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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 2018 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 umożliwiając osobom 

niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym dofinansowało w 2018 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. 

W 2018 roku powiat algorytmem otrzymał środki w wysokości: 1.141.456 zł. 

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

Zajęciowej w Chodzieży  w wysokości 559.860 zł.  

Przyznane środki zostały przeznaczone na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej i  zawodowej Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XLII/259/2018 z dnia      

25 kwietnia 2018 roku w tym na: 

   * rehabilitację społeczną: 1.126.456 zł. 

   * rehabilitację zawodową:  15.000 zł. 

W czerwcu zaistniała konieczność dokonania przesunięć w planie na zadaniach z zakresu 

rehabilitacji społecznej zgodnie z oczekiwaniami osób niepełnosprawnych. Stąd Uchwałą Nr 

XLIV/269/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonano zmian 

w planie w ramach zadań z zakresu: dofinansowań do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych i dofinansowań zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze.  

W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku 

w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i 

powiatowym dnia 13 lipca 2018 roku Centrum otrzymało informację o zmianie wysokości 

środków na działalność warsztatu terapii zajęciowej.  Powiat otrzymał środki w wysokości 

21.000 zł i 1,00 zł na działalność z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
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Wobec powyższego uchwałą Nr XLVII/291/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia          

28 września 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym PFRON przeznaczając środki 

na działalność wtz.   

Stąd łączny budżet wynosił: 1.162.457 zł 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku ostateczny podział środków 

przedstawiał się następująco: 

   * rehabilitacja społeczna   1.148.081 zł. 

   * rehabilitacja zawodowa      14.376  zł. 

Centrum w ramach zadań ustawowych realizowało: 

1a. Turnusy rehabilitacyjne – oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, 

połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa sprawności 

psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, zainteresowań 

a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

Plan wynosił: 352.249 zł. 

 

Poniższa tabela przestawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Liczba osób wraz z opiekunami 
ubiegająca się o dofinansowanie 

417 ok. 450.000 

2. Wypłacone dofinansowania w tym:  377 352.249 

 - osoby dorosłe 284 276.549 

 - dzieci i młodzież do 18 r.ż. 24 26.068 

 - opiekunowie dzieci i dorosłych 69 49.632 

3. Liczba osób wraz z opiekunami, które 
zrezygnowały z uczestnictwa w 
turnusie 

40 w tym: 
-  27 os. 

niepełnosprawnych 
 - 13 opiekunów 

- 

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Chodzieży w sprawie przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 roku wprowadzono : 

- osobom uprawnionym dofinansowanie przyznawane było zgodnie z kolejnością 

wpływu wniosku do PCPR, 
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- wysokość dofinansowania została obniżona o 20% kwot, w stosunku do 

maksymalnego dofinansowania.  

 

1b. Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się.  

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

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

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym 

z problemami w poruszaniu się. 

Bariery techniczne - to wszelkie utrudnienia uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej 

samodzielne funkcjonowanie. Likwidacja bariery powoduje sprawniejsze działanie osoby 

w społeczeństwie i umożliwia jej funkcjonowanie.  

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Likwidacja 

tej bariery powoduje lepszą komunikację z otoczeniem.  

Plan na 2018 rok wynosił: 28.364 zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 19 ok. 147.000 

2 Wypłacone dofinansowania w tym: 5 27.673 

 -bariery architektoniczne 3 23.949 

 -bariery techniczne 2 3.724 

 -bariery w komunikowaniu się  - - 

 
Wprowadzono zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.  

Stąd:  

- dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i architektonicznych obniżono o 45% 

kosztów przedsięwzięcia w stosunku do maksymalnego dofinansowania, 

- nie przeznaczono środków finansowych na likwidację barier w komunikowaniu się, 

- w ramach likwidacji barier technicznych i architektonicznych rozpatrywane były tylko 

wnioski osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 
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W ramach tego zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach barier 

architektonicznych przeprowadzono 13 wizytacji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy 

celem sprawdzenia zasadności formalnej i merytorycznej. Wizyty te miały również na celu 

sprawdzenie warunków mieszkaniowych i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz  wyłonienie 

osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim i będą wymagały wsparcia w pierwszej 

kolejności. W ramach likwidacji barier architektonicznych zgodnie z potrzebami i 

oczekiwaniami osób niepełnosprawnych przystosowano 3 łazienki (płytki antypoślizgowe, 

siedziska, pochwyty, urządzenia sanitarne). Łazienki były dostosowywane do potrzeb osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. Z zadania z przyczyn zdrowotnych zrezygnowała 

jedna osoba niepełnosprawna. Zrealizowano wszystkie wnioski osób poruszających się na 

wózkach. W ramach barier technicznych również dla osób poruszających się na wózku, 

którzy większość dnia spędzają w łóżku i wymagają całodobowej opieki dofinansowano                    

2 podnośniki.  

 

1c. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt zalecany przez lekarza, niezbędny do rehabilitacji w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej mający za zadanie osiągnięcie możliwie najwyższego 

poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i podniesienia jakości życia.  

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - pełnią ważną rolę w leczeniu i opiece osób 

niepełnosprawnych. Są niezbędne w celu poprawy jakości życia.   

Plan wynosił: 131.288 zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Złożone wnioski   

327 

ok 419.308 (PFRON+NFZ+ 

udział własny) 

2. Wypłacone dofinansowania ze 

środków PFRON w tym: 
195 131.128 

 - sprzęt rehabilitacyjny 5 9.162 

 - przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze  

 

190 

 

121.966 

3. Zgony i rezygnacje wnioskodawców 17  
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Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w 

sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego regulowało następujące 

kwestie: 

 wnioski były rozpatrywane według kolejności wpływu do Centrum, 

 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny otrzymywały tylko 

niepełnosprawne dzieci, 

 w ciągu roku osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się do zakupu tylko jednego 

sprzętu, 

 maksymalna wysokość przyznawanego dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego wynosiła do 60% kosztów zakupu tego sprzętu nie więcej jednak 

niż 3.000 zł. 

 wysokość dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego dla osoby dorosłej  

wynosiła 700 zł, 

 dofinansowanie do poszczególnych przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych obniżono o 20 % w stosunku do maksymalnego dofinansowania. 

Centrum dofinansowało przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak: protezy, 

aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, wózki inwalidzkie, materace i poduszki 

przeciwodleżynowe, gorset itp.  

W ramach sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci dofinansowano następujące sprzęty: 

rotorek, programy komputerowe wraz ze sprzętem, pablo-system - urządzenia do rehabilitacji 

kończyny górnej z oprogramowaniem i dwoma czujnikami inercyjnymi,  mówik do poprawy 

jakości wymowy. 

Z uwagi jednak na bardzo ograniczone środki finansowe duża ilość osób niepełnosprawnych 

nie otrzymała dofinansowania. Osobom, które złożyły wnioski a nie otrzymały 

dofinansowania odesłano faktury do miejsca zamieszkania. Od miesiąca września 

informowano również wnioskodawców o braku środków finansowych, stąd tak mała liczba 

złożonych wniosków. 
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1d. Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w Chodzieży. Jest to placówka o zasięgu 

ponadgminnym. W roku 2018 rozszerzono działalność WTZ o 4 nowych uczestników. Stąd 

do Warsztatu obecnie uczęszcza 39 osób niepełnosprawnych. 

Centrum ze środków PFRON na działalność warsztatu przekazywało środki w wysokości: 

- zgodnie z otrzymanym algorytmem kwotę 580.860 zł – algorytm zgodnie z przepisami 

został przyznany powiatowi dla 35 uczestników,  

- środki przekazane w ramach pozostałych zadań w wysokości 55.320 zł – dla 4 

uczestników za okres od 01.03.2018-31.12.2018. 

- dodatkowo Powiat przekazał obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj. 70.687 zł. 

 

W ramach współpracy z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Centrum prosiło 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 2017 rok.  

Wszystkie podjęte przez PCPR działania wpisują się w cele I, II i IV programu.   
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1e. Program „Aktywny samorząd” 

Powiat Chodzieski od 2012 roku realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”.            W 

związku ze zmianami procedur realizacji programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zawarł z Powiatem Chodzieskim nową umowę                               Nr 

AS3/000036/15/D. Umowa ta będzie zgodnie z potrzebami aneksowana każdego roku.  

