji „Pomóż i Ty”, 

• sprzedaż kartek świątecznych dla Wydawnictwa Artystów Malujących Ustami i 

Nogami, 

• kiermasz świąteczny dla niepełnosprawnej uczennicy z naszej szkoły „Za choinki dla 

Marcelinki”. 

Stworzenie warunków edukacyjnych umożlwiających niepełnosprawnym dzieciom rozwój 

fizyczny i umysłowy.  

 

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży w 2017 roku realizowała następujące 

działania poprzez: 

Cel I:  

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

szkoły. Wyposażenie szkoły w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny, w tym 

zakup: 

 - artykułów AGD do realizowania na terenie szkoły zajęć kulinarnych, 

 - drobnego sprzętu do prowadzenia fizjoterapii, 

 - sprzętu komputerowego, multimedialnego, 
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 - szeregu pomocy dydaktycznych do zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych.  

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. 

3. Przeprowadzenie kompleksowego remontu 2 sal na piętrze budynku, wykonanie 

kompleksowego remontu łazienki oraz dostosowanie jej do potrzeb osób poruszających 

się na wózku inwalidzkim. 

4. Realizacja szerokiej oferty terapeutycznej: 

 - terapia logopedyczna,  

- terapia psychologiczna, 

 - arteterapia,  

- 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 szkolnego.  

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

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży. 

CEL IV: 

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

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

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

osobami niepełnosprawnymi. 
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2. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem „Czerwona Ciuchcia” oraz Niepublicznym 

Przedszkolem Nr 3 „Wesoły Smyk”. 

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

4. Stała obecność szkoły w mediach, zbudowanie szerokiego grona stałych odbiorców 

przekazu. Wykorzystanie mediów społecznościowych do tworzenia pozytywnego 

wizerunku osób niepełnosprawnych. 

 

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chodzieży 

Podjęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku dotyczą celu III: 

1. Pozyskiwanie środków na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych - 

zbiórka przez społeczność szkolną nakrętek na sfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla 

dziecka niepełnosprawnego. 

2. Stworzenie warunków edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom i 

młodzieży rozwój fizyczny i umysłowy: 

- zatrudnienie asystenta nauczyciela dla dziecka niepełnosprawnego w klasie I, 

- integracja dzieci niepełnosprawnych poprzez ich udział w imprezach szkolnych i 

klasowych takich jak: koncerty muzyczne, wigilie klasowe, apele tematyczne itp. 

- pomoc wolontariuszy SP1 „Wolontariat z klasą” w przygotowaniach 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego przez Miejskiego 

Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Bioderko, udział w 

„Lekcji o niepełnosprawności”.  

 

6. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach informuje, iż w 2017 roku podjęła następujące działania:  

Cel I: 

1. Likwidacja barier transportowych – dowożenie busem uczniów niepełnosprawnych do 

Zacharzyna i Strzelec. 

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 2017 roku do czerwca 2017 roku działa w 
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Zacharzynie świetlica  „Tęczowa kraina”. Świetlica obejmowała opieką uczniów 

niepełnosprawnych. 

2. Stworzenie warunków edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom i 

młodzieży rozwój fizyczny i umysłowy – wzbogacanie bazy dydaktycznej w oddziale 

kształcenia specjalnego, zakup sprzętu sportowego, dostosowanie sal do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych np. kuchni i jadalni na potrzeby zajęć kulinarnych.  

Cel IV: 

1. Inspirowanie organizacji i 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, przywitanie wiosny, Dzień Dziecka. 

2. Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie problematyki osób 

niepełnosprawnych poprzez: spotkania z rodzicami, relacjonowanie wydarzeń klasy 

specjalnej na stornie internetowej szkoły. 

 

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

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

niepełnosprawnych w 2017 roku: 

Cel I:  

- doposażenie salki terapeutyczno-relaksacyjnej w tablicę interaktywną, warkocz 

przewodów światłowodowych, sprzęt gimnastyczny, rehabilitacyjny, 

- doposażenie gabinetu logopedycznego i psychologa oraz sali przedszkolnej w materiały 

do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, 

- organizowanie transportu dla dzieci niepełnosprawnych podczas organizowanych 

wycieczek lub zajęć z rehabilitacji wodnej, 

- przystosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

- doposażenie przedszkola w polskie oprogramowanie do komunikacji wspomagającej 

oraz terapii mowy „Mówik” 

Cel II:- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w placówce dotyczyła głównie 

tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w następujących formach: odbyciu stażu 

w palcówce oraz zatrudnienie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
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- przedszkole zatrudnia niezbędnych specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 

