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WSTĘP:  

 W każdym społeczeństwie istnieje pewna grupa osób, które 
wskutek przebytych chorób , wad genetycznych, wypadków losowych lub 
nieprawidłowych warunków życia posiadają w różnym stopniu ograniczoną 
sprawność  fizyczną i psychiczną.  

 Zdefiniowanie pojęcia niepełnosprawności jest bardzo trudne i nie 
istnieje jedna, spójna jej definicja. Przyjmuje się, że określenie  istoty 
niepełnosprawności powinno być zgodne z określeniami odnoszącymi się do tej 
grupy społecznej zawartymi w dokumentach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, określających osobę niepełnosprawna jako człowieka nie 
mogącego samodzielnie, częściowo lub całkowicie  zapewnić sobie możliwości 
normalnego życia, społecznego i zawodowego na wskutek wrodzonego lub 
nabytego upośledzenia fizycznego lub psychicznego.  

Art. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721 z późn. zm.) określa następujące stopnie niepełnosprawności: 

- znaczny stopień niepełnosprawności- określa osobę z naruszona sprawnością 
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy 
chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub 
długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji; 

- umiarkowany stopień niepełnosprawności- określa osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w 
warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej lub częściowej pomocy 
innych osób w celu pełnienia ról społecznych; 

- lekki stopień niepełnosprawności - określa osobę o naruszonej sprawności 
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania 
pracy, w porównaniu do zdolności, jaka wykazuje osoba o podobnych 
kwalifikacjach zawodowych z pełna sprawnością psychiczna i fizyczną, lub 
mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować, przy 
pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub 
środki techniczne.  

  
 



 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje 
zadania Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych, określone w art. 35a 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Na realizację tych zadań Powiat otrzymuje środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniższa tabela 
przedstawia liczbę osób oraz formy rehabilitacji społecznej realizowane przez 
tut. Centrum. 
Formy rehabilitacji społecznej w latach 2010 - 2012 

Rodzaj dofinansowania osobom 
niepełnosprawnym 

Liczba osób 
korzystający
ch w 2010 r. 

Liczba osób 
korzystający
ch w 2011 r. 

Liczba osób 
korzystający
ch w 2012 r. 

Dofinansowanie do działalności 
bieżącej warsztatów terapii 
zajęciowej  

107 108 117 

Dofinansowanie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych 

229 172 342 

Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki 

1 077 757 983 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

322 873 1 218 

Likwidacja barier architektonicznych 
w komunikowaniu się i technicznych 

38 51 66 

Źródło informacji  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 
 
Instytucją wspierającą osoby niepełnosprawne jest również Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej, który 
wydaje orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) oraz o 
stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia), które mają 
zastosowanie do celów poza rentowych. Liczbę wydanych orzeczeń w latach 
2010 – 2012 przedstawiają poniższe  tabele  
Liczba wydanych orzeczeń  osoby przed 16 roku życia w latach 2010 -2012 

 Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

1 Wydane orzeczenia o odmowie 
ustalenia niepełnosprawności 

5 6 3 

2 Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do 
osób niepełnosprawnych 

30 24 22 

3 Wydane orzeczenia o zaliczeniu do 
osób niepełnosprawnych 

168 183 184 



 
 

 Ogółem wydane orzeczenia 203 213 209 

Dane źródłowe POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Liczba wydanych orzeczeń, osoby po 16 roku życia, w latach 2010 -2012 

 

L.p. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

1 Wydane orzeczenia z określeniem stopnia 
niepełnosprawności 

728 884 1045 

2 Wydane orzeczenia o 
niezaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych 

79 66 69 

3 Wydane orzeczenia o odmowie 
ustalenia stopnia 
niepełnosprawności 

30 20 33 

4 Ogółem wydane orzeczenia 837 

I 

970 1147 

5 W tym:  

 

 

Znaczny 172 293 279 

 

 

Umiarkowany 135 168 254 

 

 

Lekki 192 149 183 

 

 

Po raz pierwszy 499 610 716 

Dane źródłowe POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

Z danych Powiatowego Zespołu DS. Orzekania o Niepełnosprawności w 
Białej Podlaskiej wynika, iż z roku na rok przybywa osób niepełnosprawnych. W 
2010 roku dla osób powyżej 16 r. ż. wydano 728 orzeczeń zaś w 2012 roku 
liczba wydanych orzeczeń wyniosła 1045. Natomiast dla osób poniżej 16 r. ż. w 
2010 r. wydano 203 orzeczenia, zaś w 2012 roku liczba ta wynosi 209. 