Zadania w danym roku są realizowane zgodnie z wytycznymi PFRON zawartymi 

w następujących dokumentach: 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku, 

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

modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  

Zgodnie z umową powiat na zadania w 2018 roku otrzymał łączną kwotę: 65.600 zł. 

Przystąpiono do realizacji 2 Modułów: 

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. 



  

12 

 

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  

 

 

 

82.092 zł 

21.207 zł 

2 Obszar A, zadanie 1 1.881 zł 

3 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 

4 Obszar B, zadanie 1 16.329 zł 

5 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

6 Obszar C, zadanie 2 2.997 zł 

7 Obszar C, zadanie 3 Brak wniosków 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D Brak wniosków 

II Moduł II 41.355 zł 

 

Tabela przedstawia szczegółowe zestawienie dofinansowań 

 

Zgodnie z wytycznymi PFRON przeprowadzona została również kontrola przyznanych 

dofinansowań za 2017 rok i ewaluacja programu. Każdego roku zachodzą zmiany w kierunkach 

działań oraz w warunkach brzegowych programu. Zmianie ulegają między innymi wysokości 

przyznawanych dofinansowań. 

PCPR rozlicza się z zadania wykonywanego w 2018 roku dopiero około kwietnia 2019 roku (po 

zakończonym semestrze i wypłatach dodatku dla studentów). 

W 2018 roku zaspokojone zostały oczekiwania wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli 

wnioski i spełniali warunki uczestnictwa w programie.  

 

Lp. 
Obszar 

programu/numer 
zadania 

Przyznane/ 
wydatkowane 

dofinansowanie/ 
refundacja 

Ilość 
złożonych 
wniosków 

Negatywy/  
rezygnacje 

Przyznane 
świadczenie 
(ilość osób) 

Dorośli 

 
Dzieci 

I Moduł I 21.207 zł 7 2 5 5 - 

1 Obszar B, zadanie 1 16.329 zł 4 1 3 3 - 

2 Obszar A, zadanie 1 1.881 zł 1 - 1 1 - 

3 Obszar C, zadanie 2 2.997 zł 2 1 1 1 - 

II Moduł II 41.355 zł 16 2 14 14 - 

Razem: 62.562 zł 23 4 19 19 - 



  

13 

 

1f. Realizacja projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych 

w powiecie chodzieskim”. 

PCPR realizował projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie 

chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.  

Projekt realizowany był przez 24 miesiące tj. od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku w 

partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży i Fundacją AKME.  

Działaniami między innymi objęte zostały 33 osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren 

powiatu chodzieskiego i 32 opiekunów. 

W 2018 roku dla osób niepełnosprawnych w ramach zadań realizowanych w projekcie 

przeprowadzono takie działania jak: 

-  Wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny zwiększający samodzielność i poprawiający stan zdrowia 

osób niepełnosprawnych. Sprzęt był dostarczany przez wypożyczającego do miejsca 

zamieszkania, zgodnie z zaleceniami lekarskimi i zgłaszanymi potrzebami.  Wszyscy 

beneficjanci po kilka razy w roku korzystali ze sprzętu między innymi: bieżni, orbitreka, stepera, 

rotorka. 

- Świadczono usługi fizjoterapeutyczne. Zabiegi, masaże i inne ćwiczenia dla danej osoby 

odbywały się w miejscu zamieszkania beneficjenta. Liczba godzin dla danego uczestnika była 

różna: zależna od potrzeb, możliwości i stanu zdrowia beneficjenta. Wsparciem zostały objęte 

wszystkie osoby niepełnosprawne. 

- Przeprowadzono również grupowe poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne.                 

Zajęcia odbywały się w miesiącu październiku. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie 

zostali podzieleni na 3 grupy. Podczas zajęć uczestnicy otrzymali catering oraz pomoc 

asystentów. Spotkania odbywały się na sali konferencyjnej Centrum. 

- Asystenci świadczyli pomoc beneficjentom w ich miejscu zamieszkania, utrzymywali również 

stały kontakt z pracownikiem Centrum i  wypożyczalnią. Wszyscy BO zostali objęci pomocą. 

- Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami w czerwcu i lipcu uczestniczyły również w 

szkoleniu przywracającym w Ośrodku ACTIV w Sypniewie koło Jastrowia oraz w Ośrodku 

Wielspin w Wągrowcu zorganizowanym przez Fundację AKME. 
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1. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zrealizował następujące 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 2018 roku w Urzędzie dostosowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne do potrzeb 

osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózku inwalidzkim) poprzez powiększenie 

otworu wejściowego i zamontowanie szerszych drzwi wejściowych, zlikwidowanie ścianek 

działowych i kabin, a w to miejsce przygotowanie jednego pomieszczenia wyposażonego w 

umywalkę i muszlę klozetową dostępną dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz poręcze 

ułatwiające korzystanie z toalety.  

Cel II:   

Organizowanie szkoleń i kursów zwiększających szanse na aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych. Urząd dla osób zarejestrowanych zorganizował następujące szkolenia: 

 - pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECCC (zakres tematyczny: formy 

działalności gospodarczej, zasady VAT w przepisach prawnych, ewidencja w Podatkowej 

Księdze Przychodów i Rozchodów – 1 osoba niepełnosprawna, 

 - pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL (zakres tematyczny: pojęcie 

rachunkowości, dokumenty księgowe, programy finansowo-księgowe, podstawy pracy z 

komputerem, przetwarzanie tekstu) – 1 osoba niepełnosprawna, 

 - pracownik ds. rachunkowości i księgowości z ECDL (zakres tematyczny: zobowiązania 

podatkowe, płace w firmie, obsługa komputera i programów księgowych, ECDL) – 1 osoba 

niepełnosprawna , 

 - kurs ECCCDIGCOMP (zakres tematyczny: informacja, komunikacja, tworzenie treści, 

bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) – 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: 
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 - 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 2018 roku z usług doradztwa zawodowego skorzystało: 

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

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

 - 26 osób niepełnosprawnych – w tym 16 kobiet (osoby uczestniczyły w poradzie 

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

pracy) 

 - 63 osoby niepełnosprawne, w tym 33 kobiety (osoby uczestniczyły w grupowych 

informacjach zawodowych, oraz 115 osób skorzystało z informacji indywidulanych 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 budynku Urzędu, kontakt osobisty, telefoniczny, udzielanie 

porad indywidualnych lub grupowych  oraz poprzez stronę internetową Urzędu, na której 

zamieszczano informacje o dostępnych środkach finansowych i realizowanych projektach lub 

programach przeznaczonych między innymi dla osób niepełnosprawnych. Żadna z osób 

niepełnosprawnych ostatecznie nie skorzystała z dofinansowania podjęcia działalności 

gospodarczej.  
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Wspieranie oraz inicjowanie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

tutejszy urząd mógł prowadzić  w ramach dostępnych form oraz środków budżetowych jakimi 

dysponował. Osoby bezrobotne niepełnosprawne mogły skorzystać z 2018 roku z takich form 

pomocy jak: 

- prace inwestycyjne, wsparcie otrzymało 8 osób niepełnosprawnych  

- roboty publiczne – wsparcie otrzymało 5 osób niepełnosapwnych 

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wsparciem zostały 

objęte 2 osoby niepełnosprawne  

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego  w wieku 50+ - wsparciem 

została objęta 1 osoba niepełnosprawna.  

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

W 2018 roku w ramach zwrotu kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych z PFRON zostały zorganizowane staże, w których uczestniczyły 2 osoby 

niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 

Natomiast ze środków Funduszu Pracy zorganizowane były staże dla 6 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych.  

Cel III: Pozyskiwanie środków na realizację zadań służących wspieraniu osób 

niepełnosprawnych  

Ze środków PFRON w 2018 roku realizowano zadania: 

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

poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (staże dla 2 osób niepełnosprawnych) 

– w łącznej wysokości 14.375 zł, 

W 2018 roku pozyskaliśmy również środki finansowe w ramach następujących programów/ 

projektów: 

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

powiecie chodzieskim  (IV)” 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 (IV) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 

- program z rezerwy Funduszu Pracy skierowany do osób długotrwale bezrobotnych,  

- program z rezerwy Funduszu Pracy skierowany do osób w wieku 45 lat i powyżej, 

- program z rezerwy Funduszu Pracy skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących 

na wsi, 

- program z rezerwy Funduszu Pracy skierowany do osób z regionu wysokiego 

bezrobocia. 

