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…okazanie osobie niepełnosprawnej
życzliwego zrozumienia przez środowisko
może wiele pomóc w wykorzystaniu wyników
rehabilitacji…
Wiktor Dega

„Postaw wobec niepełnosprawnych jest i było wiele.
Pewnie tak wiele, jak form niepełnosprawności.
Jak jest i jak będzie - zależy od nas”
Autorzy opracowania
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WSTĘP
Osoby

niepełnosprawne

potrzebują

niekiedy więcej wsparcia

ze

strony

społeczeństwa, by móc osiągnąć takie same warunki życia jakie mają inni obywatele.
To wsparcie nie powinno być nigdy traktowane jako przywilej, ale jako przysługujące
człowiekowi prawo.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 roku
wykazały, że na terenie powiatu buskiego zamieszkuje 19% osób niepełnosprawnych.
Oznacza to, że co piąty mieszkaniec naszego powiatu jest osobą niepełnosprawną.
Liczebność grupy osób niepełnosprawnych wraz z całą gamą jej specyficznych problemów
jest niewątpliwie główną i niepodważalną przesłanką do organizowania lokalnej
i regionalnej polityki społecznej w kontekście wielokierunkowych działań skierowanych
do tych osób. Tym bardziej, że z roku na rok wraz ze stałym wzrostem wieku
mieszkańców powiatu przybywa liczebność orzeczeń z tytułu niepełnosprawności.
Istotą społeczeństwa obywatelskiego są jego aktywni obywatele. Osoby
niepełnosprawne mają nie tylko prawa, ale także obowiązki. Jednak bariery społeczne
sprawiają, że często nie są oni w stanie ich wypełniać. Poszanowanie praw człowieka
i jego indywidualnych różnic, zwalczanie dyskryminacji z powodu niepełnosprawności,
podejmowanie
i

podniesienie

działań

promujących

świadomości

jej

społecznej

zrozumienie,
oraz

ukierunkowanie

edukowanie

środowisk

postaw
osób

niepełnosprawnych o ich przywilejach, równoprawnym dostępie do szkolnictwa,
zatrudnienia, dóbr i usług, czy aktywności w życiu publicznym winny być wyznacznikami
działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w powiecie buskim.
O dnia 1 stycznia 2002 roku władze samorządu powiatowego są obowiązane
do przygotowania i wprowadzenia w życie powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Obowiązek ten został nałożony na władze lokalne w wyniku
nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Realizując zapisy ustawy powiat buski przygotował
i wprowadził w życie pierwszy Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2011 pod nazwą ,,Równość szans”.
Opracowany i zrealizowany Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych obejmujący lata: 2007 – 2011 ,,RÓWNOŚĆ SZANS” w krótkiej
perspektywie jego realizacji spełnił założone w nim zadania. Wprowadził i utrwalił
aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w powiecie buskim.
8
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Zmniejszyła

się

pasywna

i

roszczeniowa

indywidualna

postawa

mieszkańców

posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Następstwem Programu było
ograniczenie procesów społecznych:

marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz

likwidacji barier związanych z wprowadzeniem aktywności społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. W ślad za tymi pracami postępował proces coraz większego włączenia
się i

integracji tego środowiska w obszarze pracy, edukacji, kultury, komunikacji

społecznej i zabezpieczenia społecznego. Polityka przyjęta przez Samorząd Powiatu
w 2007 roku z jednej strony kreowała szanse poprzez pobudzenie środowiska
niepełnosprawnych

dając

zalążek

jego

przedsiębiorczości

i

zapobiegliwości,

a jednocześnie z drugiej – świadomie kreowała zdolności osób niepełnosprawnych
do organizacji działalności w obszarze korzystania ze stwarzanych Programem szans.
Dzięki temu nastąpiło włączenie w nurt życia społecznego i gospodarczego Powiatu osób
niepełnosprawnych. Działania takie zostały dostrzeżone. Świadczą

o tym nagrody

i wyróżnienia dla Samorządu Powiatu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju.
W okresie od 2007 do 2011 były to następujące nagrody i wyróżnienia:
- Tytuł ,,Lodołamacz 2007” za szczególną wrażliwość społeczną

i odpowiedzialną

politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Statuetkę odebrano
podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie w dniu 18.04.2007r.
- Certyfikat dla PCPR-u potwierdzający prawo do posługiwania się znakiem ,,W pełni
zaradni” za rok 2008.
- Tytuł ,,Lodołamacza 2009” za I miejsce w kategorii: Pracodawca Nieprzedsiębiorca
za działalność PCPR-u w Busku - Zdroju na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się 28 kwietnia 2009
roku w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach.
- W 2010 roku Samorząd Powiatu został laureatem konkursu „Homo Homini”,
ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Nagroda Wojewody przyznawana jest
osobom i instytucjom, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.
- ,,Samorząd Równych Szans 2011” to kolejne wyróżnienie ogólnopolskie za działania
podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Nowy Zawód –
Nowy Start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrodę wręczono
w Zakopanem 24 września 2011 roku.
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W przeszłości polityka wobec osób niepełnosprawnych w dużej mierze polegała
na społecznej kompensacji poprzez działania charytatywne, oddzielne świadczenia
na marginesie społeczeństwa oraz rozwój usług opiekuńczych. Pomimo że była ona
potrzebna i oparta na dobrych intencjach wpłynęła jednak na marginalizację i zbyt niskie
uczestnictwo tej grupy osób w życiu społecznym.
Do powstania popularnych stereotypów przyczynił się sam brak obecności
lub praktyczna nieświadomość osób z niepełnosprawnością w głównych dziedzinach życia.
Prowadziło to z kolei do samonapędzającego się procesu marginalizacji. W ten sposób
wzmacniały się wzajemne uprzedzenia, brak równych szans i dyskryminacja.
Marginalizacja i dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność obciążają również
ogromnymi kosztami państwo opiekuńcze w tym powiat. Uznano, że taka sytuacja
nie może istnieć. Nowe podejście zostało sformułowane w „Standardowych zasadach
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” – w Uchwale z 3 grudnia 1993 roku
Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
13 grudnia 2006r. rezolucją 61/106 Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie
przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Konwencja ma na celu zapewnienie
osobom niepełnosprawnym posiadania takich samych praw i obowiązków, z jakich
korzystają inni członkowie społeczeństwa. Ma zagwarantować im także uczestniczenie
w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków, którzy mogą przyczynić się
do jego rozwoju, jeśli tylko dana im będzie szansa.
Przyjęcie Konwencji wiąże się z koniecznością dokonania konkretnych zmian
legislacyjnych oraz przewartościowania postaw.
Podobnie Wspólnota Europejska na różnych swoich szczeblach wydawała
komunikaty i uchwały zgodne

ze

Standardowymi Zasadami,

w

tym Raport

pt. „Niewidzialni obywatele” w grudniu 1995r., Uchwałą Rady i Przedstawicieli
Rządów Członkowskich z 20 grudnia 1996r. nt. „Równych szans dla osób
niepełnosprawnych” i Komunikat Komisji z 20 maja 2000r. nt. „W kierunku Europy
bez Barier dla Osób Niepełnosprawnych”.
15 listopada 2010r. Komisja Europejska ogłosiła Europejską strategię w sprawie
niepełnosprawności 2010. Ogólnym celem strategii jest zwiększenie możliwości osób
niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw i uczestniczyć
w życiu społecznym oraz europejskiej gospodarce, zwłaszcza dzięki jednolitemu rynkowi.
Osiągnięcie tych celów i skuteczne wprowadzenie w życie Konwencji ONZ w całej UE
wymaga spójnych działań. Niniejsza strategia określa cele, które na poziomie UE mają
uzupełniać działania krajowe i wyznacza mechanizmy potrzebne do wdrożenia Konwencji
10
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ONZ na poziomie Unii Europejskiej, także w obrębie instytucji UE.
Działania rządu i ustawodawstwa polskiego są zgodne z wytycznymi zawartymi
w Standardowych Zasadach i obejmują:
➢

Rządowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Integracji
ze Społeczeństwem z 5 października 1993r.,

➢

Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sejmu RP z 1 sierpnia 1997r.,

➢

Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.,

➢

Konstytucję RP zawierającą odpowiednie zapisy mające zapobiec praktykom
dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych,

➢

Wprowadzony zapis w Kodeksie Pracy zabraniający dyskryminacji wobec osób
niepełnosprawnych w stosunku pracy.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych potwierdziła fundamentalne prawa osób

niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Zakazuje również
ich

dyskryminacji.

Jednocześnie

Sejm

Rzeczypospolitej

Polskiej

i

Rząd

Rzeczypospolitej Polskiej wezwał władze samorządowe do podjęcia działań
ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. Karta powinna stanowić wytyczne
dla polityki władz rządowych i samorządowych w dziedzinie rozwiązań dotyczących osób
niepełnosprawnych. Temu właśnie ma służyć Powiatowy Program Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020. Program ten jest dokumentem
rozwijającym i uzupełniającym politykę społeczną w powiecie. Stanowi on poszerzenie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych przyjętych w Powiatowej Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020, uchwalonej przez Radę
Powiatu w styczniu 2011r. Program będzie realizował następujące cele określone
w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego:
➢

aktywne łamanie barier,

➢

ograniczenie skutków niepełnosprawności,

➢

poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych,

➢

zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności,

➢

systematyczne monitorowanie potrzeb osób niepełnosprawnych,

➢

efektywne wykorzystywanie dostępnych funduszy,

➢

tworzenie

warunków

do

rozwoju

współpracy

pozarządowymi i samorządowymi,
➢

tworzenie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.
11
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W kwestii praktycznych rozstrzygnięć, zgodnie z art. 4 pkt 1 ust. 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01.142.1592 j.t.) oraz art. 35 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) ważna rola
przypada samorządom terytorialnym.
Celem Programu jest dalsze zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym i gospodarczym powiatu buskiego poprzez wyrównywanie ich szans
w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują obywatelom. Podstawowymi celami
opracowania programu były: zespolenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym,
podejmowanie działań na ich rzecz, pełna realizacja zadań powiatu wynikających z ustaw
oraz stworzenie formalnej podstawy do pozyskiwania środków finansowych i stała
aktywizacja środowiska tak, aby można było urzeczywistnić

aktywną pomoc

dla niepełnosprawnych.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020
określa zadania powiatu buskiego w zakresie konkretyzacji i wykonawstwa

działań

na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do pełnego indywidualnego rozwoju
i zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie
życia, gwarantujących pełne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym, gospodarczym
i kulturalnym powiatu. Założeniem tego dokumentu jest wyrównywanie różnic
i stworzenie szans dla osób niepełnosprawnych powiatu buskiego, tworzenie możliwości
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wdrażania systemu pomocy rodzinom osób
niepełnosprawnych, dawanie równych szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej, zapewnienie właściwej pomocy medycznej, kontrolę przestrzegania
prawa wobec niepełnosprawnych. Cele i zadania zawarte w Powiatowym Programie
Działań
na

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020, opierają się

merytorycznych

danych,

diagnozie

i

charakterystyce

środowiska

osób

niepełnosprawnych, które zmagają się z wieloma problemami, wynikającymi najczęściej
z niedostosowania otoczenia do ich specyficznych potrzeb. Do głównych utrudnień należą
bariery

architektoniczne,

społeczne

oraz

psychiczne.