 
W celu przygotowania niniejszego programu przeprowadzona została 

również analiza środowiska osób niepełnosprawnych w poszczególnych 
gminach. Poniższa tabela przedstawia dane przekazane przez Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej. 
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 W Powiecie  Bialskim funkcjonuje również powołana przez Starostę 
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada zajmuje 
się problemami integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Do najważniejszych zadań Rady 
należy opiniowanie programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.   

 Do opracowania niniejszego programu zobowiązuje Powiat ustawa o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
art. 35a ust. 1, pkt 1. 

 „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2014-2022” jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Powiecie Bialskim i jest kontynuacją „Powiatowego programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych w latach 2006-2013”, z rozszerzeniem o nowe 
zadania.  

 Istotą opracowania tego programu jest  określenie zadań 
podejmowanych w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w taki 
sposób aby prawa i obowiązki ustanowione dla wszystkich obywateli, bez 
względu na rodzaj niepełnosprawności, przyczynę oraz jej stopień osoby 
niepełnosprawne mogły  wykonywać z pełnym zaangażowaniem, samodzielnie i 
niezależnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Główne cele i założenia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

 na lata 2014-2022 

 

Cel strategiczny :  Wyrównanie  szans życiowych osób niepełnosprawnych 

 zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń,  

 rozbudzenie społecznej świadomości, wspieranie i kreowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności, 

 rehabilitacja osób niepełnosprawnych i zapobieganie pogłębiania się niepełnosprawności, 

 wyrównanie poziomu usług socjalnych, medycznych i innych form wsparcia. 

    

 

Cel  operacyjny1: 

 

 

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się w urzędach, instytucjach  świadczących pomoc na 

rzecz osób niepełnosprawnych, placówkach ogólnodostępnej służby 

zdrowia  oraz placówkach oświaty i pomocy społecznej. 

Zadania:  

1.    Wypracowanie standardów współpracy z samorządami    lokalnymi        

i  administratorami lokali mieszkaniowych i użytkowych w zakresie 

likwidacji barier architektonicznych 

2 Rozpoznanie potrzeb w zakresie likwidacji barier   architektonicznych 

i urbanistycznych.         

3. Inicjowanie likwidacji barier architektonicznych,   urbanistycznych, 

komunikacyjnych i społecznych ograniczających korzystanie z 

placówek edukacyjnych, placówek 

służby zdrowia oraz pomocy społecznej 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON.  

 

2014-2022 

 

 



 
 

Cel operacyjny 2: 

Likwidacja lub zmniejszanie barier osób niepełnosprawnych 

ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i 

dostępie do edukacji 

Zadania: 

1. Przygotowanie osób z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej  

do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwianie im włączenia 

się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. 

2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do aktywizacji społecznej 

, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez 

likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier 

transportowych. 

3. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej 

poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie. 

4. Poprawa szans osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 

poprzez podnoszenie kwalifikacji, korzystanie z poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy. 

5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji 

pozarządowych.  

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 2014-2020 



 
 

Cel operacyny3: 

Zorganizowanie powiatowego systemu transportu dla 

osób niepełnosprawnych 

Zadania: 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie likwidacji barier 

transportowych, 

2. Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków  PFRON w 

ramach programów celowych, 

3. Wypracowanie sprawnie działających systemów 

transportowych dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin. 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

 

2014-2022 

Cel operacyjny3: 

Opracowania bazy danych o osobach niepełnosprawnych 

Zadania: 