Z w/w środków jak również z samego Funduszu pracy, 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, 

 - dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, 

 - refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Z w/w form w sumie skorzystało 26 osób bezrobotnych niepełnosprawnych.  

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 2018 roku dodatkowo rozpowszechniał informacje dla osób niepełnosprawnych 

poprzez dostępne w Urzędzie poradniki i informatory zawierające kompleksowy pakiet 

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

rodziny.  
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2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie udzielił w 2018 roku osobom 

niepełnosprawnym oraz rodzinom, których członkiem jest osoba niepełnosprawna pomoc 

finansową i w naturze. Pomoc udzielono w formie:  

- zasiłków stałych – 31 osób 

- zasiłków okresowych – 17 osób 

- realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

- zasiłki celowe przyznawano z przeznaczeniem na zakup leków, wizyty u lekarzy 

specjalistów, 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             

3 osoby z 3 rodzin.  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie przyznaje również świadczenia 

związane z niepełnosprawnością. Należą do nich: 

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

pielęgnacyjny. 

W celu łagodzenia skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia osób 

niepełnosprawnych Ośrodek finansował zakup okularów, dopłacał do nowych aparatów 

słuchowych oraz częściowo pokrywał koszty jego naprawy, dopłacił do butów ortopedycznych, 

dowoził obiady osobom niepełnosprawnym. Ośrodek dowoził na turnusy rehabilitacyjne do 

Kowanówka, Wągrowca oraz na badania lekarskie do lekarzy specjalistów.  

Rozwój systemu wspierania oraz poziomu usług na rzecz osób niepełnosprawnych 

- dnia 12 maja 2018 roku odbył się II Margoniński Bieg Charytatywny „Otwórz serce dla 

Łukasza”, 

- w Margoninie organizowano również zbiórkę krwi, 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie wspomógł finansowo koło 

cukrzyków „Słodzik” w zakupie leków, 

- na rzecz 13 niepełnosprawnych MGOPS świadczył usługi opiekuńcze. 
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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, 

placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Studźcach. Gmina wzorem lat ubiegłych będzie 

realizować zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży realizował następujące działania wynikające 

z założeń Programu: 

- Cel II – zorganizowano aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach 

projektu „Aktywna integracja – Twoja szansa”, w ramach stażu zatrudnienie podjęło 9 osób  

niepełnosprawnych z terenu Gminy Chodzież. 

- Cel III – zorganizowano aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach 

projektu „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy 

wiejskiej Chodzież”, tj.  

 * usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, 

 * specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 

(psycholog, logopeda, rehabilitant), 

 * asystent osoby niepełnosprawnej, usługa świadczona w miejscu zamieszkania, 

 * mieszkanie wspomagane w formie mieszkania wspieranego. 

- Cel IV – zorganizowano Centrum wsparcia dla opiekunów faktycznych osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu „Chcę, więc mogę – wsparcie osób niesamodzielnych i 

niepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież” tj: 

 * wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, 

 * szkolenia dla opiekunów faktycznych, 

 * poradnictwo specjalistyczne tj. wsparcie psychologa oraz wsparcie pracownika 

socjalnego.  
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4. 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: 

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

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

prac nastąpiło w 2018 roku 

Po rozbudowie budynek w całości ma dostęp dla osób niepełnosprawnych. W części 

parterowej zabezpieczono wjazd dla osób niepełnosprawnych od placu Wolności na piętro od 

ul. Górnej. Przy schodach zewnętrznych zamontowano platformę dla osób 

niepełnosprawnych.  

2. Dofinansowanie przez MGOPS dojazdów na operacje, zabiegi i wizyty kontrolne w 

Warszawie w stosunku do dziecka w wielonarządowymi dysfunkcjami. 

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

minimalizowania dysfunkcji zdrowotnych. 

6. MGOPS udzielił w 2018 roku osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom, w których 

członkiem jest osoba niepełnosprawna, pomoc finansową oraz pomoc w naturze w 

następujących formach: 

  zasiłek stały – 13 osób 

  zasiłek okresowy – 10 osób 

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

26 osób 

 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 – 46 osób. 

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

mieszkańców gminy dotkniętych niepełnosprawnością następujące świadczenia:  

 zasiłek pielęgnacyjny – 2.721 świadczenia (212 osób), 

 świadczenie pielęgnacyjne nad dziećmi – 342 świadczenia (29 osób), 
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 świadczenie opiekuńcze nas dorosłą osobą niepełnosprawną – 1922 świadczenia 

(16 osób), 

 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu niepełnosprawności – 502 świadczenia     

(42 osoby) 

8. 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 – 32 rodziny. 

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 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, planuje się zatrudnienie 2 kolejnych 

osób. 

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 – 3 uczniów 5 x w tygodniu 

 - Przedszkole integracyjne w Chodzieży – 1 dziecko 3 x w tygodniu, 

 - Szkoła Specjalna w Ratajach – 2 osoby 5 x w tygodniu, 

 - Szkoła Podstawowa w Szamocinie – 1 osoba 5 x w tygodniu. 
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Celem dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na i 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 2018 roku 22.891,20 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, którą 

prowadził rehabilitant terapii ruchowej. Roczny koszt rehabilitacji wyniósł 25.200,00 zł. 

4. Wydatki na wychowanków przedszkola z orzeczeniem o niepełnosprawności  20.596,00 zł. 

5. Wydatki na dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach 458.344,64 zł. 

6. Prowadzenie przez MGOPS dla mieszkańców bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego pozyskiwanego ze współpracy z partnerską Gminą Grasberg w Niemczech.  

I tak do 2018 roku niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Szamocin korzystali z następującego 

sprzętu: 

- siedzisko kąpielowe – 12 osób 

- kule – 98 osób 

- wózki inwalidzkie – 79 osób 

- toalety – 39 osoby 

- balkoniki – 137 osoby 

- laski – 8 osób 

- łóżka – 26 osób 

- stolik na łóżko – 1 osoba  

- wózek akumulatorowy – 2 osoby. 

7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył także usługi opiekuńcze na rzecz 15 

osób na łączną liczbę świadczeń 4.361,00 zł. 

8. W 2018 roku opłacono pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej na łączną kwotę 

145.131,00 zł i zrealizowano tym samym 65 swiadczeń. 
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Cel IV: w ramach podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin działania aktywizujące i integrujące w zakresie kompetencji 

podejmuje: 

- Urząd Miasta i Gminy Szamocin 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Szamocin 

- placówki oświatowe z terenu gminy 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy Rodzinnych w Szamocinie 

- 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, udostępnienie możliwości lokalowych zabezpieczających pełne 

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

różnych formach rekreacji, odpowiednich do zainteresowań i potrzeb.  

 

 

6.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży 

 

W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży realizował następujące 

cele: 

Cel I: Łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez poprawę warunków życia 

osób niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania oraz budynkach użyteczności 

publicznej): 

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

której członkiem jest osoba niepełnosprawna w formie:  

 - zasiłków stałych – 49 osób 

 - zasiłków okresowych – 20 osób 

 - świadczeń pieniężnych wypłacanych z Programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, 
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 - 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 396 rodzin/osób, w tym 139 z tytułu niepełnosprawności.  

2. Przyznano pomoc na dofinansowanie zakupu:  

- okularów,  

- możliwości wypożyczania sprzętu, 

- 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, 

 - specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 -oraz zasiłki na podstawie ustawy i zasiłkach dla opiekunów. 

8. Przyznawano i wypłacono dodatki mieszkaniowe i 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 osbom 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: Rozwój działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne: 

 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, 
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 - 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.   

Cel III: Rozwój systemu wsparcia oraz poziomu usług na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

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: Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne: 
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1. Kontynuowano współpracę z „Chodzieskim Klubem Gospodarczym” dotyczącą 

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.   

