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POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU KŁOBUCKIEGO 

 
 

I. WSTEP – OPIS PROBLEMU 
 

Problem niepełnosprawności jest jednym z głównych problemów 
społecznych. Wiedza o niepełnosprawności jest wciąż niedostateczna. 
Wpływa to na stosunek społeczeństwa, zarówno do ludzi niepełnosprawnych 
jak i ich problemów. Brak akceptacji bądź unikanie kontaktów z osobami 
niepełnosprawnymi jest wynikiem niewiedzy o istocie problemu. 
 Powiat kłobucki liczący 86 tysięcy mieszkańców zamieszkuje ogółem 
7.1401 osób niepełnosprawnych, co stanowi 8,3% ogółu społeczności 
powiatu kłobuckiego, to oznacza, że, co 12 mieszkaniec powiatu jest osobą 
niepełnosprawną. Ogólna liczba osób niepełnosprawnych wynosi 7.140, w 
tym: 

- 1.639 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej z tego 
1.424 to osoby niepełnosprawne pracujące zawodowo, a 215  
niepełnosprawnych to osoby bezrobotne. 
-  5.473 osoby niepełnosprawne bierne zawodowo, 
-  28 osób niepełnosprawnych, których statusu na rynku pracy nie można 
określić.  

  
Podstawowym aktem prawnym  regulującym sprawy  osób 
niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych ( Dz.U. 
nr 123, poz.776 z późn. zm.).  
 
 
Zgodnie z w/w ustawą  rehabilitacja to  zespół działań w szczególności 
organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, 
szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, 
przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 
Działania te zostały podzielone na:  
 
 
1.Rehabilitację zawodową, która ma na celu ułatwienie osobie 
niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i 
awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa 
zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. 
 
W oparciu o rehabilitację zawodową osoby niepełnosprawne przy udziale 
środków PFRON mają szanse na usamodzielnienie poprzez uruchomienie 
                                                 
1   liczba osób niepełnosprawnych ustalona została na podstawie Narodowego 
Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku 
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działalności otrzymując pożyczkę na ten cel, mogą znaleźć zatrudnienie u 
pracodawców którzy zdecydowali się na przystosowanie stanowiska pracy dla 
osób niepełnosprawnych, finansowanie kosztów szkolenia i 
przekwalifikowania zawodowego.  
 
2.Rehabilitację społeczną, która ma na celu umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym 
 
Dzięki rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne mają szanse na  udział 
w turnusach rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych i 
komunikowaniu się, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, do sportu i turystyki 
osób niepełnosprawnych . 
 

Formy  pomocy w/w  nie zawsze zaspokajają wszystkie potrzeby osób 
niepełnosprawnych i nie zawsze opierając się tylko na tych działaniach 
można wykorzystać wszystkie istniejące możliwości aby pomóc konkretnej 
osobie niepełnosprawnej, a przez to zmniejszać skutki niepełnosprawności.   
Aby zmienić postawę społeczeństwa wobec niepełnosprawnych, niezbędna 
jest zmiana wizerunku samych osób niepełnosprawnych. Narzędziem do 
realizacji tego celu winna stać się  zmiana świadomości samych osób 
niepełnosprawnych. Konieczna jest akceptacja oraz pewność, że nie są gorsi 
od innych, mają pełne prawo do uczestnictwa w życiu naszego powiatu, 
kształcenia się, pracy zawodowej, życia rodzinnego, podróżowania, 
uprawiania sportów. Osoby dotknięte niepełnosprawnością powinny 
wiedzieć, ze ich los nie jest obojętny. 
 
Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kłobuckiego często zgłaszają się do 
instytucji pomocy społecznej i stowarzyszeń świadczących pomoc 
niepełnosprawnym o wsparcie do specjalistycznego leczenia, zakupu 
potrzebnego sprzętu medycznego, wsparcie w przypadku trudnych 
warunków bytowych. Szybka dostępność do specjalistycznych zabiegów 
leczniczych i rehabilitacji ma duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku 
niepełnosprawnych dzieci, u których rehabilitacja przynosi duże efekty.     
Systematyczność czynności rehabilitacyjnych i zadziałanie w odpowiednim 
czasie decyduje często o jej skuteczności.  
 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych, których sytuacja życiowa jest 
trudna, a wiec przede wszystkim problemy, dolegliwości i ograniczenia 
funkcjonalne wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz 
problemy finansowe są znaczne  tworzony jest  „Powiatowy program na rzecz 
osób niepełnosprawnych z powiatu kłobuckiego”.  
 
II. CEL PROGRAMU 
 

Celem programu jest pomoc  osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom oraz instytucjom z terenu powiatu kłobuckiego w celu 
umożliwienia lepszego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie poprzez:   
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a) dofinansowanie: 
– likwidacji barier urbanistycznych, w komunikowaniu się i technicznych,  
– likwidacji barier architektonicznych (również w budynkach użyteczności 

publicznej), 
– rehabilitacji dzieci i młodzieży, 
– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, 
– sportu kultury i rekreacji i turystyki, 
– tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 
– uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 
– pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, 
– oprocentowania kredytu bankowego na kontynuowanie działalności 

gospodarczej, 
– przystosowania istniejących lub nowo tworzonych stanowisk pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 
– szkoleń i przekwalifikowań, 
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

 
b) nieodpłatne pozyskiwanie, użyczanie-przekazywanie sprzętu 
rehabilitacyjnego i środków pomocniczych ułatwiających codzienne 
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.   
 