1. Stałe pozyskiwanie danych statystyczno-analitycznych, 

obejmujących problemy osób niepełnosprawnych, 

2. Opracowania narzędzia badawczego w postaci ankiety 

dotyczącej ustalenia liczby osób niepełnosprawnych , rodzaju 

niepełnosprawności i stopnia, 

3. Wypracowanie systemu przekazywania danych  dotyczących 

środowiska osób niepełnosprawnych przez samorządy lokalne, 

4. Pozyskiwanie środków na przeprowadzenie badań dotyczących 

struktury grupy osób niepełnosprawnych. 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 



 
 

Cel operacyjny4: Stworzenie możliwości uczenia się i rozwoju każdego dziecka 

niepełnosprawnego w integracyjnych grupach przedszkolnych i klasach 

szkolnych ( wczesna integracja) 

Zadania: 

1. Inicjowanie likwidacji barier architektonicznych, 

urbanistycznych, komunikacyjnych i społecznych 

ograniczających korzystanie z placówek oświaty, 

2. zapewnienie nauki i rehabilitacji w placówkach 

specjalistycznych, 

3. Inicjowanie tworzenia szkół, przedszkoli z oddziałami 

integracyjnymi, 

4. Inicjowanie działań na rzecz kształcenia kadry 

pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej, 

5. Eliminowanie nauczania indywidualnego, 

6. Wyrównanie szans niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w 

dostępie do nauki. 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

 



 
 

Cel operacyjny5: 

 

Prowadzenie działań edukacyjnych uczniów oraz rodziców/opiekunów 

uczniów pełnosprawnych w zakresie rozumienia potrzeb osób 

niepełnosprawnych i przestrzegania ich praw 

Zadania: 

      1.   Podejmowanie działań na rzecz rozwoju informowania     

            mieszkańców powiatu o rodzajach niepełnosprawności i    

            ograniczeniach  związanych z niepełnosprawnością, 

2.   Inicjowanie imprez masowych o charakterze     

      integracyjnym, 

3.   Inicjowanie integracji poprzez czynne uprawianie sportu 

 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

Cel operacyjny6: Organizowanie procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych 

dostosowanego do ich indywidualnych możliwości 

1. Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania dostosowanych do 

poszczególnych rodzajów niepełnosprawności, 

2. Podejmowanie działań umożliwiających kadrze pedagogicznej 

zdobywanie specjalistycznego wykształcenia dostosowanego 

do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 



 
 

Cel operacyjny7: Promocja nowoczesnych technologii umożliwiających kształcenie 

zawodowe osób niepełnosprawnych 

Zadania: 

       1.  Organizacja konferencji dotyczących nowoczesnych form     

            kształcenia z wykorzystanie internetu, 

2.   Docieranie do zainteresowanych grup odbiorców poprzez    

      plakaty, broszury, ulotki, 

3. Organizowanie spotkań informacyjnych i pokazowych 

dotyczących nowych form umożliwiających kształcenie osób 

niepełnosprawnych, 

  

 

2014-2022 

Cel operacyjny8: Powołanie zespołu ds. udzielania pomocy organizacyjno-prawnej 

osobom niepełnosprawnym w sprawach przystosowania mieszkań. 

Zadania: 

1. Wypracowanie systemu informowania o zasadach  

przyznawania dofinansowań do likwidacji barier 

architektonicznych, 

2. Opracowanie systemu informowania o wymogach 

formalnych, jakie powinny spełnić osoby ubiegające się o 

dofinansowanie, 

3. Doradztwo w zakresie doboru rozwiązań w przystosowaniu 

mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, Opracowanie 

ulotek informacyjnych dotyczących likwidacji barier 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 



 
 

Cel operacyjny 9: Utworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych 

Zadania:  

1. Rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

mieszkań chronionych, 

2. Opracowanie bazy danych dotyczącej lokali mieszkaniowych, 

które mogą być przeznaczone na mieszkania chronione. 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

Cel operacyjny 10: Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zwalczanie 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Zadania: 

1. Promowanie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych wśród pracodawców, 

2. Tworzenie i realizacja programów na rzecz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, 

3. Promowanie informacji o preferencyjnych warunkach 

zatrudniania osób niepełnosprawnych i możliwościach 

dofinansowań w tym zakresie z PFRON, 

4. Promowanie tworzenia miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych przy współudziale środków PFRON. 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 



 
 

Cel operacyjny11: Stworzenie możliwości korzystania z rehabilitacji i opieki zdrowotnej 

przez osoby niepełnosprawne. 