 

7.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu 

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Budzyniu realizował w 2018 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 

realizuje od 2018 roku projekt unijny „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i 

niepełnosprawne” skierowany do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz 

niesamodzielnością wynikającą z podeszłego wieku bądź złego stanu zdrowia (80 osób objętych 

wsparciem projektowym). 

 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 (10 osób w 
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2018 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.  

            

8. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

 

 Działania podjęte przez Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży w 2018 roku w ramach:  

Cel I: 

- pomoc mieszkańcom Domu w uzyskaniu dofinansowania do przedmiotów 

ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych (wózki inwalidzkie, buty 

ortopedyczne, kule łokciowe, aparaty słuchowe, okulary, pieluchomajtki, cewniki, worki, 

materace przeciwodleżynowe, worki stomijne), 

- 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), 

- udział mieszkańców w turnusach rehabilitacyjnych (połączonych z warsztatami z 

doradztwa zawodowego) poprzez umożliwienie dotarcia na turnusy (Sarbinowo), 

- 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), 



  

28 

 

- 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 sieć 

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 poprzez 

utworzenie jednostanowiskowej pracowni terapii zajęciowej przystosowanej dla osoby 

poruszającej się na wózku inwalidzkim, 

- stwarzanie mieszkańcom z chorobą alkoholową możliwości leczenia w dziennym 

oddziale leczenia uzależnień, 

- udział pracowników Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w szkoleniach: 

 * „Ochrona danych osobowych”, 

 * „Prawa i obowiązki mieszkańców oraz metody pracy z mieszkańcami”. 

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, SP1, SP3, 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, 
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- umożliwienie studentom pracy socjalnej na PWSZ w Pile i słuchaczom szkół 

policealnych w zawodzie opiekun medyczny oraz opiekun w domu pomocy społecznej odbycia 

praktyk studenckich, 

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

(np. problemy osób niepełnosprawnych). 

 

9. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie 

 

Działania podejmowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Rodzina” w Szamocinie, 

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Studźcach i Dom Dziecka w Szamocinie 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, II, III Urząd Miejski w Chodzieży w 2018 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. Chodzieski Klub Gospodarczy – działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor”–160.000 zł. 

2. Chodzieski Klub Gospodarczy – organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych 

samotnych i niepełnosprawnych celem ich aktywizacji społecznej –44.000 zł 

3. Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka” – poszpitalna 

kompleksowa rehabilitacja osób po mastektomii – 5.000 zł. 
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4. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” – organizacja działań 

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chodzieży – Samodzielni – 

6.500 zł. 

5. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Chodzieży – Warsztaty: trening 

orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego – 5.460 zł. 

 

11. Starostwo Powiatowe w Chodzieży 

 

W ramach celu I łagodzenia skutków niepełnosprawności  poprzez poprawę warunków życia 

osób niepełnosapwnych (w miejscu zamieszkania oraz budynkach użyteczności publicznej) 

zrealizowano projekt pn: „Dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży” – dofinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Dostosowanie pomieszczenia sanitarno-

higienicznego polegało m.in. na powiększeniu otworu drzwiowego i wymianie drzwi 

wejściowych do toalety, zlikwidowaniu ścianek działowych.  

Całkowity koszt realizacji projektu: 13.292,54 zł 

Dofinansowanie z PFRON:  3.900,00 zł 

Wkład własny PUP w Chodzieży: 9.392,54 zł. 

 

12. Urząd Gminy Budzyń 

 

W Gminie Budzyń realizowany jest cel I – czyli łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez 

poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych (w miejscu zamieszkania oraz budynkach 

użyteczności publicznej). Cel realizowany jest poprzez porozumienie zawarte z Dziennym 

Domem Pomocy Społecznej w Budzyniu. 

 

13. Urząd Gminy w Chodzieży 

Cel I:  

Budowa budynku świetlicy wraz z przedszkolem w Nietuszkowie. Obiekt zaprojektowany został 

z uwzględnieniem wymogów przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane w zakresie 
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rozwiązań dotyczących zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do obiektu użyteczności 

publicznej. 

W przypadku wybudowanej świetlicy wraz z przedszkolem w Nietuszkowie wykonano: 

- dwie pochylnie o szer. 120 cm (każda) zintegrowane z budynkiem, wyposażone w 

balustradę. Jedna pochylnia prowadzi do wejścia głównego do świetlicy a druga do wejścia do 

przedszkola. Budynek jest parterowy w związku z czym zapewniono dojazd i dostęp z poziomu 

parteru. 

- wykonano także 2 toalety dla niepełnosprawnych. Jedną w świetlicy a drugą w 

przedszkolu. 

„Rataje – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej” 

W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę istniejącego podjazdu. Podjazd poszerzono oraz 

wykonano nową nawierzchnię i wymieniono poręcze (balustradę). 

Cel III:  

Gmina Chodzież podpisała 3 umowy o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i 

jego rodzica do szkoły/ośrodka samochodem prywatnym oraz 1 umowę o zwrot kosztów 

przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do przedszkolą samochodem prywatnym. 

Ponadto 2 uczniów niepełnosprawnych z tereny Gminy Chodzież objęto bezpłatnym transportem 

i opieką w czasie przewozu do i z oddziału specjalnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej 

w Zacharzynie.  

 

 

 

III. SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I OŚRODKI KULTURY 

                                                                                                                                                                                                                                            

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie 

 

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, 
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  - 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.  

 

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, zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, trudności komunikacyjne, 

zaburzenia integracji sensorycznej, epilepsja, zaburzenia psychiczne. 

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, nauka w małej grupie do pięciu uczniów, 
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zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów, nauczanie indywidulane w 

miejscu zamieszkania), 

- kształcenie specjalne, 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 udziału w życiu klasy i szkoły; 

organizowanie kontaktów klasy z uczniem niepełnosprawnym uczącym się poza 

szkołą, 

- szkolenie nauczycieli do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szczególności z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

- współpraca wychowawców z pedagogiem szkolnym i pedagogiem specjalnym, 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej dla niepełnosprawnych 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 pracę w zespołach klasowych,  

- integrację uczniów, zespołów klasowych i rodziców oraz środowiska lokalnego 

podczas organizowanych świąt, uroczystości, imprez kulturalnych (bal 

karnawałowy, wigilie klasowe, Mikołajki, Dzień Matki, zabawy 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, empatii i altruistycznych oraz 

umiejętności wspierania niepełnosprawnych dzieci przez rówieśników poprzez: 

- uczestniczenie uczniów niepełnosprawnych w zajęciach i wydarzeniach 

odbywających się w klasie, 

- codzienne systematyczne wdrażanie dzieci do pomocy i współpracy z 

niepełnosprawnymi kolegami. 
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2) Krzewienie empatii i postaw altruistycznych poprzez akcje charytatywne na rzecz 

niepełnosprawnych (np. aukcja podczas WOŚP na rzecz ucznia, bieg charytatywny 

na rzecz wsparcia rodziny ucznia dotkniętej chorobą, zbieranie nakrętek, 

pozyskiwanie środków przeznaczonych na działania pomocowe ze zbiórki i 

sprzedaży surowców wtórnych), 

3) Podejmowanie działań mających na celu przybliżenie uczniom tematyki 

niepełnosprawności i specyfiki funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci poprzez: 

- edukację obejmującą zagadnienia niepełnosprawności wynikającą z podstawy 

programowej  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 klas i pedagoga, gazetki i pogadanki o prawach dziecka, potrzebach 

innych ludzi, sposobach zachowania się wobec niepełnosprawnych i komunikowania 

z niepełnosprawnymi – szczególnie uczniami z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, 

- podnoszenie wrażliwości wśród dzieci poprzez wykorzystanie tekstów bajek 

terapeutycznych, psychoedukacyjnych oraz realizację zadań Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego w obszarach rozwoju społecznego i duchowego.   

 

2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta  w Lipiej Górze 

 

W Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze w roku szkolnym 

2017-2018 uczyło się troje uczniów niepełnosprawnych: 

- uczennica słabosłysząca – uczestniczyła w zajęciach z cała klasą, 

- uczeń z niepełnosprawnością intelektualną, objęty nauczaniem indywidualnym, 

wybranymi zajęciami w zespole klasowym, rewalidacją oraz zajęciami terapeutycznymi, 

- uczennica z niepełnosprawnością intelektualną, uczestniczyła w zajęciach z całą klasą, 

objęta rewalidacją oraz zawodoznastwem. 