(logopeda, psycholog, rehabilitant, pedagog specjalny), 

Cel III: 

- prowadzenie wczesnego wsparcia rozwoju dzieci, 

- organizowanie warsztatów dla rodziców dzieci wymagających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz dzieci niepełnosprawnych, 

- konsultacje ze specjalistami dla dzieci niepełnosprawnych, 

- doposażenie sal w środki dydaktyczne, 

- zakup książek ukazujących problemy osób niepełnosaprwnych, 

- 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, metoda Bon Depart – 

Dobrego Startu, Muzykoterapia, Metoda Aktywnego Słuchania muzyki B. Strauss, Metoda 

Knillów, Metoda Komunikacji alternatywnej, 

- objęcie dzieci niepełnosprawnych opieką specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedy 

i fizjoterapeuty, 

Cel IV: 

- uczęszczanie do przedszkola dzieci niepełnosprawnych – 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, 

- dzieci uczestniczyły w zabawach i grach mających na celu rozwijanie empatycznych 

zachowań i uczące rozpoznawania stanów emocjonalnych u drugiej osoby. Omawiano formy 

pomocy osobie niepełnosprawnej, 

- pogadanki z dziećmi, których celem było podniesienie świadomości uczniów na temat 

pojęcia niepełnosprawności, problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Poruszane tematy miały za zadanie kształtowanie postaw tolerancji i uwrażliwienia na 

odmienność.   

- w przedszkolu co roku organizuje się Światowy Dzień Inwalidy i Ludzi 

Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 
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 - zorganizowanie dla rodziców spotkania z psychologiem i logopedą, 

- podjęto współpracę z następującymi instytucjami: 

 *  Niepublicznym Przedszkolem Nr 2 im. Szewczyka Dratewki 

 * Polskim Związkiem Niewidomych w Chodzieży – prowadzenie „Akcji 

nakrętka” – zbieranie nakrętek przez dzieci przedszkolne i środowisko lokalne z przeznaczeniem 

zebranych funduszy na rzecz osób niedowidzących, 

 * Niepubliczną Szkołą Specjalną – wspólne imprezy oraz uroczystości, 

uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, budowanie prawidłowych relacji oraz 

integracja dzieci, kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych 

 * Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

8. Fundacja „Szewczykowe Marzenia” przy Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 im. 

Szewczyka Dratewki w Chodzieży 

Działania podjęte na rzecz osób niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu Nr 2 im. 

Szewczyka Dratewki w Chodzieży i Fundacji działającej przy przedszkolu „Szewczykowe 

Marzenia” 

Cel I: - organizowanie specjalistycznych zajęć (rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja wodna, 

zajęcia z logopedą, psychologiem,. Pedagogiem specjalnym, hipoterapia), 

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

przedszkolnej oraz zajęciach indywidualnych (metody pedagogiki specjalnej), 

 - usprawnienie czynności samoobsługowych w celu poprawienia jakości życia, 

 - w każdej grupie jest pomoc nauczyciela, która pomaga dzieciom niepełnosprawnym 

funkcjonować w codziennym życiu przedszkola, 

 - w przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju, 

 - ciągłe doposażenie Sali do integracji sensorycznej. 

Cel II: 

 - integracja dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin ze społecznością przedszkola 

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

warsztatów i szkoleń dla rodziców), 

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

olimpiadzie przedszkolnej, 
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 - integracja dzieci w grupie przedszkolnej. 

Cel III: 

 - stworzenie grupy wsparcia prowadzonej przez panią psycholog dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, 

 - zorganizowanie warsztatów z rodzicami z wykorzystaniem alternatywnych metod 

komunikacji, 

 - personel nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w celu podnoszenia swoich 

kompetencji i niesienia wsparcia rodzin i dzieciom, 

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

zajęcia w celu pobudzania zmysłów słuchu, wzroku i dotyku, 

 - 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. 

Cel IV: 

 - promocja placówki w mediach lokalnych, 

 - aktywne włączenie się w zorganizowanie festynu i biegu dla jednej z naszych 

wychowanek.  

9.  Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Szkoła w 2017 roku realizowała działania w ramach celu IV: 

1. Organizowanie w ramach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dnia świadomości 

i tolerancji niepełnosprawności. 

2. Organizację zbiórki nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych. 

3. Spotkanie integracyjne z chłopcem, dla którego zbierane były przez cały rok nakrętki. 

 

10.   Gimnazjum Społeczne im. Św. Barbary w Chodzieży 

Szkoła realizuje zadania w zakresie celu IV poprzez: 

1. Organizowanie w ramach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dnia świadomości 

niepełnosprawności. 
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2. Współpracę ze Specjalną Szkołą Podstawową uczniów Szkolnego Klubu Wolontariusza, 

spotkania integracyjne. 