Program

zwraca

uwagę

na polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez usuwanie powyżej
wymienionych barier.
Program obejmuje trzy części. W pierwszej części zostały ujęte pojęcia ogólne,
definicje oraz dane statystyczne. W drugiej części przedstawiono opis dotychczas
podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W trzeciej części
zaś zaprezentowano propozycje działań na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
12
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I. DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Powszechnie za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny
lub psychiczny czy też psychofizyczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza
lub uniemożliwia realizowanie aktywności w sferze osobistej, zawodowej i społecznej
według przyjętych norm prawnych i obyczajowych. Może ona posiadać odpowiednie
orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub nie posiadać, ale w każdej
z tych sytuacji odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności
podstawowych dla swojego wieku np. zabawy, nauki, pracy, samoobsługi.
Diagram 1. Niepełnosprawni w powiecie buskim w stosunku do ogółu mieszkańców

81%

Niepełnosprawni
Sprawni

19%

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

W Polsce, według Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002
roku jest 5 456,7 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi 14,3% ogółu ludności kraju,
a prognoza GUS-u przewiduje, że do końca 2010r. liczba ta wzrośnie do 6 milionów.
Narodowy Spis Powszechny w 2002 roku ustalił liczbę osób niepełnosprawnych
zamieszkałych w powiecie buskim na poziomie 14 239 osób, co stanowiło 19% ogółu
zamieszkałej populacji, jest to więcej od średniej w województwie, która wynosi około
14,5% i więcej od średniej krajowej, która stanowi 14,3%.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w NSP 2002r. do grupy osób
niepełnosprawnych prawnie nie zaliczono osób, które uzyskały orzeczenie o grupie
inwalidztwa wydane przez MON lub MSWiA oraz orzeczeń o długotrwałej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przez KRUS po 31.12.1997r.
13
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Mapa 1. Natężenie problemu niepełnosprawności na terenie gmin powiatu buskiego

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

Najwięcej niepełnosprawnych znajduje się na terenie gminy Gnojno: około 27%
ogółu mieszkańców gmin, a najmniej w gminie Busko-Zdrój: 16%.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 1 sierpnia 1997 roku uchwalił
Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych regulującą prawa osób niepełnosprawnych, a tym
samym zdefiniował ,,osobę niepełnosprawną jako tę, której sprawność fizyczna,
psychiczna

lub

umysłowa

trwale

lub

okresowo

utrudnia,

ogranicza

lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych,
zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

zawęża

powyższą

definicję,

uznając

za ,,niepełnosprawne osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale
lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,
a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli
uzyskały orzeczenie”. Zapisy tej ustawy, jak i szeregu innych dotyczą osób, których
niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem wydanym przez organ do tego
uprawniony

czyli

niepełnosprawnych

osoby

niepełnosprawnej

funkcjonuje

również

prawnie.

grupa

osób

W

zbiorowości

osób

niepełnosprawnych

tylko

biologicznie, tj. takich, które nie posiadają orzeczenia, ale mają (odczuwają ) całkowicie
lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych
dla swojego wieku.
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Przytoczone definicje niepełnosprawności przedstawiają ją jako zjawisko
niejednorodne, które obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych. Niepełnosprawność może
być fizyczna, intelektualna lub polegać może na dysfunkcji zmysłów, może wynikać
z choroby somatycznej lub umysłowej. Wymienione zaburzenia mogą mieć charakter stały
lub przejściowy. Niepełnosprawność dotyczy osób w każdym wieku.
Dla lepszego określenia potrzeb osób niepełnosprawnych Program przyjmuje podział
na siedem głównych grup:
➢

osoby niewidome i słabo widzące,

➢

osoby głuche i niedosłyszące,

➢

osoby niepełnosprawne intelektualnie,

➢

osoby chore psychicznie,

➢

osoby niepełnosprawne ruchowo,

➢

osoby starsze, niepełnosprawne z ogólnego stanu zdrowia, ze względu
na

poszczególne rodzaje schorzeń (np. układu krążenia, cukrzyca, hemofilia,

choroby nowotworowe).
Szczegółowe zagadnienia w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej reguluje
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została
potwierdzona orzeczeniem:
1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności,
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Dla osób niepełnosprawnych ustalono 3 stopnie niepełnosprawności, w których
uwzględnia się stopień niezdolności do zatrudnienia i zarobkowania: znaczny,
umiarkowany, lekki - orzekane przez powiatowy, wojewódzki zespół orzekający o stopniu
niepełnosprawności.
Stopień znaczny – w którym osoba ma naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna
do pracy albo jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga
w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Stopień umiarkowany – w którym osoba ma naruszoną sprawność organizmu,
jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
lub wymaga czasowej, lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról
społecznych.
15
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Stopień lekki – w którym osoba ma naruszoną sprawność organizmu, powodującą
w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu
do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną
sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych,
dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze lub środki techniczne.
Niepełnosprawność u osób, które nie ukończyły 16 roku życia – występuje, jeżeli mają
one naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania
powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki czy

pomocy

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie
potrzebne osobie w danym wieku.
Tabela

1.

Liczba

wydanych

przez

o Niepełnosprawności orzeczeń o

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

stopniu niepełnosprawności dla Powiatu Buskiego

w latach 2007 – 2010

Poszczególne lata
Liczba wydanych orzeczeń

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

Razem

1 319

1 435

1 310

1 555

5 619

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku – Zdroju

Diagram

2.

Liczba

wydanych

o Niepełnosprawności orzeczeń o

przez

Powiatowy

Zespół

2007

2008

Orzekania

stopniu niepełnosprawności dla Powiatu Buskiego

w latach 2007 – 2010
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150

ds.
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Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku – Zdroju
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Tabela 2. Liczba wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności, wieku, płci oraz
wykształcenia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w latach
2007 – 2010

Stopień
niepełnosprawności
Lata

Znaczny

Wiek

Płeć

Wykształcenie

Umiarkowany

Lekki

1625

2640

41-60

60 i
więcej

K

M

Mniej
niż
podst.

Podstawowe

Zasadnicze

Średnie

Wyższe

2007r.

509

590

210

193

131

468

517

692

617

66

564

278

310

91

2008r.

614

629

189

178

132

526

596

752

680

69

586

326

358

93

2009r.

558

581

169

139

117

483

569

701

607

71

519

282

349

87

2010r.

791

529

235

150

144

477

784

895

660

66

743

304

336

106

Razem

2 472

2 329

803

660

524

1 954

2 466

3 040

2 564

272

2 412

1 190

1 353

377

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku - Zdroju

Z powyższych danych wynika, iż najliczniejszą grupą osób niepełnosprawnych
w powiecie buskim stanowią osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Problem niepełnosprawności dotyka szczególnie osób w wieku 60 lat
i więcej, które stanowią prawie 44 % populacji niepełnosprawnych w powiecie. Wśród
niepełnosprawnych przeważały osoby z wykształceniem podstawowym oraz kobiety, które
stanowiły 54% ogółu osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności.

Tabela 3.

Liczba osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność przez KRUS

w latach 2007 – 2010 z powiatu buskiego

Poszczególne lata
Liczba wydanych orzeczeń

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

Razem

1 909

1 622

1 647

1 581

6 759

Źródło: KRUS w Busku – Zdroju
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Diagram 3.

Liczba osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność przez KRUS

w okresie 2007 – 2010 z Powiatu Buskiego
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Źródło: KRUS w Busku – Zdroju

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że występuje tendencja
spadkowa w sprawie wydanych orzeczeń przez KRUS.

II. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH SYTUACJA NA TERENIE POWIATU
BUSKIEGO
2.1. Osoby niepełnosprawne z podziałem na rodzaje niepełnosprawności
Zasadniczo osoby niepełnosprawne możemy podzielić na dwie grupy:
1. Osoby niepełnosprawne prawnie
2. Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie
Uwzględniając subiektywną ocenę zdolności do wykonywania podstawowych czynności
dla danego wieku, zbiorowość osób niepełnosprawnych prawnie możemy podzielić
jeszcze na dwie grupy:
a) Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie, tj. osoby, które posiadają orzeczenie
i

równocześnie

odczuwają

całkowicie

lub

poważnie

ograniczoną

zdolność

do wykonywania czynności podstawowych.
b) Osoby

niepełnosprawne

tylko prawnie tj. osoby,

które

posiadają

orzeczenie ale nie odczuwają ograniczonej zdolności do wykonywania
czynności podstawowych.
3. Osoby niepełnosprawne tylko biologicznie to takie, które nie posiadają orzeczenia,
ale mają odczuwaną całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania
czynności podstawowych stosownie do wieku biologicznego.
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Tabela 4. Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie na terenie powiatu buskiego

Powiat Buski

Liczba

Sprawni

60 352

Osoby dorosłe niepełnosprawni prawnie

11 640

Dzieci niepełnosprawne prawnie

195

Razem niepełnosprawni prawnie:

11 835

Osoby dorosłe niepełnosprawne biologicznie

2 304

Dzieci niepełnosprawne biologicznie

100

Razem niepełnosprawni biologicznie:

2 404

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

Diagram 4. Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie w powiecie buskim

81%

Sprawni
Niepełnosprawni prawnie
Niepełnosprawni
biologicznie

3%

16%

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

W liczbie 14 239 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu
buskiego osoby niepełnosprawne prawnie stanowią 16%, a osoby tylko odczuwające
ograniczenia zdrowotne 3% grupy.
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Tabela 5. Liczba osób niepełnosprawnych z podziałem na płeć w powiecie buskim

Powiat Buski

14 239

Mężczyźni

6 606

Kobiety

7 633

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

Diagram 5. Liczba osób niepełnosprawnych ze względu na płeć w powiecie buskim
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Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

W powiecie buskim w populacji osób niepełnosprawnych większość stanowią
kobiety 54 %. Mężczyźni stanowią 46 % tej populacji.

2.2. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu
buskiego
Instytucjonalną gotowość do świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom posiadają jednostki pomocy społecznej, prowadzone przez organy
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe. Realizują one
wszystkie możliwe formy wsparcia w ramach pomocy środowiskowej, świadczonej
w miejscu ich zamieszkania oraz pomocy stacjonarnej, świadczonej poza jej miejscem
zamieszkania. Osoby, które między innymi ze względu na niepełnosprawność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą
korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w ośrodkach wsparcia.
W sytuacjach wymagających świadczenia usług bytowych i opiekuńczych całodobowo,
osoby niepełnosprawne mogą zostać umieszczone w domu pomocy społecznej.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju – jest jednostką
organizacyjną spełniającą w strukturze samorządu powiatowego miejsce szczególne,
wykonujące kompleksowo wszystkie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako koordynator zadań, posiada
rozbudowaną wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję
należytego wykonania zadań. Pełni także rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej
na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej. Taka
baza jest konieczna dla przygotowania i realizacji polityki socjalnej, jak również
Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 –
2020. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju jest również partnerem
dla organizacji pozarządowych, prowadzących lub też wspierających działalność na rzecz
osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.
Ø

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127,
poz. 721) samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonuje zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Przy Centrum działa Zespół Interwencji Kryzysowej, którego zasadniczym celem jest

udzielanie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w kryzysie, w tym także osobom
niepełnosprawnym. Jest to pomoc o charakterze pracy socjalnej, poradnictwa
psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku – Zdroju - jest
instytucją orzekającą o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powołaną przez
starostę po uzyskaniu zgody wojewody. Wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla osób
do 16 roku życia oraz orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu
niepełnosprawności, które mają zastosowanie do celów pozarentowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju – jest jednostką samorządową
wchodzącą w skład administracji zespolonej powiatu buskiego, powołana do realizacji
zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej a także zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
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Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działająca
przy Staroście Buskim – działa

od czerwca 2003 roku. Podstawę prawną do działania

Rady stanowi ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 127, poz. 721 ). W dniu 21 lipca 2011
roku Starosta Buski powołał 5 członków Rady reprezentujących organizacje działające
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada jest organem opiniodawczo – doradczym. Do jej zakresu
działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej
i

społecznej

opiniowanie

osób

niepełnosprawnych, realizacji

projektów

niepełnosprawnych, ocena

powiatowych
realizacji

praw

programów

programów,

osób

niepełnosprawnych,

działań

opiniowanie

na

rzecz

projektów

osób
uchwał

i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób
niepełnosprawnych.
Dom Pomocy Społecznej – jest to instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego
standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach
i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Na terenie powiatu buskiego
funkcjonują cztery domy pomocy społecznej. W domach tych realizuje się rehabilitację
medyczno – społeczną, która dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godnego
życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego.