Wszystkie programy nauczania zostały opracowane pod kątem możliwości edukacyjnych i 

psychofizycznych uczniów. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
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specjalnego zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły opracował indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny. Dwa razy w roku w ramach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej zespół nauczycieli zbierał się wraz z rodzicami wymienionych uczniów i 

dokonywał wielospecjalistycznej oceny postępów funkcjonowania uczniów w szkole. 

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, wyboru szkoły ponadpodstawowej w kontekście przyszłej drogi 

zawodowej. 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, warsztatach, wycieczkach 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”. „Dzień Walki 

z Otyłością”, „Dzień Kolorowej Skarpety”, „Tydzień Bezpieczeństwa” 

Działania określone w celi I Programu podejmowane były przez rodziców, którzy starali 

się stworzyć swoim dzieciom jak najlepsze warunki do życia i nauki. 

 

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży w 2018 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: 

 - specjalistycznego zestawu do prowadzenia terapii Tomatis, 

 - platformy do treningu sensomotorycznego, 

 - drobnego sprzętu do prowadzenia fizjoterapii, 
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 - sprzętu komputerowego, multimedialnego, 

 - 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 3 pomieszczeń na piętrze budynku, oraz 

przeznaczenie tych pomieszczeń na sale lekcyjne. 

4. Utworzenie pracowni kulinarnej w celu realizacji warsztatów kulinarnych. 

5. Stworzenie szerokiej oferty terapeutycznej: 

 - terapia logopedyczna,  

- terapia psychologiczna, 

 - arteterapia,  

- fizjoterapia, 

- terapia integracji sensorycznej, 

 - terapii ręki,  

- masaż klasyczny,  

- gimnastyka korekcyjna, 

 - kinezjotaping,  

- zajęcia w sali doświadczania świata, 

 - hipoterapia we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Stobnie, oraz Alpakoland 

w Klotyldzinie, 

- sensoplastyka, 

- terapia Tomatisa. 

     6. Zapewnienie rodzicom uczniów wsparcia psychologa szkolnego.  

CEL IV: 

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

realizacji zadania „Współpraca z niepełnosprawnymi”, którego celem jest wspólne 
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działanie na rzecz integracji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie z 

osobami niepełnosprawnymi. 

2. Współpraca ze szkołami oraz przedszkolami. 

3. Wykorzystanie mediów społecznościowych do tworzenia pozytywnego wizerunku osób 

niepełnosprawnych. 

 

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chodzieży 

 

Podjęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 przez szkołę: 

CEL I: 

- przystosowanie sali gimnastycznej na ul. Staszica poprzez wykonanie podjazdów i 

poręczy z myślą o osobach niepełnosprawnych, 

- wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych poprawiających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych, 

- opracowanie IPET dla uczniów z orzeczeniem. 

 CEL III: 

- zatrudnienie rehabilitanta i realizacja rehabilitacji w ramach godzin rewalidacji u uczniów z 

orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, 

- zapewnienie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi 

w orzeczeniach, 

- zajęcia z psychologiem w klasie I – realizacja zajęć z Terapii ręki, 

- zatrudnienie nauczycieli wspomagających w klasach, do których uczęszczają uczniowie z 

orzeczenie o niepełnosprawności, 

- szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Dziecko z cukrzycą, Dziecko z zespołem Aspergera, 

- ukończenie przez nauczycieli SP1 studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej i terapii 

pedagogicznej, 

- rozpoczęcie przez nauczyciela SP1 studiów podyplomowych z Integracji Sensoryczne. 

CEL IV: 

- na zajęciach z edukacji społecznej w klasach 1-3 oraz na godzinach wychowawczych w klasach 

4-8 i 3 gimnazjalnych realizacja zagadnień z Dniem Tolerancji, Międzynarodowym Dniem Osób 

Niepełnosprawnych, 
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- ogłoszenie na stronie szkoły oraz na Facebooku zachęcające uczniów, rodziców i sympatyków 

szkoły do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w 

Chodzieży, 

- aktywny udział uczniów z teatru Jedyneczka w Międzynarodowym Dniu Osób 

Niepełnosprawnych w CHDK 1.12.20198 organizowanego przez Miejskiego Pełnomocnika ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

- fotorelacja na stronie szkoły i Facebooku oraz w gazecie lokalnej Chodzieżanin z udziału 

uczniów naszej szkoły w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w 

Chodzieży, 

- gazetka dla rodziców i uczniów na szkolnym korytarzu o Międzynarodowym Dniu Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

5. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach informuje, iż w 2018 roku podjęła następujące działania:  

Cel I: 

Likwidacja barier architektonicznych – szkoła w trakcie rozbudowy – budowa podjazdu 

przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Cel III: 

 stworzenie warunków edukacyjnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom i 

młodzieży rozwój fizyczny i umysłowy 

 wzbogacanie bazy dydaktycznej – zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego 

 dostosowanie sal do potrzeb uczniów niepełnosprawnych np. kuchni na potrzeby zajęć 

kulinarnych  

Cel IV: 

 inspirowanie organizacji i instytucji do działań na rzecz aktywizacji integracji osób 

niepełnosprawnych – wspólne wycieczki, wspólne uroczystości i imprezy szkolne np.  

Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona, bal karnawałowy, przywitanie wiosny, Dzień Dziecka. 

 podejmowanie działań mających na celu przybliżenie problematyki osób 

niepełnosprawnych poprzez: spotkania z rodzicami, relacjonowanie wydarzeń na stronie 

internetowej szkoły. 
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6. Niepubliczne Przedszkole Nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży i 

Fundacja działająca przy przedszkolu „Szewczykowe Marzenia” w Chodzieży 

 

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

Szewczyka Dratewki w Chodzieży: 

Cel I: - organizowanie specjalistycznych zajęć (rehabilitacja, zajęcia z logopedą, psychologiem, 

zajęcia z hipoterapii, rehabilitacja wodna, terapia ręki, muzykoterapia, Terapia SI), 

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

przedszkolnej oraz zajęciach indywidualnych (metody pedagogiki specjalnej), 

 - usprawnienie czynności samoobsługowych w celu poprawienia jakości życia, 

 - prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, 

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

funkcjonować w codziennym życiu przedszkola, 

 - w przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju, 

 - ciągłe doposażanie 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, ogniskach integracyjnych, festynie przedszkolnym 

 - integracja dzieci w grupie przedszkolnej, 

 - zorganizowanie wyjazdu do teatru Animacji na bajkę „Calineczka”. 

Cel III: 

 - prowadzenie przez pana psychologa grupy wsparcia dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych, 

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

rehabilitant, pedagog specjalny – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat dzieci, 
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 - 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 spotkania, - „Drzwi otwarte” na których rodzice 

wspólnie ze specjalistami opracowywali dokumentacje dotyczącą ich dziecka oraz mogli 

zapoznać się z ewaluacją dotyczącą działań prowadzonych z ich dzieckiem, 

- zostały zorganizowane dla dzieci i rodziców wspólne zajęcia: 

* „Na wyspie piratów” – zajęcia sensomotoryczne, 

* „Moje zasady” – ustalenie wspólnych zasad wychowania – w celu ujednolicenia 

oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego, 

* warsztaty dla dzieci „Zabawy z drukarką 3D – świąteczna bombka”, 

 - odbyły się warsztaty logopedyczne, 

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

  * Ruchu Rozwijającego Weroniki Sheborne 

  * Knillów, 

  * Dobergo Startu M. Bogdanowicz, 

  * terapii SI, 

  * Muzykoterapia 

  * Terapia Ręki, 

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

 - Dzieci miały możliwość aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju przedstawieniach, 

teatrzykach, spotkaniach muzycznych, wyjściach do kina. 

 - Personel (nauczyciele i specjaliści) systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. 

Uczestniczą w takich formach dokształcania jak(dające kwalifikacji do prowadzenia zajęć z ): 

muzykoterapii, terapii ręki, integracji sensorycznej, pedagoga specjalnego, wczesnego 

wspomagania rozwoju. 

 - Współdziałanie ze stowarzyszeniem „Krok do przodu”. 