Ewidencja osób i instytucji posiadających sprawny, a niepotrzebny sprzęt 
będzie tworzona  za pomocą rejestru (załącznik nr 1 do programu) 
prowadzonego przez PCPR oraz deklaracji osób niepełnosprawnych 
otrzymujących taki sprzęt. 
 
Ponadto zagospodarowanie niewykorzystanego sprzętu zmniejszy liczbę osób 
ubiegających się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i 
przedmiotów ortopedycznych z środków finansowych PFRON. 
 
III. SPOSÓB REALIZACJI 
 
1. Zakłada się, że  będzie  to program otwarty z możliwością przyjmowania 
współrealizatorów programu. Wskazanym jest przystąpienie  
do realizacji programu jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu 
powiatu i indywidualnych osób. 
  
2. O założeniach i celach programu poinformowane zostaną poszczególne 
Gminy oraz Organizacje Pozarządowe działające na terenie powiatu na rzecz 
osób niepełnosprawnych, poprzez współpracę i wymianę informacji, a także 
indywidualne osoby za pomocą  informacji i ogłoszeń w lokalnej prasie.   
 
3. Informacje o możliwościach otrzymania  pomocy  można uzyskać    w 
Jednostkach Samorządu Terytorialnego ( w realizacją zadań ustawowych – 
wymienionych w pkt II przedmiotowego programu - związanych z 
rehabilitacją społeczną i zawodową ) m.in. PCPR, GOPS  (bezpośredni 
kontakt ze środowiskiem osób niepełnosprawnych). 
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4. Indywidualne  potrzeby osób niepełnosprawnych oraz potrzeby instytucji 
na rzecz osób niepełnosprawnych będą wpływać za pośrednictwem instytucji 
mających bezpośredni kontakt ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ( 
m.in. PCPR, GOPS, Stowarzyszenia działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych) do Starosty Kłobuckiego. 
 
IV. HORYZONT CZASU 

 
Realizację „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego” zakłada się na okres od II 
kwartału 2005 roku do końca 2010 roku. 
W latach w/w zamierza się udzielić pomocy grupie osób niepełnosprawnych, 
jednorazowo lub kilkakrotnie w zależności od indywidualnych potrzeb i 
potencjalnych zasobów wolnego sprzętu. 
 
V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 
 
1.Przestawienie niniejszego projektu programu  Społecznej Powiatowej 
Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w celu zaopiniowania. 
 
2.Przedstawienie projektu programu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. 
 
3.Przedstawienie projektu programu Zarządowi Powiatu. 
  
4.Przedstawienie i rozpropagowanie wśród jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu z prośbą o współudział w tworzeniu 
bazy danych o osobach posiadających niewykorzystany sprzęt 
rehabilitacyjny i sprzęt ortopedyczny oraz o potrzebach w tym zakresie. 
 
5.Udzielanie informacji indywidualnym osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom oraz instytucjom o możliwościach pomocy osobom 
niepełnosprawnym. 
 
6. Pozyskiwanie środków finansowych z PFRON, EFS i innych  na realizację 
zadań zawartych w programie. 
 
7.Przekazywanie sprzętu (użyczanie, darowanie, sprzedawanie) będzie się 
odbywać bezpośrednio pomiędzy zbywającym a osobą zaopatrującą się, z 
wyłączeniem realizatora programu, którego rola ogranicza się do udzielania 
informacji o osobach posiadających sprzęt.    
 
7.Rozliczanie się w okresach rocznych  z efektów realizacji programu przed 
Zarządem Powiatu i Społeczną Powiatową Radą ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 
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VI. ŚRODKI - NAKŁADY 
 

Program w zakresie zadań wymienionych w pkt IIa będzie  
finansowany ze środków finansowych pozyskanych z PFRON, EFS i innych, 
natomiast  cel programu, o którym mowa w pkt IIb nie wymaga 
wygospodarowania  dodatkowych  środków finansowych, a realizacja 
zawartych założeń będzie dokonywana przy wykorzystaniu zasobów 
kadrowych i materialnych PCPR.    
 
VII. KOORDYNATOR 

 
Koordynatorem wszystkich  zadań  „ Powiatowego Programu Działań 

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  z Powiatu Kłobuckiego” będzie Starosta 
Kłobucki. 
 
VIII. PLANOWANE REZULTATY - EFEKTY  
 

Wymiernym efektem działania „Powiatowego Programu Działań  Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego” pomoc w 
przezwyciężaniu trudności,  z jakimi stykają się osoby  niepełnosprawne 
m.in. likwidacja barier architektonicznych i inne. 

 Formy i rodzaj  udzielonej pomocy ułatwią funkcjonowanie, zmniejszą 
skutki niepełnosprawności i  przyczynią się do poprawy ogólnego stanu 
zdrowia adresatów programu. 
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