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie – przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dom posiada 102 miejsca.
Zapewnia on całodobową opiekę oraz:
➢

zaspokajanie

niezbędnych

potrzeb

socjalno

–

bytowych,

opiekuńczych,

zdrowotnych, edukacyjnych i religijnych osobom na stałe zamieszkującym
w DPS,
➢

umożliwia korzystanie z usług medycznych,

➢

świadczy usługi wspomagające rehabilitację ruchową.
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Dom Pomocy Społecznej w Zborowie - przeznaczony jest dla kobiet
niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka dysponuje 65 miejscami. DPS w Zborowie
wzorowany jest na rozwiązaniach holenderskich. Spełnia rygorystyczne normy Unii
Europejskiej.

Dom Pomocy Społecznej w Słupi – przeznaczony jest dla osób przewlekle
psychicznie chorych. Dom dysponuje 90 miejscami. Podmiotem prowadzącym
jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich – przeznaczony jest dla osób
w podeszłym wieku. Placówka dysponuje 35 miejscami. Podmiotem prowadzącym
jest Caritas Diecezji Kieleckiej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie – to

placówka

oświatowa, której celem jest przygotowanie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych
w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji
ze środowiskiem.
W jego strukturach działają: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

Specjalny

Ośrodek

Szkolno

–

Wychowawczy

dla

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju – jest placówką oświatową, której
celem jest przygotowanie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych ruchowo
w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji
ze środowiskiem.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku – Zdroju jest placówką, w której strukturach działają: Gimnazjum Specjalne,
Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niepełnosprawnych
Ruchowo, Liceum Ogólnokształcące oraz Uzupełniające

Liceum Ogólnokształcące,

a od roku szkolnego 2011/2012 również Szkoła Policealna Specjalna.
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W Placówce uczą się osoby niepełnosprawne ruchowo lub z niesprawnościami
sprzężonymi ( niepełnosprawność ruchowa i inna niepełnosprawność towarzysząca ).
Warsztaty Terapii Zajęciowej – są wyodrębnionymi jednostkami stwarzającymi osobom
niepełnosprawnym

z

upośledzeniem

możliwości

podjęcia

pracy

oraz

udziału

w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową. W powiecie funkcjonują
dwa warsztaty:
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju
na 35 miejsc,
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie przy Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie na 30 miejsc.

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny ,,Górka” im. dr.
Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju – w Szpitalu prowadzone jest kompleksowe
leczenie rehabilitacyjne i operacyjne w zakresie narządu ruchu dzieci i młodzieży z całej
Polski.
Szpital oferuje rehabilitację dla pacjentów z mózgowym porażeniu dziecięcym
i pozostałych schorzeniach narządu ruchu prowadzonej indywidualnie dobraną metodą
z wykorzystaniem możliwości lecznictwa uzdrowiskowego (siarka, borowina), pełny
zakres chirurgii ortopedycznej.
Szpital zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną z wieloletnim
doświadczeniem w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz specjalistów
rehabilitacji. Szpital jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt pozwalający
przeprowadzać wysokospecjalistyczne zabiegi operacyjne i często podejmowane
są leczenia przypadków bardzo skomplikowanych, których nie można leczyć w innych
placówkach medycznych. Szpital posiada zmodernizowany blok operacyjny z dwiema
salami do operacji. Na terenie szpitala funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
i Liceum ze specjalistycznie wykształconą kadrą pedagogiczną. Szpital dysponuje
175 łóżkami. Na terenie Szpitala prowadzona jest nauka przyłóżkowa. Rehabilitacja
obejmuje zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju – Szpital jest samodzielnym
publicznym zakładem opieki zdrowotnej i zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, którego
zasadniczym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań
medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących
zasady ich wykonywania, jak również realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.
Szpital Powiatowy w Busku - Zdroju oprócz opieki i lecznictwa oferuje także
rehabilitację w dobrze wyposażonym Dziale Rehabilitacji, świadczącym usługi
dla pacjentów ambulatoryjnych a także dla pacjentów Szpitala.
Placówka posiada 11 oddziałów, dobre zaplecze diagnostyczne: 7 pracowni, nowoczesne
laboratorium, 12 poradni.

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej –
celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych,
wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady
ich wykonywania oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia.
Na terenie gminy Busko – Zdrój znajdują się dwie przychodnie i trzy ośrodki zdrowia:
1) Przychodnia Rejonowa nr 1 w Busku - Zdroju na ulicy Sądowej,
2) Przychodnia Rejonowa nr 2 w Busku - Zdroju na osiedlu Sikorskiego,
3) Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie,
4) Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach,
5) Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu.

Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej – są jednostkami pomocy społecznej
obszarem obejmującymi jedną gminę. Mają na celu umożliwienie osobom

i rodzinom

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne usprawnienia, zasoby i możliwości. Jednym z zadań jest pobudzanie
społecznej

aktywności

w

zaspokajaniu

niepełnosprawnych i ich rodzin.
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
i

oferuje szeroki zakres pomocy

różnorodne formy pracy. Należą do nich: diagnoza trudności w nauce, trudności

wychowawczych,

emocjonalnych,

diagnoza

dysleksji,

programy

edukacyjno

–

terapeutyczne, profilaktyczne, przeciwdziałania patologiom, określenie form edukacji
dla niepełnosprawnych, diagnoza i terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna
i psychologiczna.
Sanatoria – to

zakłady lecznictwa zamkniętego zorganizowane w miejscowościach

uzdrowiskowych, przeznaczone dla osób przewlekle chorych i rekonwalescentów,
wymagających rehabilitacji lub utrwalenia wyników leczenia szpitalnego. W Busku –
Zdroju i Solcu – Zdroju

jest około 18

sanatoriów. Sanatoria organizują turnusy

rehabilitacyjne. Celem turnusów jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
Klub Integracji Społecznej – działania Klubu zmierzają do zapewnienia osobom
bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań
na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, klientów
Caritas Diecezji Kieleckiej. Spowoduje to przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu
społecznym oraz powrót na rynek pracy poprzez edukację personalną, zawodową
i społeczną ułatwiającą osiągnięcie samodzielności ekonomicznej poprzez zatrudnienie.

2.3. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
na terenie powiatu buskiego

Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby
głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszystkich sprawach
życiowych. Związek prowadzi działania w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki
zdrowotnej i społecznej.
W powiecie buskim działa Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych
w Busku – Zdroju.
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Polski Czerwony Krzyż – jego celem jest zapobieganie cierpieniom ludzkim
i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu
bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości,
przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii
lub poglądów politycznych. Działa również na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także pozyskuje honorowych
dawców krwi. W powiecie buskim jest 27 kół PCK (zrzeszających około 700 członków)
oraz 270 Honorowych Dawców Krwi.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków prowadzi nieodpłatnie działalność
pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób
chorych na cukrzycę. Jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania publiczne
w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
edukacji diabetologicznej, integracyjnej oraz działalności charytatywnej.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju
zrzesza statystycznie ponad 200 osób, w tym 75 osób aktywnie działających.

Polski Związek Niewidomych, Okręg Świętokrzyski, Koło „Ponidzie” realizuje
cele oraz zadania skierowane na pomoc osobom, które utraciły wzrok lub posiadają trwałe
albo postępujące schorzenie oczu.

Towarzystwo

Przyjaciół

Dzieci

jest

ogólnopolskim

pozarządowym

stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające
na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców oraz wyrównującym start i szanse życiowe
dzieci

niepełnosprawnych

i

przewlekle

chorych.

Głównym

zadaniem

TPD

jest współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży.
Na terenie powiatu działa Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Busku – Zdroju, który

jest organem prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej

w Busku – Zdroju i Świetlicy Środowiskowej.
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Świętokrzyski Klub „Amazonki” – jest organizacją pożytku publicznego
i nie prowadzi działalności gospodarczej, której celem jest dostarczanie kobietom chorym
na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania
osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie
najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań jest zaznajomienie społeczeństwa
z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. Zajmuje się
rehabilitacją fizyczną, psychologiczną. Do Świętokrzyskiego Klubu „Amazonek” filia
w Busku – Zdroju należy 29 członkiń.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – jest

organizacją

pozarządową, wspierającą inne organizacje pozarządowe i instytucje działające na polu
pomocy społecznej. Jest związkiem działającym na rzecz osób niepełnosprawnych
i chorych.

Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” – zrzeszenie jest organizacją
pozarządową rozwijającą i upowszechniającą kulturę fizyczną, sport i rehabilitację,
turystykę i wypoczynek wśród osób niepełnosprawnych. Koło Sportowe Zrzeszenia mieści
się przy Specjalnym Ośrodku
Ruchowo

Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych

w Busku – Zdroju, liczy około 30 osób.

III. DZIAŁANIA PROWADZONE NA TERENIE POWIATU
3.1. Profilaktyka, leczenie i rehabilitacja
Profilaktyka

to

zapobieganie,

postępowanie

mające

na

celu

przeciwdziałanie

niekorzystnym zjawiskom (np. chorobom, wypadkom). Profilaktyka zdrowotna obejmuje
krzewienie oświaty zdrowotnej, propagowanie zasad higieny, racjonalnego żywienia,
czynnego wypoczynku, stosowanie masowych badań profilaktycznych i szczepień
ochronnych, zwalczanie szkodliwych czynników środowiskowych.
Leczenie to dział medycyny obejmujący metody postępowania, mające na celu
przywrócenie zdrowia. Rozróżnia się leczenie objawowe (paliatywne), polegające
na usuwaniu i łagodzeniu objawów choroby i leczenie przyczynowe (etiologiczne),
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polegające na usunięciu czynnika wywołującego chorobę. Inny podział wyróżnia: leczenie
zachowawcze, które posługuje się odpowiednimi lekami w celu opanowania choroby
i

leczenie

chirurgiczne,

opierające

się

na

zabiegach

leczniczych

(operacje).