Cel IV: 

 - promowano placówkę w mediach lokalnych, 
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 - co miesiąc prowadzone są spotkania (w formie warsztatów dla rodziców) z pedagogiem 

Panią Moniką Bekker-Goską, 

 - aktywne włączenie się w zorganizowanie festynu rodzinnego. 

    

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

 

Placówka realizowała cel IV: podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających 

osoby niepełnosprawne. 

 Przedszkole od kilku lat prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek chłopca 

niepełnosprawnego. Chłopiec choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Zebrane nakrętki są 

przeznaczone na cele rehabilitacyjne i systematyczne wymiany ortez. 

 

 

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

 

I Liceum Ogólnokształcące podjęło działania w obszarze: „Podnoszenie świadomości społecznej 

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

podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne”: 

1. Organizacja koncertu charytatywnego oraz biegu charytatywnego na rzecz dziecka 

niepełnosprawnego, współpraca z fundacją „Słoneczko”, zaangażowanie młodzieży do 

działań wolontariatu, zaangażowanie firm i instytucji do wsparcia inicjatywy, współpraca z 

rodziną dziecka, 

2. Zorganizowanie w szkole Dnia Kolorowych Skarpetek, pomoc dziecku z zespołem Downa, 

zwiększenie świadomości wśród młodzieży. 

3. Organizacja happeningu z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 

zaangażowanie młodzieży, współpraca z fundacją Ukryte Marzenia, zwiększenie 

świadomości ludzi na problemy osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na pomoc 

drugiemu człowiekowi. 
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9. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach 

 

Działania podjęte w 2018 roku przez ZSL-G w Ratajach: 

Cel I: - dostosowanie szkoły i pracowni lekcyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych   

(pracownie komputerowe i specjalistyczne), 

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

szerokie korytarze, dostosowane sale lekcyjne. 

Cel II: - osoby niepełnosprawne (absolwenci szkoły) odbywały w naszej szkole staż zawodowy, 

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

 - podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych w ramach stażu.  

Cel III: - uwzględnienie indywidulanych potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych w 

programach edukacyjnych, 

- opieka i wsparcie pedagoga i psychologa, 

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

indywidualnych możliwości. 

Cel IV: - każdego roku młodzież klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej realizuje zajęcia 

warsztatowe z pedagogiem szkolnym, polegające na poznaniu specyfiki różnych 

niepełnosprawności. Zajęcia te mają na celu minimalizowanie barier społecznych. 

- współpraca z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne na terenie miasta i 

gminy Chodzież. 

 

10. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 

 

W Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży zrealizowano następujące cele: 

Cel I:  

1. Oddano o do użytku łącznik między budynkami. Łącznik charakteryzuje się brakiem barier 

architektonicznych, został przystosowany dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Konstrukcja łączenia pozwala na swobodne przejście między klasami a halą 

sportową. 



  

43 

 

2. Przygotowano podjazd dla osób niepełnosprawnych obok działu administracji szkoły w 

ramach zakończenia projektu: „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób 

niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży”. 

3. Zrealizowano projekt obejmujący rozbudowę boiska szkolnego z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

4. W nowej części budynku istnieją toalety dostosowane do ograniczeń ruchowych co podnosi 

komfort osób niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły. 

5. Drzwi wejściowe oraz przejścia do hali sportowej umożliwiającą swobodny dostęp dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Cel II: 

1. Osoby niepełnosprawne zdobywają w naszej szkole kwalifikacje zawodowe, realizowane są 

praktyki przynależne wybranym przez uczniów zawodów. 

2. Pedagog i psycholog przeprowadzają rozmowy z uczniami na temat osób niepełnosprawnych i 

ich problemów. Oferowane jest wsparcie w trudnościach adaptacyjnych oraz trudnych 

sytuacjach życiowych. 

3. Z wychowawcami klas, wspólnie zapoznają się z opiniami oraz orzeczeniami uczniów, na 

podstawie których opracowywane są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. 

Wspólnie opracowywane są strategie integracji klas, do których należą osoby objęte pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.  

Cel III: 

Zorganizowano akcje charytatywne: 

 - „Szlachetna paczka” dla ubogich rodzin z Chodzieży, 

 - „Góra Grosza” – zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, 

- „Podaruj Dzieciom Święta” – zbiórka artykułów spożywczych przez uczniów w 

wolontariacie w marketach, 

- akcja krwiodawstwa zorganizowana w X 2018 roku, 

- aktywne działania samorządu uczniowskiego. 

Cel IV: - uczniowie poszczególnych klas brali udział w zajęciach poświęconych profilaktyce 

onkologicznej raka piersi, 
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- w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS, uczniowie I klas technikum wzięli udział w 

konkursie wiedzy o AIDS, 

- podejmowanie działań mających na celu przybliżenie problematyki niepełnosprawnych 

w postaci szkoleń, spotkań oraz aktywna działalność wolontariatu uczniowskiego.  

 

11. Szamociński Ośrodek Kultury 

 

Działa podjęte przez Szamociński Ośrodek Kultury na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach 

programu:  

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 a także 

społeczność lokalna. W hali znajduje się także 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, 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 Szkoły Podstawowej w Szamocinie. 

Cel IV: 

Wiele dzieci z różnymi dysfunkcjami bierze udział w imprezach kulturalnych 

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

warsztaty, konkursy, festiwale). Jednostka zorganizowała 1 koncert charytatywny oraz 

turniej piłki na rzecz niepełnosprawnego mieszkańca Lipy (gmina Szamocin). Osoby 

starsze, niepełnosprawne biorą czynny udział w naszych niektórych wydarzeniach 
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lokalnych, oraz działają w zespołach Szamocińskiego Ośrodka Kultury, np. w zespole 

folklorystycznym „Babie Lato”, teatrze obrzędowym „Pogodna jesień”, jak również w 

„Teatrze 44”. 

 

 

IV. Szpitale 

 

1. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i 

Janusza Zeylandów 

Cel I:  

W minionym roku w ramach zrealizowanej inwestycji: „System zarządzania ruchem na 

terenie szpitali w Chodzieży i Ludwikowie” przebudowano wjazd do szpitala na odcinku 

od bramy wjazdowej do portierni wjazdowej. Wybudowany nowy chodnik z kostki 

betonowej dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez łagodne obniżenie 

krawężników umożliwiające swobodny wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. 

Zainstalowane w terminalach wjazdowym i wyjazdowym interfony umożliwią osobom 

niepełnosprawnym komunikację z obsługą portierni bez konieczności wysiadania z 

pojazdów. Nowe oświetlenie drogowe LED o zwiększonym natężeniu światła poprawiło 

widoczność na terenie szpitala po zmroku. W zakresie zadania inwestycyjnego: 

„Modernizacja systemu monitoringu w szpitalach w Ludwikowie i Chodzieży” 

zainstalowano kilkadziesiąt kamer CCTV w budynku i na terenie szpitala, rejestratory 

oraz stanowiska podglądowe w dyżurkach pielęgniarskich i na portierni wjazdowej. 

Całodobowy dozór poprawił bezpieczeństwo także osób niepełnosprawnych 

przebywających na terenie szpitala. 

Cel III:  

Pacjenci objęci kompleksową rehabilitacją ruchową w Szpitalu w Chodzieży w ramach 

turnusu mają zlecony indywidulany program rehabilitacji dopasowany do swojej 

niepełnosprawności. Szczególną uwagę przykładamy do analizy problemów 

funkcjonalnych, związanych z dużą niepełnosprawnością, ale też wynikających z 

uwarunkowań bytowych czy barier architektonicznych niezależnych od pacjenta. Analizie 

poddany jest problem, a sam proces rehabilitacji ukierunkowany jest na przywracanie 
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funkcji, poprzez naukę jazdy na wózku inwalidzkim czy reedukację chodu po 

zaopatrzeniu ortopedycznym (kule chodziki, ortezy). Uczymy na nowo czynności dnia 

codziennego, po to, by pacjent mógł sam wyjść z domu, nie bał się poruszać po 

nierównym terenie, czy mógł korzystać z podjazdów czy wind przystosowanych do  

niepełnosprawnych.  