3. Organizację zbiórki nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych. 

4. Współorganizowanie we współpracy z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im.  

Barbary koncertu charytatywnego  i biegu Charytatywnego dla osoby niepełnosprawnej. 

5. Współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 

 

11.     I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży 

Szkoła realizuje zadania w zakresie celu IV poprzez: 

1.Organizowanie w ramach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dnia świadomości i 

tolerancji niepełnosprawności. 

2.Współpracę ze Specjalną Szkołą Podstawową uczniów Szkolnego Klubu Wolontariusza, 

spotkania integracyjne. 

3.Organizację zbiórki nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych. 

4.Organizacje od kilku lat koncertu charytatywnego i biegu Charytatywnego dla osoby  

niepełnosprawnej. 

5. Wieloletnią współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 

 

12.     Społeczna Dobra Szkoła Podstawowa w Ratajach  

Stowarzyszenie Oświatowe DOBRA SZKOŁA, w ramach działalności Społecznej Szkoły 

Podstawowej DOBRA SZKOŁA podejmowała działania skierowane na podnoszenie 

świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych. Działania te polegały na 

organizacji lekcji wychowawczych podnoszących świadomość dzieci na temat 

niepełnosprawności. W celu przełamywania barier społecznych stwarzaliśmy możliwość 

częstszych kontaktów dzieci szkoły podstawowej z osobami niepełnosprawnymi w ramach 

codziennej współpracy. Dodatkowo jesteśmy autorami programu „Edukacja empatyczna – 

pomóż zrozumieć” – finansowanego przez Fundację BGK, w związku z czym mamy 

zagwarantowane środki finansowe na realizację zadań, na rzecz osób niepełnosprawnych w 

lokalnym środowisku. W koncepcji prowadzenia szkoły zakładamy stałą realizację zadań 

wychowawczych i edukacyjnych związanych z problematyką niepełnosprawności.  
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13.     Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach 

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach w ramach działalności edukacyjnej i 

wychowawczej podejmował działania podnoszące świadomość społeczną na temat problemów 

osób niepełnosprawnych: 

1. Warsztaty kompetencji społecznych z pedagogiem dla uczniów wszystkich klas ZS Rataje 

– „Osoba z niepełnosprawnością nie znaczy gorsza”, 

2. Organizacja imprezy publicznej – bieg świadomości społecznej na temat chorób rzadkich 

Willie Prader Syndrom – choroba ściśle łączy się z niepełnosprawnością – czerwiec 2017, 

3. Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych – grudzień 2017, 

4. Włączenie osób z niepełnosprawnościami do wszystkich działań szkoły na równi z innymi 

uczniami, w miarę indywidualnych możliwości i predyspozycji – cały rok szkolny, 

5. Organizacja szkolnej Wigilii integracyjnej dla niepełnosprawnych uczniów i absolwentów 

szkoły – grudzień 2017r. 

 

14.      Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 

Informacje o podjętych działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. 

Hipolita Cegielskiego w Chodzieży: 

W głównym budynku szkoły został realizowany projekt pod nazwą „Zakup i montaż platformy 

przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita 

Cegielskiego w Chodzieży”. Platforma została zainstalowana i obecnie służy osobom 

niepełnosprawnym w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

Obecnie trwają prace nad projektem rozbudowy boiska szkolnego z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

W 2015 roku rozbudowano obiekt szkolny. Dodano łącznik między budynkami bez barier 

architektonicznych, gdzie swobodnie można przejść do hali sportowej, ponadto obok biur jest 

przygotowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy nowym obiekcie przy wejściu do 

szkoły został przygotowany podjazd.  

W szkole osoby niepełnosprawne zdobywają umiejętności zawodowe. Pedagog i psycholog 

przeprowadzają rozmowy z uczniami na temat niepełnosprawnych i ich problemów. Z 

wychowawcami klas, wspólnie zapoznają się z opiniami i orzeczeniami uczniów, a na podstawie 

orzeczeń powstają Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Opracowują wspólną 
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strategię integracji klas, w której znalazły się osoby objęte pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. Uczniowie szkoły spotkali się z wolontariuszami fundacji „Ukryte marzenia” oraz 

„Tęczowe dzieciństwo” – przeprowadzono akcję „Podaruj Dzieciom Święta”, gdzie wraz z 

Samorządem Uczniowskim przygotowano świąteczne paczki do domów osób najbardziej 

potrzebujących. Młodzież szkolna wzięła udział w akcjach charytatywnych: zbiórce maskotek dla 

ciężko chorej dziewczynki, XVIII edycji ogólnopolskiej „Góra Grosza”. Ponadto z inicjatywy 

Kacpra Cichego, ucznia III klasy technikum po raz drugi w naszej szkole odbył się charytatywny 

maraton Zumby. Celem zbiórki była kosztowna rehabilitacja dwójki rodzeństwa.  