W zależności od stosowanych metod rozróżnia się także leczenie klimatyczne,
balneologiczne, farmakologiczne, za pomocą promieni rentgenowskich, za pomocą
oddziaływania psychicznego (psychoterapii), za pomocą snu (hipnoterapii) i wielu innych.
Rehabilitacja to przystosowanie do czynnego udziału w życiu społecznym osób
po przebytych chorobach, które zostawiły trwałe ślady w ich sprawności fizycznej, życiu
psychicznym i kontaktach społecznych. Celem rehabilitacji jest przyspieszenie procesu
powrotu funkcji uszkodzonego narządu oraz przystosowanie człowieka niepełnosprawnego
do życia społecznego.
W gminach powiatu buskiego działają następujące jednostki organizacyjne, które
realizują zadania związane z rehabilitacją zdrowotną:
Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu buskiego:
1. Gmina Busko – Zdrój
1) Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
- Przychodnia Rejonowa nr 1 w Busku – Zdroju
- Przychodnia Rejonowa nr 2 w Busku – Zdroju
- Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie
- Ośrodek Zdrowia w Kołaczkowicach
- Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu
2. Gmina Nowy Korczyn
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie
3. Gmina Gnojno
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
- Ośrodek Zdrowia w Gnojnie
- Ośrodek Zdrowia w Raczycach
- Ośrodek Zdrowia w Balicach
4. Gmina Stopnica
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA w Stopnicy
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5. Gmina Wiślica
- Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
6. Gmina Tuczępy
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach
7. Gmina Pacanów
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Pacanowie
8. Gmina Solec – Zdrój
- ,,Eskulap”. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Solcu-Zdroju
Na

rzecz

osób

niepełnosprawnych

pracę

swą

wykonują

pielęgniarki

środowiskowe, stanowiące personel medyczny, mający uprawnienia do wykonywania
czynności pielęgniarskich w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. Pielęgniarka
podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje
kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością
w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia
w zakresie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych,
diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
„Białe Niedziele” są to bezpłatne badania i konsultacje medyczne.
W ciągu ostatnich czterech lat w powiecie buskim organizowane są bezpłatne
badania i konsultacje medyczne, których zadaniem jest poprawa stanu zdrowotnego
mieszkańców wsi. W trakcie „Białych Niedziel” przeprowadzono badania profilaktyczne
takie jak: spirometria, badanie poziomu cukru we krwi, badanie postawy i ruchu. W 2007
roku zorganizowano „Białą Niedzielę”

w

Hołudzy dla mieszkańców gminy Wiślica.

,,Białe Niedziele” są w dalszym ciągu kontynuowane tylko w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Winiarach i Pacanowie oraz wszystkich rodzinach zastępczych.
Lekarzom biorącym udział w tych badaniach udało się wyleczyć wstępne,
a czasem bardziej zaawansowane stadia różnych chorób i schorzeń, szczególnie
u dzieci.
Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną
z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
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między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację
i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych
programem turnusu.
Na terenie powiatu buskiego znajdują się dwie miejscowości uzdrowiskowe:
Busko – Zdrój i Solec -Zdrój, gdzie we wszystkich sanatoriach odbywa się leczenie
sanatoryjne w oparciu o nowoczesne metody różnego rodzaju rehabilitacji. Do rejestru
Wojewody Świętokrzyskiego z powiatu wpisanych jest 5 organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych i 7 obiektów sanatoryjnych, prowadzących turnusy rehabilitacyjne
z dofinansowaniem środków PFRON. Wykaz organizatorów i ośrodków wpisanych
do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego przedstawia tabela numer 6 i 7.
Tabela 6. Wykaz organizatorów z terenu powiatu buskiego – turnusów rehabilitacyjnych,
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa
w turnusie ze środków PFRON
Lp. Nazwa organizatora
1.

Dom Pomocy Społecznej

2.

Sanatorium Uzdrowiskowe
„NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.

3.

4.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
SANATORIUM
UZDROWISKOWE „RAFAŁ”
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno
- Agroturystyczno - Usługowe
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy
„KRYSTYNA” Szlosek Patrycja

5.

Uzdrowisko ,,Busko-Zdrój’’

Adres

Numer zawiadomienia
o wpisie do rejestru
i data wpisu

Gnojno 118
28-114 Gnojno
ul. Gen. F.
Rzewuskiego
28-100 Busko-Zdrój
ul. Topolowa 2
28-100
Busko - Zdrój

OR/26/0001/10
z dn. 01.02.2010r.
OR/26/004/10
z dn. 23.03.2010r.

ul. Krakowska 7
28-131 Solec-Zdrój

OR/26/0002/11
z dn. 05.05.2011r.

ul. Gen. F.
Rzewuskiego 1
28-100 Busko-Zdrój

OR/26/0008/10
z dn. 27.11.2010r.

OR/26/0007/10
z dn. 10.05.2010r.

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
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Tabela 7. Wykaz ośrodków z terenu powiatu buskiego – turnusów rehabilitacyjnych,
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa
w turnusie ze środków PFRON
Lp. Nazwa ośrodka

Adres

1.

21 Wojskowy Szpital
UzdrowiskowoRehabilitacyjny
SP ZOZ

ul. Gen. F.
Rzewuskiego 8
28-100 Busko-Zdrój

OD/26/0001/10
z dn.16.03.2010r.
wpis od 30.03.2010r.

2.

Sanatorium
Uzdrowiskowe „NIDA ZDRÓJ”

ul. Gen.F.
Rzewuskiego 9
28-100 Busko-Zdrój

OD/26/0003/10
z dn. 15.04.2010r.
wpis od 30.04.2010r.

3.

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Sanatorium
Uzdrowiskowe
„RAFAŁ”

ul. Topolowa 2
28-100 Busko-Zdrój

OD/26/0005/10
z dn. 01.06.2010r.

4.

„Uzdrowisko BuskoZdrój „Uzdrowiskowy
Szpital Kompleksowej
Rehabilitacji
„KRYSTYNA”

ul. Gen. F.
Rzewuskiego 3
28-100 Busko-Zdrój

OD/26/0007/10
z dn. 22.11.2010r.

5.

Uzdrowisko Busko - Zdrój
S.A.
Sanatorium
„MARCONI”

ul. 1-go Maja 10

OD/26/0008/10
z dn. 29.11.2010r.

Przedsiębiorstwo
Gastronomiczno Agroturystyczno Usługowe
Ośrodek
Rehabilitacyjno Wypoczynkowy
„KRYSTYNA” Szlosek
Patrycja
Pensjonat
„SOLANNA”
Andrzej Glejzer

ul. Krakowska 7
28-131 Solec-Zdrój

OD/26/0002/11
z dn. 11.05.2011r.

ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój

OD/26/0004/10
z dn.06.05.2010r.
wpis od 16.05.2010r.

6.

7.

Numer zawiadomienia
o wpisie do rejestru
i data wpisu

28-100 Busko-Zdrój

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
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Tabela 8. Liczba osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych w latach 2007– 2010
Liczba
Kwota
Liczba
wypłaconego
złożonych wniosków
dofinansowania
wniosków pozytywnie
zrealizowanych
(zł)

Lata

2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
Razem:

287
228
191
207
913

258
207
77
71
613

158 120
138 945
57 188
77 279
431 532

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Diagram 6. Liczba osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych w latach 2007 –
2010
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Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Z powyższych danych wynika, że z roku na rok zmniejsza się liczba pozytywnie
zrealizowanych wniosków na turnusy rehabilitacyjne. Sytuacja taka jest wynikiem
zmniejszających się środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, co przekłada się na liczbę wniosków.
Rehabilitacja lecznicza
Osoby niepełnosprawne w celu sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie
powinny korzystać z rehabilitacji leczniczej. Niektóre wymagają stałej opieki
i rehabilitacji, innym wystarczają okresowe zabiegi. Ogólnie celem rehabilitacji leczniczej
jest zmniejszenie lub złagodzenie skutków chorób i urazów oraz skorygowanie wad
wrodzonych przy pomocy środków leczniczych. Bardzo duże znaczenie w osiąganiu
pozytywnych rezultatów leczenia i usprawniania ma poradnictwo medyczne, socjalne
i pedagogiczne oraz terapia psychologiczna.
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3.2. Zatrudnienie i bezrobocie
3.2.1. Osoby niepełnosprawne w ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy
Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
Na przestrzeni ostatnich 4 lat, tj. 2007-2010 można zaobserwować powolny wzrost
liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w BuskuZdroju, przy zwiększającym się udziale w tej grupie osób bezrobotnych, a więc osób bez
prawa do świadczeń rentowych z tytułu niepełnosprawności.
Diagram 7. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Busku Zdroju w latach 2007-2010

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju

Diagram 8. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Busku - Zdroju
na koniec 2010r. z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
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Na koniec 2010r. w PUP w Busku - Zdroju zarejestrowanych było łącznie 119 osób
niepełnosprawnych, w tym 99 jako osoby bezrobotne, co stanowiło 3% ogółu
zarejestrowanych w tym czasie osób bezrobotnych. Wśród niepełnosprawnych przeważali
mężczyźni oraz osoby mieszkające na terenach wiejskich.
Diagram 9. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Busku-Zdroju
na koniec 2010r. z podziałem na wykształcenie i wiek

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju

Osoby

z

wykształceniem

wyższym

stanowiły

najmniejszą

grupę

spośród

zarejestrowanych na koniec 2010r. osób niepełnosprawnych, natomiast najmniej liczną
grupą wiekową były osoby niepełnosprawne w wieku 60 lat i więcej.
Diagram 10. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Busku - Zdroju
w latach 2007-2010 z podziałem na stopień niepełnosprawności

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
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Spośród osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Busku - Zdroju przez
cały okres lat 2007-2010 najliczniejszą grupą były osoby mające umiarkowany stopień
niepełnosprawności.
3.2.2. Cel i zadania powiatu w
i zatrudnienia osób niepełnosprawnych

zakresie

rehabilitacji

zawodowej

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza 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. Istotnym elementem rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest rehabilitacja
zawodowa, która ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania
z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
Rehabilitacja zawodowa wpisuje się zatem w szeroko rozumiane pojęcie
aktywizacji zawodowej, która wraz z działaniami na rzez zatrudnienia ma na celu
przygotowanie do pracy oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym zatrudnienia
zgodnego z ich możliwościami psychofizycznymi i posiadanymi kwalifikacjami
zawodowymi. Właściwe przygotowanie zawodowe oraz zatrudnienie umożliwia każdej
osobie poprawę swojej sytuacji materialnej, wzrost niezależności od innych i poczucie
bezpieczeństwa finansowego. Dla samych osób niepełnosprawnych praca nabiera
dodatkowego znaczenia. Pozwala bowiem, poza wcześniej wymienionymi wartościami,
zrekompensować wiele ujemnych skutków powodowanych przez niepełnosprawność.
Rehabilitacja zawodowa może zatem stanowić istotny element

w rehabilitacji osób

niepełnosprawnych oraz wnosić poważny wkład w ich integrację lub reintegrację
społeczną a także poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.
Zadania

powiatu

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych zostały zawarte przede wszystkim w art. 35a ust. 1 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Do zadań tych należą między innymi:
➢

opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, także w obszarze rehabilitacji zawodowej, zatrudniania
i przestrzegania w tym zakresie praw osób niepełnosprawnych,
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➢

współpraca
w

z

opracowywaniu

instytucjami
i

realizacji

administracji

rządowej

tych programów,

jak

i

samorządowej

również

współpraca

z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie ich rehabilitacji zawodowej,
➢

współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,

➢

współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli
miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

➢

świadczenie

usług

poradnictwa

zawodowego

dla

osób

niepełnosprawnych

i pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem tych osób,
➢

świadczenie usług pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych,

➢

organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych, a także finansowanie szkoleń
pracowników niepełnosprawnych,

➢

kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu
szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka
szkoleniowo - rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,

➢

przyznawanie osobom niepełnosprawnym bezzwrotnych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

➢

dofinansowywanie osobom niepełnosprawnym do wysokości 50% oprocentowania
kredytu bankowego, zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej
lub rolniczej,

➢

doradztwo organizacyjno - prawne i ekonomiczne w zakresie działalności
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,

➢

refundacja dodatkowych kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych,

➢

refundacja kosztów wyposażenia

stanowisk

pracy,

utworzonych dla

nowo

zatrudnianych osób niepełnosprawnych,
➢

zwrot dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy.
Powyższe zadania zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są realizowane przez wchodzące
w skład powiatowej administracji zespolonej powiatowe urzędy pracy i są w większości
finansowane z środków PFRON.
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Opisując zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób
niepełnosprawnych nie można także pominąć art. 11 ww. ustawy, zgodnie z którym osoby
niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne
lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, mogą korzystać z usług
lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Oznacza to, że wskazane osoby niepełnosprawne mają prawo nie tylko do tych
rodzajów pomocy, jakie określono w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ale także do szerokiego wachlarza form wsparcia,
jakie zostały zdefiniowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
w szczególności do takich instrumentów i usług rynku pracy jak:
➢

staże i przygotowanie zawodowe dorosłych,

➢

szkolenia, w tym także szkolenia osób z przyznaną rentą szkoleniową,

➢

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

➢

prace interwencyjne,

➢

zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania w związku z podjęciem zatrudnienia
lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

➢

dofinansowanie studiów podyplomowych.
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy do zadań powiatu.
Wydatki te są pokrywane z będących w jego dyspozycji środków PFRON,
w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub środków Funduszu Pracy
w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne. Mogą także być
współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w sytuacji udziału
osób niepełnosprawnych w projektach realizowanych przez powiat i współfinansowanych
przez Unię Europejską.
3.2.3. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
na przestrzeni lat 2007-2010
W okresie od 2007 do końca 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
rehabilitacją

zawodową

objął

około

270

osób

niepełnosprawnych.