 

2. Szpital Powiatowy w Chodzieży 

 

Działania podjęte przez Szpital na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku 

Cel I: Realizacja tego celu polegała na: likwidacji barier architektonicznych i technicznych 

poprzez podjazdy, windy, przystosowanie sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz 

wszelką pomoc ze strony personelu medycznego w przemieszczaniu się w Szpitalu. Szpital 

zapewnia bezpłatny transport sanitarny osobom niepełnosprawnym. W czasie hospitalizacji 

Pacjent ma do dyspozycji wszelki sprzęt pomocniczy: wózki, balkoniki, kule itp. Pacjenci 

niepełnosprawni są traktowani priorytetowo i są przyjmowani w trybie pilnym.  

Cel II: Szpital zatrudnia 13 osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy, 

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

Cel III: Szpital w 2016 roku zakończył realizacje 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 niepełnosprawnych. Kolejnym zadaniem powiązanym z rozbudową szpitala był 

zakup sprzętu medycznego i terapeutycznego, gdzie założono zakup 58 sztuk, a po 

przeprowadzeniu przetargów 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 pracy fizjoterapeuty drogą komunikatora 

internetowego bez wychodzenia z domu. Dzięki realizacji projektu: „Wsparcie osób starszych 
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i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w 

Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu 

Finansowego EOG i 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. 

W roku 2018 Szpital zrealizował kolejny projekt współfinansowany ze środków WRPO pt: 

„Opieka koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym w 

Chodzieży”. Projekt adresowany jest przede wszystkim dla osób ze schorzeniami układu 

kostno-stawowego i mięśniowego oraz niesamodzielnych i niepełnosprawnych. W ramach 

tego projektu zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny, dzięki któremu znacznie poszerzył się 

wachlarz świadczonych usług medycznych oraz osiągnięto ich bardzo wysoką jakość. 

Zakupiono następujący sprzęt medyczny: cyfrowy stacjonarny aparat RTG, stół operacyjny 

ortopedyczny, lampę operacyjną, artroskop do małych stawów, zestaw napędów 

operacyjnych z wiertarką i piłą mały i duży, aparat do znieczuleń, cyfrowe ramię C oraz 

nowoczesny sprzęt do leczenia bólu: aparat do kriolezji i generator termolezji. Od września 

2018 roku Szpital uruchomił poradnie specjalistyczne: rehabilitacyjną i leczenia bólu oraz 

poradnie przyszpitalne: ortopedyczną, chirurgiczną, anestezjologiczną pediatryczną i 

internistyczną. W tych poradniach a w szczególności  w poradni rehabilitacyjnej, 

ortopedycznej i leczenia bólu przyjmowane są osoby niepełnosprawne. 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, który służą radą i pomocą wszystkim, a w szczególności 

osobom niepełnosprawnym.   
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V. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży 

 

Działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku wpisują się w Cel II i IV.  

Stowarzyszenie prowadzi działalność głównie edukacyjną dla osób w wieku poprodukcyjnym, 

nieaktywnych zawodowo. W 2018 roku UTW realizował w partnerstwie projekt „Lepsze jutro” 

ze środków EFS, gdzie realizowano kurs komputerowy dla osób 50+, w kursie uczestniczyło 100 

osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych. Ponadto słuchacze prezentowali swój dorobek 

artystyczny na V Przeglądzie Twórczości Niepełnosprawnych Seniorów w Czarnkowie oraz III 

Powiatowym Przeglądzie w Szamocinie. 

  

2. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra             

„Bioderko” w Chodzieży 

 

Stowarzyszenie podjęło następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

Cel I: 

1. Zakup oscylatora do leczenia obrzęków limfatycznych pacjentów korzystających z 

rehabilitacji w stowarzyszeniu Bioderko. Zakup drobnych przyrządów do ćwiczeń 

służących fizjoterapeutom do pracy z pacjentem. 

2. Objęcie rehabilitacją domową troje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu z 

Chodzieży i Oleśnicy. 

3. Udostepnienie wózka inwalidzkiego i balkonika dla podopiecznych stowarzyszenia 

przybywających w domu. 

Cel II:  

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – w 2018 roku Bioderko 

realizowało trzy projekty ze środków EFS oraz podpisało umowę partnerską z firmą AC 

Ekspert z Obornik, dot. podobnych działań na rzecz osób  z niepełnosprawnością.  

Cel III:  

Organizacja realizowała 3 zadania współfinansowane ze środków: 

 - Gminy Miejskiej Chodzież 
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 - ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego,  

 - Wojewody Wielkopolskiego  

Dotyczące rehabilitacji medycznej i społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Organizowano również cykliczne spotkania z lekarzem ortopedą, Pełnomocnikiem ds. Pacjenta w 

Szpitalu Powiatowym  w Chodzieży, 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 

zorganizowano: 

-  imprezę integracyjną dla uczestników projektu, 

- happenning z młodzieżą z Polski i Ukrainy pod nazwą Drugi Człowiek Moim Oknem na 

Świat, 

- wystawę fotografii Piękni Niepełnosprawni. 

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, 

- Udział wprogramie TVP Poznań Witaj Wielkopolsko, 

- 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, 

- Udział w konkursie Wielkopolski Lekarz z Sercem, podczas którego wyróżnienie otrzymał dr. 

Krzysztof Łochowicz ortopeda współpracujący ze stowarzyszeniem, 

- organizacja festynu Zdrowa Sobota z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Środki na 

badania pozyskano z konkursu Fundacji TESCO Decydujesz Pomagamy, 

- udział w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych, 
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- udział w konferencji Fundacji My Pacjenci. 

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.  

 

3. 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.  

 

4. 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, 

 choreoterapię, 

 ćwiczenia na basenie, 

 Nordic Walking na terenie Chodzieży, 

 Własne spotkania integracyjne mające na celu wspieranie się w trudnych 

sytuacjach związanych z choroba nowotworową, wymiana doświadczeń, 

 Warsztaty z udziałem psychologów, budowanie poczucia pewności siebie, 

 Zorganizowano wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne do Dźwirzyna i Ustronia 

Morskiego, 

 Prowadzono masaże związane z refeleksologią. 

Cel IV:  

Stowarzyszenie przeprowadziło działania:  
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- na terenach powiatu chodzieskiego prowadzono profilaktykę nowotworową w zakładach 

pracy, w urzędach oraz lokalnych szkołach, 

- zorganizowano II Różowy Bieg Charytatywny, połączony z piknikiem dla rodzin. 

Powyższe działania prowadzone były w ramach różnych projektów.  

 

5. Polskie Stowarzyszenie Widoki w Chodzieży 

 

Stowarzyszenie Widoki w 2018 podjęły następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

zarówno w ramach projektów jak i w wolontariacie: 

CEL II: rozwój zadań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne Projekt „Nowa szansa”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, działanie 7.1 

Aktywna integracja, oraz działania wolontarystyczne w ramach punktu wspierania osób 

niepełnosprawnych Widoki. 

CEL III: rozwój systemy wsparcia oraz systemu usług społecznych na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 

- usługi świadczone przez asystentów osoby niepełnosprawnej, 

- pozyskiwanie środków na realizację zadań, 

- usługi doradcze: wsparcie psychologa, pracowników socjalnych, usługi pedagoga, 

wsparcie absolwenta instytutu studiów społecznych (w tym interwencja kryzysowa), 

- udział w sieciowaniu. 

CEL IV: Podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin oraz aktywizacja i integracja podmiotów wspierających osoby 

niepełnosprawne: 

- współpraca a Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz 

Wielkopolską Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

- współpraca pomiędzy sektorem Non-profit z sektorem terytorialnym (partnerstwo w 

projekcie). 
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6. Polski Związek Niewidomych w Chodzieży 

 

Polskie Związek Niewidomych w Chodzieży w 2018 roku zrealizował następujące działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych:  

 - śniadanie Wielkanocna dla członków Koła, 

 - warsztaty florystyczne – stroiki wielkanocne, 

 - 7-dniowe warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe w Dźwirzynie, 

 - spotkanie z policjantem na temat: „Bezpieczeństwo seniorów w miejscu publicznym i w 

miejscu zamieszkania”, 

 - integracyjne spotkania opłatkowe dla członków Koła.  