Zadania: 

1. Stworzenie poradnictwa medycznego, psychologicznego, 

psychiatrycznego i socjalnego, 

2. Podejmowanie działań w celu upowszechnienia wczesnej 

rehabilitacji i rozwoju usług rehabilitacyjnych, 

3. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji, budowy, 

rozbudowy i wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny w 

jednostkach świadczących usługi medyczne, rehabilitacyjne i 

terapeutyczne, 

4. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania 

z usług rehabilitacyjnych jak najbliżej miejsca zamieszkania,  

5. utworzenie punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

Cel operacyjny12: Zorganizowanie dziennych ośrodków wparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Zadania: 

1. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

2. Tworzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

3. Tworzenie placówek dziennego pobytu dla osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 



 
 

Cel operacyjny13: Stworzenie możliwości aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w 

życiu lokalnej społeczności przez włączenie ich w programy pomocowe 

dla innych grup beneficjentów i wolontariatu.   

Zadania: 

1. Popularyzacja szkolenie osób pracujących w urzędach oraz 

jednostkach pomocy społecznej i medycznej w zakresie 

języka migowego w celu ułatwienia osobom 

niepełnosprawnym skorzystania z ich usług , 

2. Redagowanie i wydawanie kwartalnika poruszającego 

problemy środowiska osób niepełnosprawnych,   

3. Wzmocnienie roli wolontariatu na rzecz osób    

           niepełnosprawnych.             

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

Cel operacyjny14: Opracowanie i rozpowszechnienie informacji o prawach i 

uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 

Zadania: 

1. Stała współpraca z lokalnymi mediami w zakresie 

problematyki osób niepełnosprawnych, 

2. Organizowanie konferencji dotyczących potrzeb i problemów 

osób niepełnosprawnych z udziałem przedstawicieli środowisk 

lokalnych mediów i osób niepełnosprawnych, 

3. Zorganizowanie forum środowiska osób niepełnosprawnych, 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, środki 

własne Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

Cel strategiczny : Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu 

 ograniczenie zjawiska wykluczenia zawodowego osób niepełnosprawnych, 

 przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na otwarty i chroniony rynek pracy oraz utrzymania 

zatrudnienia 



 
 

Cel operacyjny1: Organizacja szkoleń i warsztatów aktywizacji zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych umożliwiających  wejście na otwarty i chroniony 

rynek pracy oraz utrzymania zatrudnienia 

Zadania: 

1. Organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych w celu 

podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji  

zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

2. Organizowanie giełd pracy. 

3. Wsparcie  osób niepełnosprawnych przez udzielenie usługi 

poradnictwa zawodowego świadczonego w PUP ( pomoc w 

wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, zmianę 

kwalifikacji, zmianę zatrudnienia) 

4. Podejmowanie działań na rzecz poszerzenia oferty szkoleniowej 

dla osób niepełnosprawnych,  

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, środki własne 

Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

Cel operacyjny2: Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków 

wykluczenia społecznego i zawodowego  

Zadania: 

1. Promocja działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

zawodowemu. 

2. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej, spółdzielniami 

socjalnymi i innymi organizacjami w zakresie ograniczenia 

skutków wykluczenia zawodowego.  

 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, środki własne 

Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 



 
 

Cel operacyjny 3: Utworzenie systemu wsparcia, w tym organizowanie ośrodków wsparcia 

dla osób w podeszłym wieku 

Zadania: 

1. Tworzenie placówek dziennego pobytu dla osób starszych, 

2. Rozwijanie sieci usług opiekuńczych na terenach gmin, 

 

Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, środki własne 

Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 

Cel operacyjny 4: Włączenie osób starszych w programy integracyjne Środki algorytmowi, przekazane 

przez PFRON Powiatowi na 

realizację zadań wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, środki własne 

Powiatu oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego, środki 

z programów operacyjnych UE, 

środki  z programów celowych 

PFRON. 

2014-2022 



 
 

 

 