Liczba

niepełnosprawnych aktywizowanych w poszczególnych latach z podziałem na najczęściej
zastosowane wobec tych osób formy wsparcia została w sposób szczegółowy
przedstawiona w tabeli numer 9.
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Tabela 9. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w PUP w Busku-Zdroju w latach 2007 - 2010

Lp

Liczba osób niepełnosprawnych

Forma aktywizacji

.

2007

2008

2009

2010

Zadania finansowane ze środków PFRON
na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1

Szkolenie

1

2

5

3

2

Staż

1

2

2

1

3

środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

0

4

3

1

4

prace interwencyjne

0

0

0

1

5

refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

0

4

5

0

Zadania finansowane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

5

Szkolenie

1

4

2

8

6

Staż

0

3

7

3

7

środki na podjęcie działalności gospodarczej

0

0

0

1

8

prace interwencyjne

2

2

4

4

9

refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

0

1

0

2

44/26

83/30

72/23

Pośrednictwo pracy
pośrednictwo pracy (wydane skierowania do pracy / ilość zatrudnionych
osób na podstawie wydanych skierowań)

10

(Uwaga- dane te mogą zawierać istotny błąd wynikający z braku

52/36

sprawozdawczości oraz ograniczeń technicznych pozyskania danych
z ewidencji osób zarejestrowanych w PUP)

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
11

Poradnictwo zawodowe

1

12

21

24

12

Informacja zawodowa

0

1

1

9

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (klub pracy)
13

szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

0

1

0

2

14

zajęcia aktywizacyjne

0

0

2

18

W okresie tym z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skorzystało
łącznie 69 osób niepełnosprawnych. Były to głównie porady indywidualne, które
realizowano w formie rozmów doradczych, w ramach których doradca zawodowy określał
wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposób jego rozwiązania.
Najczęściej zgłaszane problemy zawodowe dotyczyły konieczności zmiany zawodu,
uzupełnienia

lub

zmiany

kwalifikacji

zawodowych

w

związku

z

nabytą

niepełnosprawnością, kierunku szkolenia, wyboru miejsca pracy lub uzyskania innej
formy pomocy od instytucji rynku pracy lub opieki społecznej. Osoby niepełnosprawne
także wielokrotnie korzystały z udostępnianych i przekazywanych przez doradców
zawodowych informacji zawodowych o lokalnym rynku pracy oraz możliwościach
szkolenia.
Dość znaczną grupę osób niepełnosprawnych w latach 2007-2010 stanowiły także
osoby objęte usługą pośrednictwa pracy. Z uwagi na fakt, że Powiatowy Urząd Pracy
w Busku - Zdroju nie dysponuje oddzielnymi statystykami, w oparciu o które można
wyodrębnić z ogólnej liczby osób skierowanych do pracy wyłącznie osoby
niepełnosprawne, dane zawarte w wierszu 10 tabeli nr 9 są obarczone istotnym błędem.
Odnoszą się bowiem także do osób, które otrzymywały skierowanie do pracy przed
uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności, jak również do osób, które skierowano
do pracy po wygaśnięciu takiego orzeczenia. Niemniej można oszacować, że w latach
2007-2010 z pośrednictwa pracy skorzystała grupa blisko 100 osób niepełnosprawnych.
Uzupełniającą informację opisującą zatrudnianie osób niepełnosprawnych stanowić może
wykres nr 1 przedstawiający liczbę wyłączonych z ewidencji osób niepełnosprawnych
z powodu podjęcia pracy w poszczególnych latach w stosunku do liczby
niepełnosprawnych, będących w ewidencji na koniec każdego roku oraz w stosunku
do zgłoszonych w tym czasie ofert pracy.
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Wykres 1. Liczba osób wyłączonych z ewidencji niepełnosprawnych z tytułu podjęcia
pracy w stosunku do ogólnej liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP
w Busku-Zdroju oraz zgłoszonych ofert pracy

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju

Z przedstawionych danych wynika, że począwszy od 2008 roku liczba osób
niepełnosprawnych

podejmujących

pracę

systematycznie

malała,

natomiast

na przestrzeni całego okresu zmniejszeniu ulegała liczba dostępnych ofert pracy
na lokalnym rynku pracy, skierowanych do osób niepełnosprawnych.
W latach 2007-2010 26 osób niepełnosprawnych zostało skierowanych przez PUP
w Busku - Zdroju na różnego rodzaju szkolenia zawodowe, z tego przekwalifikowaniem
objęto także 5 osób z rentą szkoleniową. Szkolenia te w większości przypadków były
realizowane w trybie indywidualnym, dostosowując każdorazowo kierunek i tematykę
szkolenia do potrzeb, oczekiwań i możliwości osób niepełnosprawnych, uwzględniając
przy tym perspektywy na ich zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
W ramach działań podejmowanych na rzecz przygotowania zawodowego osób
niepełnosprawnych poza opisanymi powyżej szkoleniami 19 osób skierowano na staż
do przedsiębiorców i pracodawców. W ramach tej formy pomocy osoby niepełnosprawne
miały możliwość nabycia praktycznych umiejętności wykonywania zawodu lub pracy
na danym stanowisku.
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W zakresie działań na rzecz zatrudnienia lub samozatrudnienia niepełnosprawnych
9 osobom przyznano bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, 13 osób
skierowano do prac interwencyjnych, 1 osobę skierowano do wykonywania robót
publicznych, wyposażono 9 nowych miejsc pracy przeznaczonych wyłącznie dla osób
niepełnosprawnych a 3 osoby skierowano na stanowiska pracy utworzone w ramach
refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych.
Liczba osób niepełnosprawnych aktywizowanych w ramach powyższych
„kosztowych” form pomocy w stosunku do ogólnej liczby osób niepełnosprawnych
bezrobotnych i poszukujących pracy będących w ewidencji PUP w Busku-Zdroju zostały
przedstawione na wykresie nr 2.
Wykres 2. Liczba osób niepełnosprawnych aktywizowana w ramach „kosztowych” form
wsparcia do ogólnej liczby osób w ewidencji niepełnosprawnych w PUP w Busku-Zdroju

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju

Jak wynika z powyższego wykresu wyraźny wzrost liczby osób niepełnosprawnych
korzystających z „kosztowych” form pomocy odnotowano na przestrzeni lat 2007-2009.
Począwszy od roku 2010 widać spadek aktywizowanych.
Wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
na rehabilitację zawodową i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w latach 2007-2010
finansowano głównie ze środków PFRON oraz Funduszu Pracy będących w dyspozycji
Powiatu

Buskiego.

Nieznaczny

udział

stanowiły

tu

także

środki

pozyskane

z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „EuroBus” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.3. Łącznie w całym tym okresie
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wydatki wyniosły 785 tys. zł, z czego 576 tys. zł stanowiły środki PFRON. Udział
środków PFRON i Funduszu Pracy wraz z EFS wykorzystanych na aktywizację zawodową
osób niepełnosprawnych w latach 2007-2010 przedstawia wykres nr 3.
Wykres 3. Wydatki PFRON i FP wraz z EFS poniesione na aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych w latach 2007-2011 przez PUP w Busku-Zdroju

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju

Powyższy wykres wyraźnie wskazuje na dość mocno zarysowany spadek wydatków
ze środków PFRON na rehabilitację zawodową i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
począwszy od 2010 roku.
Udział wydatków poniesionych na poszczególne formy aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych pokrytych ze środków PFRON, FP i EFS na przestrzeni lat 20072010 przedstawia diagram nr 11.

Diagram 11. Udział wydatków poniesionych na poszczególne formy aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych pokrytych ze środków PFRON, FP, EFS

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
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Wydatki finansowane ze środków PFRON zostały w większości, bo aż w 51 %,
wykorzystane

na

refundacje

kosztów

wyposażenia

stanowisk

pracy

dla niepełnosprawnych. Także dość znaczna część środków (33 %) została przeznaczona
na pomoc osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu przez nich działalności
gospodarczej. Wydatki pokryte z FP i EFS to przede wszystkim wydatki na przygotowanie
zawodowe osób niepełnosprawnych (szkolenia 13 %, staż 40 %), a także wydatki
na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (27%).
W okresie ostatnich dwóch lat Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju
współpracował z instytucjami realizującymi projekty m.in. także na rzecz osób
niepełnosprawnych. W zdecydowanej większości były to projekty współfinansowane
ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Współpraca
skupiała się głównie na udzielaniu pomocy w rozpowszechnianiu informacji na temat
realizowanych projektów, a także umożliwianiu spotkań organizacyjnych związanych
z naborem uczestników projektu.
Na terenie powiatu buskiego działa jeden zakład pracy posiadający status zakładu
pracy chronionej. Jest nim: Zakład Pracy Chronionej ZUH, Jacek Piasecki,
Kołaczkowice 19, 28 – 100 Busko Zdrój, zatrudnia on 20 osób niepełnosprawnych.
Ponadto w ramach działań podejmowanych przez PCPR w Busku – Zdroju
w latach 2007-2010 dodatkowo utworzono 5 nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych, dofinansowanych ze środków PFRON oraz innych środków
pozyskanych przez PCPR.
Tabela 10. Zakłady pracy, w których utworzono i refundowano miejsca pracy w latach
2007-2010 w ramach programów realizowanych przez PCPR w Busku – Zdroju
Lp.