 

7. Stowarzyszenie Oświatowe „Dobra Szkoła” 

 

Podjęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku: 

CEL IV: podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych 

poprzez: 

 - organizację integracyjnego balu karnawałowego dla Zuzi – zbieranie nakrętek na 

rehabilitację dla dziewczynki (bal – styczeń, zumba – kwiecień, zbiórka nakrętek od stycznia do 

czerwca), 

 - warsztaty dla rodziców nt: „Przełamywanie barier społecznych w kontakcie z osobą z 

niepełnosprawnością” – luty, 

 - „Na niebiesko dla Autyzmu” po podnoszenie świadomości  o autyzmie – kwiecień, 

 - zajęcia dla uczniów z języka migowego – październik, 

 - podnoszenie świadomości np.: niepełnosprawności podczas lekcji wychowawczych.  
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8. Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących 

Pomocy w Chodzieży oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży 

 

I. Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących 

Pomocy w Chodzieży 

Cel II: Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. 

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. 

 

II. Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży 

Działania podejmowane przez placówkę na rzecz osób niepełnosprawnych: 

Cel II: Zadaniem ustawowym realizowanym przez Warsztat jest stwarzanie osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i 

zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. W tym celu prowadzona jest terapia zmierzająca do rozwijania m.in. 

psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych  umiejętności 

zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy. 

Cel IV: Warsztat inicjuje i prowadzi współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi 

osoby niepełnosprawne oraz samorząd terytorialny. Uczestnicy Warsztatu czynnie uczestniczą w 

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

celu promowanie działalności Warsztatu a przede wszystkim przełamywanie stereotypów w 

postrzeganiu osób niepełnosprawnych. 

Lista wydarzeń i imprez organizowanych przez WTZ lub z udziałem uczestników Warsztatu w 

2018 roku:  

1. Przekazywanie przedmiotów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej na licytację do 

sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń) 

2. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży 

tj. zajęcia ceramiczne z przedszkolakami (styczeń), 
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3. Zabawa karnawałowa WTZ w Restauracji „Komfort” w Margoninie (styczeń), 

4. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży 

tj. zajęcia integracyjne z przedszkolakami (styczeń), 

5. Dyskoteka WTZ oraz zakończenie karnawału zorganizowana przez Samorząd 

Uczestników Warsztatu (luty), 

6. Udział w zorganizowanej przez Miłośników Ziemi Chodzieskiej prelekcji i pokazie 

filmów o Powstaniu Wielkopolskim w Chodzieskim Domu Kultury (marzec), 

7. Zajęcia z orniotologiem – czyszczenie budek lęgowych na Jeziorem Miejskim w 

Chodzieży (marzec), 

8. Dzień Kobiet w WTZ – impreza zorganizowana przez uczestników Warsztatu (marzec), 

9. Współpraca z oddziałem przedszkolnym w Ratajach tj. warsztaty wielkanocne (marzec), 

10. Uroczyste śniadanie wielkanocne w Warsztacie (kwiecień), 

11. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży 

tj. warsztaty wielkanocne (marzec), 

12. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem „Akademia Gzuba” w Józefowicach tj. 

warsztaty wielkanocne (marzec), 

13. Udział w koncercie charytatywnym „Pomoc ma moc” w Chodzieskim Domu Kultury 

organizowanym przez I LO im. Św. Barbary w Chodzieży (kwiecień), 

14. Udział w wernisażu wystawy grafiki Macieja Małeckiego w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej (kwiecień), 

15. Wizyta w Bibliotece Pedagogicznej (maj), 

16. Wizyta w Prywatnej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko, prezentacja i promocja 

zainteresowań i uzdolnień uczestników Warsztatu, wspólne zajęcia z uczniami (maj), 

17. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem tj. zajęcia 

integracyjne (maj), 

18. Udział w Jubileuszu 25 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w 

Budzyniu (maj), 

19. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży 

tj. zajęcia integracyjne (czerwiec), 

20. Piknik w Zbyszewicach (czerwiec), 
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21. Udział w spotkaniu z himalaistą Adamem Bieleckim w Chodzieskim Domu Kultury 

(maj), 

22. Udział w widowisku „Okiem Petera Bruegla” przygotowanym przez studentów UTW i 

uczniów I LO w CHDK (czerwiec), 

23. Wyjście do kina zorganizował Samorząd Uczestników Warsztatu (czerwiec), 

24. Piknik nad jeziorem miejskim (czerwiec), 

25. Wakacyjny rajd rowerowy (lipiec), 

26. Turniej tenisa stołowego WTZ (lipiec), 

27. Wycieczka rowerowa (lipiec), 

28. Wyjście do kina zorganizował Samorząd Uczestników Warsztatu (wrzesień), 

29. Wycieczka WTZ Szymbark – Łeba (wrzesień), 

30. Wizyta w Bibilotece pedagogicznej (wrzesień), 

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

32. Udział w happeningu „Drugi człowiek moim oknem na świat” zorganizowanym ze 

Stowarzyszeniem „Bioderko” i Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 

(wrzesień), 

33. Udział w premierze filmu „Kto uwierzy, że w Chodzieży” na zaproszenie Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieskim Domu Kultury (sierpień), 

34. Wyjazd integracyjny do WTZ w Trzciance (październik), 

35. Udział w premierze filmu „Powstanie Wielkopolskie. Bitwa o Chodzież na zaproszenie 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieskim Domu Kultury” 

(październik), 

36. Udział w IV edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „17 milionów” zwracającej 

uwagę na problemy osób chorych na dziecięce porażenie mózgowe, wspólnie z Szkołą 

Podstawową Nr 3 w Chodzieży (październik), 

37. Udział w wernisażu wystawy z okazji 4 edycji Festiwalu im. I Zjeżdzałki w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej (październik), 

38. Udział w interaktywnym programie „Kierować każdy może” (październik), 

39. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem im. Kubusia Puchatka tj. zajęcia integracyjne 

z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek (listopad), 

40. Uczestnictwo w I sesji Rady Miejskiej (listopad), 
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41. Wizyta w WTZ uczniów ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ratajach 

(listopad), 

42. Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem im. Kubusia Puchatka tj. zajęcia integracyjne  

(listopad), 

43. Spotkanie integracyjne w WTZ z uczniami z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w 

Chodzieży (listopad), 

44. Udział w gali podsumowującej projekt „Listy do przyszłości – kapsuła czasu” na 

zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieskim Domu Kultury 

(listopad). 
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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. 

Właściwością natury ludzkiej jest to, że zakres i poziom naszej sprawności i nasze życie 

społeczne staje się coraz bardziej  różnorodne. Pomimo różnych ograniczeń i niesprawności 

ludzie potrafią przeżywać życie pożytecznie i z poczuciem jego sensu. Dla człowieka 

niepełnosprawnego wybory życiowe mogą być w różnych sferach ograniczone. Oczywiście o 

tym jak przebiegnie jego życie decyduje on sam, ale wielki wpływ na jego decyzje ma również 

wiele czynników zewnętrznych.  

Stąd konieczna jest pomoc także wielu organizacji. Celem pomocy i integracji jest 

przygotowanie osób z niepełnosprawnością do godnego życia w otwartej społeczności oraz 

aktywnego podejmowania różnych ról społecznych tj. rodzinnych, zawodowych i kulturalnych. 

Integracja pozwala nawiązywać kontakty społeczne, które są niezbędnym elementem życia 

każdego człowieka. Osoby niepełnosprawne nabierają przez to większej pewności siebie a w ten 

sposób dowartościowują się. Cel ten może zostać osiągnięty dzięki realizacji celów 

szczegółowych wskazanych w programie.  

Działania opisane w sprawozdaniu dowodzą o coraz większym zainteresowaniu 

środowiska lokalnego zarówno poprawą warunków życia osób niepełnosprawnych jak również 

ich rozwojem duchowym. 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. 

Podejmowana działalność ze strony różnych organizacji, instytucji jest ogromna, wiele 

potrzeb osób z niepełnosprawnością zostało już zaspokojonych lecz nadal wiele pozostaje do 

zrobienia. O tym jak przebiegnie życie człowieka niepełnosprawnego ma wpływ wiele 

czynników. Aby te osoby mogły w pełni funkcjonować w społeczeństwie ludzi zdrowych 

konieczna jest pomoc i wiedza.   