 

15. 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. 

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 2 koncerty charytatywne na rzecz niepełnosprawnego mieszkańca 
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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”, „Teatrze 44”. 

 

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) 

wyremontowano chodniki przed budynkiem głównym szpitala w Chodzieży, obniżono 

krawężniki w celu usprawnienia dostępu osób niepełnosprawnych. 

 

2. Szpital Powiatowy w Chodzieży 

Działania podjęte przez Szpital na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku 

Cel I: Podjęto działania: 

1. Likwidacja barier architektonicznych – windy, podjazdy, 

2. Przystosowanie sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

3. Sprzęt pomocniczy na oddziałach: wózki, kule, laski, 

4. Wszelka pomoc ze strony personelu medycznego  w wykonywaniu różnych czynności, 

5. Profesjonalne zorganizowany pion rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej wyposażony 

w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji pacjentów, 

6. Personel medyczny o wysokich kwalifikacjach zawodowych, szczególnie w pionie 

rehabilitacji, 

7. Możliwość skorzystania z porady fizjoterapeuty drogą telekonsultacji (bez wychodzenia z 

domu). 

Cel II: Szpital zatrudnia 14 osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy, 

gwarantując im równe traktowanie, prawa i obowiązki adekwatne do zajmowanego 

stanowiska pracy, rozwój, szkolenia i partnerstwo w zespole. 

Cel III: W dniu 28.12.2017 roku została podpisana przez Szpital Powiatowy umowa z Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Opieka 
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koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana 

Drewsa w Chodzieży”. 

Celem projektu jest osiągnięcie kompleksowości i koordynacji świadczeń medycznych w 

zakresie ortopedii i rehabilitacji, szczególnie dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno-

stawowego i mięśniowego. Choroby te są częstymi przyczynami niepełnosprawności 

pacjentów. W ramach tego projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny na 

potrzeby oddziału urazowo-ortopedycznego oraz sprzęt diagnostyczny:  

 - cyfrowy aparat rentgenowski, 

 - cyfrowe ramię C, 

 - stół operacyjny medyczny, 

 - lampa operacyjna, 

 - aparat do znieczulania, 

 - system napędów ortopedycznych z wiertarką i piłą (mały i duży), 

 - artroskop do małych stawów, 

 - sprzęt do leczenia bólu: aparat do kriolezji i generator termolezji oraz dofinansowanie 

inwestycji w pionie rehabilitacji leczniczej. 

Cel IV: 

Szpital wspiera merytorycznie różne organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

poprzez udział lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek w spotkaniach i szkoleniach dla tych 

osób. Szpital powołał rzecznika do spraw praw pacjenta i uczestniczy w programie Szpital 

Przyjazny Kombatantom, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym, a w 

szczególności osobom niepełnosprawnym.  

 

V.  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

1. Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy 

w Chodzieży 

Cel I: W 2017 roku Fundacja podjęła działania zmierzające do generalnego remontu stołówki 

oraz dwóch toalet dla uczestników Warsztatu. Przedmiotowy remont był ukierunkowany na 

poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych, a realizowany w ramach projektu „Aktywni 

niepełnosprawni w Wielkopolsce”. Został on ukończony i rozliczony w 2017 roku.  
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Cel II: Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży, oraz podjęcie działań 

zmierzających do zwiększenia liczby uczestników i rozbudowy Warsztatu. Fundacja w tym 

zakresie otrzymała opinię władz samorządowych.  

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

finansowej na rehabilitację, leczenie. 

Cel IV: Organizowanie imprez integracyjnych na terenie powiatu chodzieskiego służących 

między innymi przybliżeniu świadomości społecznej problemów osób niepełnosprawnych. 

 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży. 

Cel II i 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, marsze z kijkami, 

wzajemna pomoc koleżeńska.  