Stanowisko

Liczba
zatrudnionych
osób

Pomoc administracyjna

1

Szwaczka

1

Pomoc administracyjna

1

Kościelny

1

Pomoc administracyjna

1

Nazwa zakładu pracy

Powiatowe Centrum
1. Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
Zakład Pracy Chronionej
2. ZUH, Jacek Piasecki
Kołaczkowice
Starostwo Powiatowe
3.
w Busku-Zdroju
Parafia Rzymskokatolicka
4. Św. Brata Alberta
w Busku-Zdroju
5. Dom Pomocy Społecznej
w Zborowie

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
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Diagram 12. Bariery ograniczające zatrudnienie osób niepełnosprawnych na terenie
powiatu

Determinanty prawne
1%
Determinanta
architektoniczna
5%

Determinanty
związane
z osobami
niepełnosprawnymi
34%

Pozostałe
determinanty
14%

Determinanty
powiązane
z organizacjami
pozarządowymi
5%

Determinanty
strukturalnego
bezrobocia
20%

Determinanty
związane
z pracodawcami21%

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3.3. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5
z późn. zm.) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez
dzieci

i

młodzież

niepełnosprawną

oraz

niedostosowaną

społecznie,

zgodnie

z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Poradnie wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów:
·

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

· niesłyszących lub słabosłyszących
· niewidomych lub słabowidzących
· z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
· z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
· z niepełnosprawnością sprzężoną.
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Poradnie wydają także orzeczenia:
· o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych
w stopniu głębokim
· orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
· opinie

o

wczesnym

wspomaganiu

rozwoju

dziecka

od

chwili

wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Edukacja

dziecka

niepełnosprawnego

w

wieku

przedszkolnym

-

dzieci

niepełnosprawne objęte są wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat
na równi z niepełnosprawnymi rówieśnikami. W wieku 6 lat mają one prawo
do rocznego przygotowania przedszkolnego. Pobyt dziecka w przedszkolu może być
przedłużony do 8 roku życia (tylko, gdy posiada ono orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego). Edukacja może być prowadzona
także w formie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
Edukacja

dziecka

niepełnosprawnego

w

wieku

szkolnym

-

dla

uczniów

niepełnosprawnych stwarza się możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego do 18 roku
życia na poziomie szkoły podstawowej, do 21 roku życia na poziomie gimnazjum
i do 23 roku życia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Rodzice powinni uzyskać
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Orzeczenie wydaje się na okres roku szkolnego, na etap edukacyjny lub na czas
nauki w szkole danego typu. Określa ono zalecaną formę kształcenia specjalnego,
np. przedszkole ogólnodostępne, szkoła ogólnodostępna, przedszkole integracyjne, szkoła
integracyjna lub oddział integracyjny, szkoła specjalna lub oddział specjalny albo
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Zespoły orzekające wydają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania
poradni lub ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli dziecko nie uczęszcza
do szkoły. Jeżeli powiat (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka)
nie prowadzi takiej placówki lub szkoły, starosta powiatu, za zgodą rodziców dziecka,
zwraca się do innego powiatu, innej jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej taką
szkołę lub placówkę z prośbą o przyjęcie dziecka.
Dzieciom i młodzieży, którym dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia lub utrudnia
uczęszczanie do szkoły lub przedszkola, z przewlekłymi chorobami i innymi
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dolegliwościami, stale lub okresowo powodującymi niezdolność do nauki w warunkach
szkoły, organizuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) nauczanie
indywidualne w miejscu pobytu dziecka. W przypadku dzieci, którym stan zdrowia
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, nauczanie indywidualne, na wniosek lekarza,
może być prowadzone na terenie szkoły w odrębnym pomieszczeniu. Orzeczenie
o

potrzebie

indywidualnego

nauczania

wydają

zespoły

orzekające

działające

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych publicznych
poradniach specjalistycznych.

Tabela 11. Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Busku – Zdroju

w latach 2007-2010 według rodzaju wydanych orzeczeń
Lp.

Rok

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

1.

Orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego

87

94

94

115

2.

Orzeczenia o potrzebie nauczania
indywidualnego

112

107

105

93

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku – Zdroju

Tabela 12. Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2010 według
rodzaju wydanych orzeczeń
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Rodzaj wydanych orzeczeń

Liczba orzeczeń
2009r.
2010r.
24
28

Orzeczenia wydane ze względu
na niepełnosprawność ruchową
Orzeczenia wydane ze względu
na niepełnosprawność umysłową
(lekki stopień)
Orzeczenia wydane ze względu
na niepełnosprawność umysłową
(umiarkowany lub znaczny stopień)
Orzeczenia wydane ze względu
na niepełnosprawność umysłową
(głęboki stopień)
Orzeczenia wydane ze względu
na potrzebę nauczania
indywidualnego
Inne (np. orzeczenia wydane ze
względu na niepełnosprawność
sprzężoną

Razem:

36

49

13

19

8

7

105

93

13

12

199

208

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku – Zdroju
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Z danych zawartych w powyższej tabeli można zaobserwować wzrost liczby
wydanych orzeczeń przez Poradnię.
Nauczanie integracyjne stanowi formę edukacji dzieci niepełnosprawnych razem
z dziećmi zdrowymi. To system kształcenia i wychowania polegający na maksymalnym
włączeniu dzieci i

młodzieży niepełnosprawnej do

placówek

umożliwiających

im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. Odgrywa ona ważną rolę
w procesie integrowania niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Powstała ona
w wyniku potrzeb zgłaszanych przez poradnie, lekarzy, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Integracja oznacza proces tworzenia całości z części, zespolenie się, scalenie. To włączanie
polegające na tworzeniu takiego rodzaju środowisk edukacyjnych, w których dzieci
o zróżnicowanych możliwościach i tempie uczenia się znajdą właściwe warunki rozwoju.
Integracja jest nowym modelem oświaty, przeciwieństwem odrębnego edukowania dzieci
sprawnych i niepełnosprawnych.
W ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach mogą być organizowane oddziały
integracyjne w celu umożliwienia uczniom (wychowankom) niepełnosprawnym zdobycia
wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Liczba uczniów (wychowanków)
w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów
(wychowanków) niepełnosprawnych (na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej). W przedszkolu bądź szkole prowadzącej oddziały integracyjne powinni
być zatrudniani nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
Szkolnictwo integracyjne, które w powiecie jest w początkowej fazie rozwoju,
jest

najskuteczniejszym

środkiem

budowania

solidarności

między

dziećmi

o specjalnych problemach edukacyjnych a ich rówieśnikami. Włączanie dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej do kształcenia i wychowania razem z pełnosprawnymi
rówieśnikami w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych w ramach oddziałów
integracyjnych, uczy tolerancji dla odmienności drugiego człowieka oraz zasady
solidarności i demokracji w odniesieniu do niepełnosprawnych koleżanek i kolegów.
W ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat
Buski nie funkcjonują klasy integracyjne.
W roku szkolnym 2011/2012 istnieją trzy klasy integracyjne w Szkole
Podstawowej nr 2 w Busku – Zdroju a także utworzona jest klasa integracyjna
w Zespole Placówek Oświatowych w Zbludowicach. O potrzebie tworzenia klas
integracyjnych w placówkach oświatowych naszego powiatu wypowiadają się pozytywnie
rodziny dzieci niepełnosprawnych i kierownictwa szkół oraz placówek.
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Do monitorowania problemu potrzeb edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej zobowiązana jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Obecnie
na terenie powiatu buskiego funkcjonują dwa ośrodki szkolno – wychowawcze
w Busku – Zdroju i Broninie, które obejmują rewalidacją, kształceniem i opieką dzieci
upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 18
lat ze sprzężonymi schorzeniami.
Wykształcenie osób niepełnosprawnych
Poziom
informacji z
w

wykształcenia

Narodowego

osób

niepełnosprawnych

Powszechnego

Spisu

ustalono

Ludności

na

podstawie

przeprowadzonego

roku 2002, w którym podstawą zaliczenia wykształcenia do określonego poziomu

było uzyskane świadectwo (dyplom) ukończenia odpowiedniej szkoły: dziennej,
wieczorowej, zaocznej czy eksternistycznej. Ze względu na nowy system szkolnictwa,
wprowadzony reformą oświaty w dniu 1 stycznia 1999 roku, poziom wykształcenia został
ustalony dla osób w wieku 13 lat i więcej.
Poziom wykształcenia niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Buskiego nie jest
wysoki. Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, a następnie
z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Według danych - 1 613 osób nie ukończyło
szkoły podstawowej, a 20 osób nie posiada wykształcenia szkolnego. Śladowa liczba osób
niepełnosprawnych

dysponuje

wykształceniem

wyższym

i

policealnym

(2%).

Na poziomie wykształcenia średniego i zawodowego odnotowano już większe liczby
(odpowiednio 14% i 16% ).
Dokładną strukturę wykształcenia niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Buskiego
ilustruje poniższa tabela i wykres.
Tabela 13. Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych (w wieku 13 lat i więcej)
w powiecie buskim
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Powiat Buski
Wyższe
Policealne
Średnie (zawodowe i ogólnokształcące)
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe ukończone
Podstawowe nieukończone
Nieustalony

13 484
258
211
1 846
2 180
7 356
1 613
20

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.
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Diagram 13. Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych (w wieku 13 lat i więcej
)
60%

54%

50%
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Policealne
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Podstawowoe ukończone

40%

w powiecie buskim

30%
20%

14%
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16%
12%

10%
2%

2%

0%

0%

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002r.

Rodzice uczniów nie mają obowiązku informowania szkół o posiadanych przez
nich orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły
ds. orzekania o niepełnosprawności. Informacja o liczbie uczniów niepełnosprawnych
oparta jest o dane zaczerpnięte z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej
sporządzanej przez jednostki oświatowe na dzień 30 września danego roku. W bazie
danych SIO wykazywani są uczniowie niepełnosprawni, którzy swoją niepełnosprawność
mają potwierdzoną wyłącznie orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Z nauczania w szkołach masowych na terenie Powiatu Buskiego korzysta 204
uczniów

niepełnosprawnych.

Edukacją w

Specjalnych Ośrodkach

Szkolno

-

Wychowawczych w Busku – Zdroju i w Broninie objęci są uczniowie posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno –
pedagogiczną.
Poniższa tabela ilustruje liczbę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczących
się w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w Busku – Zdroju i w Broninie
w okresie 2007 – 2010
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Tabela 14. Liczba niepełnosprawnych uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno –
Wychowawczych w Busku – Zdroju i w Broninie w okresie 2007 – 2010
Liczba
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

219

217

216

207

49

42

39

48

1

1

1

6

gimnazjów
szkoły podstawowej
Źródło: Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

3.4. Pomoc społeczna
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określiła zakres
działania i zadania powiatu. Jednym z głównych działań powiatu jest wspieranie osób
niepełnosprawnych. Powiat dysponuje instrumentami do realizacji tych działań
w postaci edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki
prorodzinnej, transportu, przeciwdziałania bezrobociu, współpracy z organizacjami
pozarządowymi, kultury fizycznej i turystyki, nadzoru budowlanego i w zakresie tworzenia
przyjaznego człowiekowi środowiska.
Zadania rehabilitacji społecznej w powiecie buskim realizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, na które otrzymuje corocznie środki finansowe
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r.,
Nr 127, poz. 721 ) Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dokonuje podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na dany rok
kalendarzowy z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące
do kompetencji samorządów powiatowych.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji środki przypadające według
algorytmu przekazywane są samorządom powiatowym na realizację określonych zadań lub
rodzajów zadań. Dysponentem środków finansowych jest Rada Powiatu, która
po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
działającej przy Staroście Buskim, w formie uchwały przeznacza wysokość środków
na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
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3.4.1. Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zostały
zawarte przede wszystkim w art. 35a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie
zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także
wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Do podstawowych
form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej,
zalicza się uczestnictwo w: turnusach rehabilitacyjnych i w warsztatach terapii zajęciowej.

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy między innymi:
➢

dofinansowanie

uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych

i

ich

opiekunów

oraz

przedmioty

w turnusach rehabilitacyjnych,
➢

dofinansowanie

zaopatrzenia

w

sprzęt

rehabilitacyjny

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
na podstawie odrębnych przepisów,
➢

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

➢

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

➢

dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Ważne zadanie spoczywające na pomocy społecznej dotyczyć będzie prowadzenia

stałych punktów informacyjnych w zakresie uprawnień, ulg i przepisów dotyczących
osób niepełnosprawnych.
Przestawiona poniżej tabela i diagram obrazują skalę wydatków, jakie ponosił
Powiat Buski na realizację zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.
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Tabela 15. Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej w latach 2007 - 2010
Powiat buski

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

Kwota
otrzymanych
środków

1 649 561

1 758 363

1 654 261

1 455 338

Kwota
wykorzystanych
środków

1 649 379

1 758 351

1 654 249

1 455 331

Procent
wykorzystania
środków

99,99

99,99

99,99

99,99

Rehabilitacja
zawodowa

10 481

11 050

242 000

58 397

Rehabilitacja
społeczna

1 639 080

1 747 313

1 412 261

1 396 941

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Diagram 14. Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej

2007

1 649 379 zł
1 649 561 zł

1 758 351 zł

2008

1 758 363 zł

1 654 249 zł

2009

1 654 261 zł

1 455 331 zł

2010

1 455 338 zł

Budżet

Wydatkowanie

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
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Diagram 15. Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej

Rehabilitacja
społeczna
95%

Rehabilitacja
zawodowa
5%

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

Z tabeli wynika, że zdecydowana większość środków finansowych z PFRON
przeznaczona jest na rehabilitację społeczną. Nakłady te w latach 2007 – 2008 ulegają
zwiększeniu.

Jednak

od

roku

2009

corocznie

zmniejsza

się

dofinansowanie

dla samorządów powiatowych. Bez wsparcia finansowego dla samorządów powiatowych
ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie jest możliwe
prawidłowe

wykonywanie

zadań

niosących

rzeczywistą

pomoc

osobom

niepełnosprawnym i ich środowisku. W dużej części brak środków dotyczy bezpośrednio
osób niepełnosprawnych z uprawnieniami do korzystania z pomocy społecznej, dlatego
ta sytuacja nabiera wymiaru etyczno – moralnego.
Pomimo niedostatecznych środków wielką pracę na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich środowiska wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizując szereg
działań ( wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, banki pomocy rzeczowej oraz projekty
aktywizujące środowiska osób niepełnosprawnych ).
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Tabela 16. Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji

społecznej wraz z wykorzystanymi

środkami i liczbą beneficjentów na przestrzeni lat 2007 – 2010

2007r.
Rodzaj zadania

2008r.

2009r.

2010r.

Kwota
wykorzystana

Liczba
beneficjentów

Kwota
wykorzystana

Liczba
beneficjentów

Kwota
wykorzystana

Liczba
beneficjentów

Kwota
wykorzystana

Liczba
beneficjentów

Dofinansowanie
turnusów
rehabilitacyjnych

158 120

258

137 617

207

57 187,52

77

77 279

71

Dofinansowanie
zaopatrzenia
w przedmioty
ortopedyczne
i środki pomocnicze

261 734

297

333 087

389

245 335

248

194 858

293

Dofinansowanie
imprez sportowych,
kultury i rekreacji

40 122

11
umów

20 402

27
umów

0

0

0

0

Likwidacja barier
architektonicznych
w komunikowaniu
się i technicznych

374 082

74
umowy

356 289

93
umowy

147 986,03

46
umowy

163 057

44
umowy

Dofinansowanie
WTZ

804 840

2 WTZ
65
uczest

899 906

2 WTZ
65
uczest

961 740

2 WTZ
65
uczest

961 740

2 WTZ
65
uczest

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

Podsumowując powyższą tabelę, w latach 2007 – 2010 na zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiat Buski wydatkował łącznie
6 195 381,55 zł, w tym 3 628 226,00 zł na zobowiązania dla funkcjonowania dwóch
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju i w Gnojnie.
W latach 2007 – 2010 na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych zawarto łącznie 257 umów z osobami
niepełnosprawnymi na kwotę 1 041 414,03 złotych. Dofinansowano 1 227 osób
niepełnosprawnych w zakupie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 1 035 014 złotych. W turnusach
rehabilitacyjnych w ciągu pięciu lat obowiązywania Programu uczestniczyło 613 osób
niepełnosprawnych i ich

opiekunów, przy dofinansowaniu 430 203,52 złotych.

W latach 2007 – 2010 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych wykorzystano 60 524 złotych, zawierając 38 umów.
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Warto podkreślić, że corocznie zwiększa się ilość zadań realizowanych przez PCPR
na rzecz osób niepełnosprawnych. Wzrasta też stale liczba obsługiwanych interesantów
oraz kwota wydatkowanych na ten cel środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Stan taki obserwujemy do roku 2008. Od roku 2009 ilość
środków PFRON wyraźnie ulegają zmniejszeniu się, co można zaobserwować w liczbie
zrealizowanych wniosków.
Dobra realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, wykonywanych przez nasz
samorząd powiatowy przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jest możliwa
dzięki bardzo dobrej współpracy Zarządu Powiatu z jednostką wykonującą te zadania oraz
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na taki wysoki stopień wykorzystania przyznanych środków niewątpliwie złożyły się:
Ø opublikowanie poradnika dla osób niepełnosprawnych, w którym zawarto
wszystkie najważniejsze informacje na temat oferty kierowanej przez Centrum
do osób niepełnosprawnych,
Ø częste publikacje prasowe, propagujące ideę pomocy osobom niepełnosprawnym,
Ø systematyczne spotkania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych.

Projekt ,,Nowy Zawód – Nowy Start”
Europejski Fundusz Społeczny jest głównym narzędziem finansowym Unii
Europejskiej wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym
spójność gospodarczą i społeczną.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju od 2008 roku realizuje
projekt ,,Nowy Zawód – Nowy Start”. Projekt został napisany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji”, Podziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centrum pomocy rodzinie”. Głównym celem Projektu jest wzrost
aktywności społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej z terenu powiatu
buskiego. Celami szczegółowymi były: poprawa jakości świadczonej pracy socjalnej
w powiecie buskim, bezpłatne, kompleksowe wsparcie, łatwy dostęp do form aktywnej
integracji, podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych klientów pomocy
społecznej.
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Budżet Projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.
Tabela 17. Budżet Projektu w okresie 2008-2010
Lata
2008r.

Przyznane
dofinansowanie
z EFS
44 879,77 zł

2009r.

Wkład własny
Powiatu

Ogółem

5 265,23 zł

50 145,00 zł

296 692,50 zł

34 807,50 zł

331 500,00 zł

2010r.

665 164,00 zł

78 036,00 zł

743 200,00 zł

Razem

1 006 736,27 zł

118 108,73 zł

1 124 845,00 zł

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

Tabela 18. Liczba osób biorących udział w szkoleniach i kursach zorganizowanych
w latach 2007 – 2010 w ramach Projektu
Lata

Liczba kursów

Liczba osób
biorących udział
w kursach

2008r.
2009r.
2010r.

2
5
5

10
40
110

Razem

12

160

Liczba osób
niepełnosprawnych
biorących udział
w kursach
0
20
60
80

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju

W latach 2008 – 2010 w ramach Projektu ,,Nowy Zawód – Nowy Start”
zorganizowano kursy zawodowe oraz doszkalające wraz z doradztwem społecznym
i zawodowym dla 160 osób, w tym dla 80 osób niepełnosprawnych. Zaktywizowaną grupę
stanowiły osoby niepełnosprawne, usamodzielniający się wychowankowie placówek
opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osoby zgłoszone w systemie
,,Żółta Karta”, klienci Zespołu Interwencji Kryzysowej, rodziny biologiczne dzieci
umieszczonych w placówkach.
Zadanie „aktywna integracja” opierała się na zorganizowaniu kursów zawodowych
i doszkalających oraz usług szkoleniowo – doradczych z elementami rehabilitacji.
Nieodłącznym elementem wszystkich usług było doradztwo zawodowe i społeczne.
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Celem PCPR było dotarcie do jak największej liczby nowych beneficjentów,
aby możliwość aktywizacji miała jak największa liczba klientów pomocy społecznej,
stanowiących grupę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto Centrum
bardzo dobrze ocenia formę wsparcia wprowadzoną po raz pierwszy w roku 2010, jaką
były dwie usługi szkoleniowo – doradcze z elementami rehabilitacji. Na podstawie relacji
uczestników, ich rozmów z pracownikami socjalnymi oraz doradcą ds. osób
niepełnosprawnych można stwierdzić, że wyjazdy takie przyniosły beneficjentom nie tylko
edukację, ale również stanowiły niecodzienną formę rozrywki i rehabilitacji, przyniosły
możliwości nawiązania nowych kontaktów, innego niż dotychczas spędzenia wolnego
czasu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju planuje kontynuować
projekt ,,Nowy Zawód – Nowy Start” do końca 2012 roku (perspektywa finansowania),
wprowadzając co roku formy wsparcia przydatne dla beneficjentów w wychodzeniu
ze strefy zagrożenia wykluczeniem społecznym.
Zakres korzystania z pomocy instytucjonalnej i wsparcia dla osób niepełnosprawnych
przedstawia diagram 16. Instytucje centralne są w zasadzie niedostępne dla mieszkańców
gmin miejsko – wiejskich i wiejskich. Zdecydowana większość z nich korzysta z pomocy
gmin. Tymczasem, w miastach niepełnosprawni częściej poszukują pomocy w PFRON.
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Diagram 16. Korzystanie z pomocy instytucji wsparcia w ciągu ostatnich trzech lat ze względu na typ gminy
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Źródło: Pentor Research International

56

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020

3.5. Problemy społeczne i bariery środowiskowe osób niepełnosprawnych
Problem społeczny polega na tym, że przy przyroście ludności oraz liczby osób
niepełnosprawnych zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę lekarską, rehabilitację
i opiekę społeczną.
Każda widoczna niepełnosprawność różnie oceniana jest przez środowisko
społeczne. W realiach życia społecznego nie było tradycji traktowania osób
niepełnosprawnych jako pełnowartościowych ludzi z ich subiektywnymi nastawieniami
i oczekiwaniami, osobistymi potrzebami i problemami: nie widzi się dalej pełnego
respektowania ich autonomii psychicznej oraz obywatelskich praw i przywilejów.
Dla osiągnięcia własnych życiowych wartości, korzyści ze zbliżenia się do normalnych
warunków życia w społeczeństwie potrzebna jest fizyczna i funkcjonalna bliskość osób
niepełnosprawnych z innymi ludźmi oraz zaspokajania poczucia własnej wartości.
Oczekiwania społeczne osób niepełnosprawnych mogą być pomyślnie zrealizowane
dopiero wtedy, gdy wychowanie i kształcenie społeczności odbywać się będzie w duchu
tolerancji, integracji i stanie się procesem socjalizacji,

innymi słowy tworzenia

przyjaznego środowiska dla osób niepełnosprawnych. Jednak by mogło do tego dojść,
niezbędna jest likwidacja barier środowiskowych.
Do najczęściej wymienianych barier należą:
Ø Bariery psychologiczne to trudności w zaakceptowaniu własnej sytuacji związanej
z niepełnosprawnością. Dużą rolę w niwelowaniu tej bariery będzie miało wsparcie
psychologiczne poprzez poradnictwo w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej.
Ø Bariery społeczne to wszelkiego rodzaju negatywne relacje środowiska
społecznego,

w różny sposób okazywana

niechęć,

wrogość, obojętność.