Podejmowane są również działania mające przybliżyć problematykę osób niepełnosprawnych 

poprzez wykłady. W 2017 roku UTW realizowało projekt współfinansowany z programu 

Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 30 osób 

uczestniczyło w zajęciach usprawniających z rehabilitantem, ćwicząc na Sali, uczestniczyło w 

warsztatach relaksacyjnych oraz w zajęciach usprawniających ręce – warsztaty tworzenia 

biżuterii i frywolitek. Ponadto słuchacze prezentowali swój dorobek artystyczny na IV 

Przeglądzie Twórczości Niepełnosprawnych Seniorów w Czarnkowie oraz II Powiatowym 

Przeglądzie w Chodzieży. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży w 2017 roku realizował 

kurs komputerowy dla osób 50+, w kursie uczestniczyło 100 osób z niepełnosprawnościami było 

35 osób.  

3.    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie. 

Celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest statutowa współpraca w zakresie 

osób i ich rodzin z instytucjami takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie 

Bioderko, Rada seniorów. Współpraca polegała na podnoszeniu świadomości poprzez wykłady, 

warsztaty, oraz bezpośrednie spotkania z osobami i ich opiekunami.  

 

4.  Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”. 

Stowarzyszenie podjęło następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
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Cel I: 

1. Pozyskanie od osoby prywatnej łóżka rehabilitacyjnego z materacem 

przeciwodleżynowym, wózka inwalidzkiego i chodzika, oraz nieodpłatne przekazanie go 

osobom niepełnosprawnych w Zacharzynie i Chodzieży. 

2. Zakup roweru rehabilitacyjnego do terapii pacjentów korzystających z rehabilitacji w 

stowarzyszeniu. Zakup drobnych przyrządów do ćwiczeń służących fizjoterapeutom do 

pracy z pacjentem. 

3. Objęcie rehabilitacją domową troje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu z 

Chodzieży i Oleśnicy. 

Cel II:  

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – w 2017 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 2 zadania współfinansowane ze środków: 

 - Gminy Miejskiej Chodzież 

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

rehabilitacji medycznej i społecznej osób z niepełnosprawnością ruchowo 

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.  

Cel IV: 

W celu podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób z niepełnosprawnością w 

miesiącu wrześniu zorganizowano imprezę integracyjną z Młodzieżowym Ośrodkiem 

Socjoterapii, oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP pod nazwą „Lekcja z 

Niepełnosprawności”.  
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O aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo mówiono również podczas festynu 

prozdrowotnego w Krzyżu Wlkp., oraz podczas Targów Viva Seniorzy w Poznaniu. 

Członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami biorą udział w spotkaniach okolicznościowych, 

wyjazdach integracyjnych, odwiedzają się w szpitalach i w domach, wspierając w ten sposób i 

zawiązując więzy przyjaźni: 

- udział w kolejnej edycji Targów Viva Seniorzy w Poznaniu, 

- Organizacja jubileuszu 10 - lecia stowarzyszenia z koncertem zespołu Lombard 

- organizacja koncertu chóru Kompania Druha Stuligrosza 

- Organizacja Pikniku na Wodzie w partnerstwie z klubem OPTY 

- udział w Targach Ekonomii Społecznej Północnej Wielkopolski 

- 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 

publicznymi wolontariacie.  

 

  5.    Stowarzyszenie Socius w Chodzieży. 

Stowarzyszenie realizowało następujące działania wynikające z założeń programu: 

 Cel IV: Stowarzyszenie lobbuje potrzeby osób niepełnosprawnych wśród społeczności 

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

orzeczoną niepełnosprawnością.  

 

6.Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” w Chodzieży. 

Stowarzyszenie realizowało następujące działania: 

Cel III: 

Prowadzono rehabilitację kompleksową, która obejmowała następujące działania: 

• masaże limfatyczne, kinesiotaping, 

• ćwiczenia gimnastyczne, 

• ćwiczenia na basenie, 

• muzykoterapię 

• Nordic Walking, 
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• Własne spotkania integracyjne mające na celu wspieranie się w trudnych 

sytuacjach związanych z choroba nowotworową, wymiana doświadczeń, 

• Warsztaty z udziałem psychologów, dietetyczki, braffitierki, budowanie poczucia 

pewności siebie. 

Cel IV:  

Stowarzyszenie przeprowadziło działania:  

- na terenach wiejskich Gminy Chodzież prowadzono warsztaty profilaktyki w ramach 

projektu realizowanego przez OPEN, 

- prowadzono profilaktykę nowotworową w zakładach pracy oraz w szkole, 

- zorganizowano I Różowy Bieg Charytatywny, połączony z piknikiem dla rodzin, 

- zorganizowano uroczystość z okazji 10-lecia stowarzyszenia, na którą zaproszono 

władze samorządowe, dyrektorów jednostek, szkół i lekarzy. 

Powyższe działania prowadzone były w ramach różnych projektów.  
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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 z niepełnosprawnością 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.   