Ta bariera wymaga długotrwałego procesu edukacji społecznej w celu zmiany
stereotypów i postaw związanych z niepełnosprawnością.
Ø Bariery prawne
rehabilitacyjnego.

to taki system prawny, który nie stymuluje procesu
Długotrwały

proces

przyznawania

grup

inwalidzkich

i załatwiania spraw niepełnosprawnych.
Ø Bariery architektoniczne wszelkie bariery utrudniające poruszanie się osoby
niepełnosprawnej w terenie lub w mieszkaniu i jego najbliższym otoczeniu.
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Ø Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
swobodne poruszanie się lub przekazywanie informacji.
Ø Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie
niepełnosprawnej usprawnienie.
Diagram 17. Problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne według osób
niepełnosprawnych oraz przedstawicieli samorządu gminnego

9%

Problemy rehabilitacyjne

Bariery transportowe

11%

2%
17%

25%

Bariery urzędowe

8%

21%

Problemy bytowe

26%

14%

Zmiana postaw społecznych
2%

Bariery architektoniczne

Osoby niepełnosprawne - świętokrzyskie (N=314)
Przedstawiciele samorządów gminnych - świętokrzyskie
(N=65)

6%
38%

28%

Miejsca pracy

Problemy psychologiczne

Ochrona zdrowia

45%

11%
9%

24%
14%

Problemy finansowe

83%
48%

Źródło: Pentor Research International

Dla przedstawicieli samorządów gminnych problemy osób niepełnosprawnych
skupiają się przede wszystkim wokół barier architektonicznych, transportowych
oraz problemów z zatrudnieniem. Wyraźnie nie doszacowują zaś problemów finansowych,
problemów związanych z ochroną zdrowia oraz problemów natury społecznej.
W powiecie buskim 83% osób niepełnosprawnych skarży się na problemy finansowe,
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podczas

gdy na problemy te wskazuje jedynie 48% przedstawicieli samorządów

gminnych.
Tabela 19. Zidentyfikowane problemy zgłaszane przez osób niepełnosprawnych

1.

Niska wiedza społeczności lokalnych/grup społecznych na temat osób
niepełnosprawnych

2.

Niska wiedza (lub trudności w jej uzyskaniu) osób niepełnosprawnych na temat
przysługujących im praw oraz możliwości uzyskania pomocy

3.

Niska wiedza społeczności lokalnych/grup społecznych na temat zapobiegania
chorobom, niski poziom edukacji prozdrowotnej

4.

Wysokie ryzyko wykluczenia osób niepełnosprawnych ze społeczeństwa lub
zepchnięcie ich na margines

5.

Niedostateczna jakość i dostępność usług z zakresu rehabilitacji i opieki medycznej

6.

Brak lub niewystarczająca możliwość zapewnienia opieki osobom, których stan
fizyczny lub psychiczny tego wymaga

7.

Trudna sytuacja psychiczna związana z doświadczeniem niepełnosprawności

8.
9.
10.

Brak lub niewystarczająca możliwość zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych
w zakresie edukacji
Niski udział osób niepełnosprawnych na rynku pracy – wysoki stopień bezrobocia
wśród osób niepełnosprawnych; brak zainteresowania podjęciem pracy lub
umiejętności poruszania się na rynku pracy
Brak lub niewystarczająca możliwość rozwoju własnych zainteresowań/potrzeb
w zakresie kultury, sportu, rekreacji, religii

11.

Utrudniony dostęp do dóbr i usług (ogólnodostępnych)

12.

Niedoskonały system (lub je go niedoskonałe funkcjonowanie) udzielanie
pomocy/wsparcia osobom niepełnosprawnym

13.

Brak lub niewystarczająca wiedza na temat cech osób niepełnosprawnych
zamieszkujących dany obszar oraz ich potrzeby

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Ankiety dla osób niepełnosprawnych –
2011 rok.

Bariery architektoniczne
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego
elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub
warunki użytkowania uniemożliwiają

lub zmniejszają

swobodę

ruchu

osobom

niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych jest jednym z zadań z zakresu
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rehabilitacji społecznej realizowanym przez PCPR.
Tabela 20. Realizacja zadania: dofinansowanie likwidacji barier

architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych
w latach 2007 -2010
Lata

Liczba
złożonych
wniosków

Kwota
złożonych
wniosków
(zł)

Bariery
architektoniczne

Bariery
w komunikowaniu się

Bariery techniczne

Liczba
zawartych
umów

Kwota
zawartych
umów

Liczba
zawartych
umów

Kwota
zawartych
umów

Liczba
zawartych
umów

Kwota
zawartych
umów

2007

274

1 601 044

39

299 147

22

48 946

13

25 989

2008

199

1 022 345

43

284 647

32

54 314

18

17 328

2009

206

1 061210

17

113 200

14

20 742

15

14 045

2010

180

1 320 155

17

123 558

13

17 562

14

21 937

Razem

859

5 004 754

116

820 552

81

141 564

60

79 299

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju.

Względy finansowe decydują o ubogiej bazie udogodnień architektonicznych
służących niepełnosprawnym na terenie powiatu buskiego. Wyraźnie lepsza jest sytuacja
niepełnosprawnych w gminach uzdrowiskowych (Busko - Zdrój, Solec - Zdrój)
w porównaniu do gmin typowo rolniczych (Tuczępy, Gnojno i inne). Na ternie miasta
Busko – Zdrój specjalne podjazdy i wejścia posiadają: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta
i Gminy, Urząd Skarbowy, Banki, Sąd i Prokuratura oraz Policja, ZUS, PUP. Bariery
zlikwidowane są też przy budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
gdzie istnieją ponadto automatycznie rozsuwane drzwi. Osoby niepełnosprawne
swobodnie mogą dostać się także na Pływalnię Miejską. Obiekt Przychodni nr 1 i nr 2
w Busku – Zdroju spełnia wszystkie wymogi obiektu dostępnego dla osób
niepełnosprawnych. Obecnie dostosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych jest
Ośrodek Zdrowia w Dobrowodzie. W Ośrodku Zdrowia w Kołaczkowicach dobudowana
jest pochylnia umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dojście do budynku.
Przychodnia Specjalistyczna przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
– częściowo dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku
znajduje się od strony parkingu, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu umożliwia wjazd
wózkiem na parter budynku. W łazience, w której można wykonywać manewry wózkiem
inwalidzkim, znajdują się przydatne poręcze. Pozostała część budynku (2 piętra)
60

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020

jest niedostępna z uwagi na brak windy. Budynek główny szpitala jest przystosowany
dla osób niepełnosprawnych. Posiada wejścia przystosowane dla osób niepełnosprawnych
i jest wyposażony w windy. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – częściowo dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada wejście na poziomie parteru przystosowane
dla potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na brak windy trudno się dostać
na pierwsze piętro. Oddział Chorób Zakaźnych, częściowo dostosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, posiada wejście na poziomie parteru przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Nie dysponuje windą na pierwsze piętro. Duże obiekty handlowe
również są wyposażone w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przy obiekcie, gdzie
mieści się siedziba PCPR, istnieje podjazd, a w roku 2010 w ramach projektu ,,Nowy
Zawód – Nowy Zawód”

zamontowana została platforma windowa służąca

do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Centrum chciało w ten sposób odpowiedzieć
na potrzeby tych wszystkich klientów, którzy mają problemy z poruszaniem się.
Inwestycja opiewała na kwotę około 115 tysięcy złotych.
Dobra sytuacja pod względem rozwiązań architektonicznych sprzyjających
niepełnosprawnym jest w obiektach uzdrowiskowych i opieki zdrowotnej. W Solcu-Zdroju
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekty to: Urząd Gminy, Gimnazjum,
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, Szkoła Podstawowa w Zborowie, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Świniarach i Nadwiślański Bank Spółdzielczy. Na terenie Gminy
Nowy Korczyn wykonano dojścia oraz pochylnie dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych w ośrodkach zdrowia w Nowym Korczynie i w Brzostkowie.
Z informacji uzyskanych z urzędów gmin w Stopnicy i Wiślicy wynika, że na ich
terenie nie ma obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W gminie
Pacanów dla osób niepełnosprawnych przyjazne są Domy Pomocy Społecznej w Słupi
i Ratajach oraz dwa obiekty handlowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku – Zdroju jest
przykładem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie likwidacji barier
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. W zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej w Busku – Zdroju na 285 klatek schodowych żadna nie jest przystosowana
dla osób niepełnosprawnych. Nie ma również podjazdów, platform, niewielka jest także
liczba miejsc parkingowych na osiedlach. Podobna sytuacja jest także

w zasobach

mieszkaniowych gospodarki komunalnej w Busku – Zdroju, jak również w zasobach
komunalnych będących w dyspozycji gminy.
Wnikliwa analiza obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego
pokazuje, że dostosowanie tych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych stanowi
rzeczywisty problem, gdyż tylko nieznaczna ilość obiektów posiada zlikwidowane bariery
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architektoniczne. Z informacji uzyskanych z urzędów gmin na terenie powiatu buskiego
bariery architektoniczne oraz brak środków finansowych z tym związane stanowią istotne
problemy a zarazem potrzeby zgłaszane przez Urzędy Gmin.
W latach 2007 – 2011 w ramach programu celowego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą ,,Program wyrównywania różnic
między regionami II” utworzono nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej,
zakupiono jeden samochód typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych oraz
w czterech budynkach użyteczności publicznej zlikwidowano bariery architektoniczne.
Wykaz projektów ujęto w poniższej tabeli.
Tabela 21. Wykaz projektów zrealizowanych w latach 2007 – 2010 w ramach ,,Programu
wyrównywania różnic między regionami II”
Lp.

Nazwa projektu

Beneficjent
PFRON

Koszt w złotych
Beneficjent

Razem

Obszar – C - 2007 rok
1.

Zakup wyposażenia miejsca
pracy dla osoby
niepełnosprawnej

1.

Modernizacja budynku Ośrodka
Zdrowia w Gnojnie w celu likwidacji
barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych

2.

Likwidacja barier architektonicznych
w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku-Zdroju
Dostawa oraz montaż dźwigu
elektrycznego w budynku
Przychodni nr 1 w Busku-Zdroju

Parafia p.w. Świętego
Brata
Alberta w Busku Zdroju

6 610,40

9 915,60

16 526,00

71 019,65

71 019,66

142 039,31

30 010,65

30 010,64

60 021,29

66 917,00

66 917,00

133 834,00

43 330,65

101 122,86

144 453,51

35 000,00

85 000,00

120 000,00

Obszar B - 2008 rok

3.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej mający
siedzibę Gnojno 147
28-114 Gnojno
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
Ul. Rehabilitacyjna 1
28-100 Busko-Zdrój
Samodzielny Publiczny
Zespół Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
mający siedzibę:
ul. Sądowa 9
28-100 Busko-Zdrój

Obszar B - 2011 rok
1.

Dostosowanie pomieszczeń
higieniczno sanitarnych dla potrzeb
osób niepełnosprawnych
w Specjalistycznym Szpitalu
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym
,,Górka” w Busku - Zdroju

1.

Zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych przez Dom
Pomocy Społecznej w Świniarach

Uzdrowisko Busko –
Zdrój S.A.
ul. Gen. Rzewuskiego 1
28-100 Busko – Zdrój

Obszar D - 2011 rok
Caritas Diecezji
Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
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Nowo budowane obiekty są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
ponieważ jest to wymóg prawa budowlanego. Obiekty użyteczności publicznej, które
istniały przed zmianami prawa budowlanego przystosowuje się do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Proces ten ze względu na ograniczone środki finansowe jest powolny.
Tylko Gmina Solec – Zdrój ma opracowany Gminny Program Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych. Żadna z gmin nie zatrudnia osoby zajmującej się problematyką
osób

niepełnosprawnych.

Językiem

migowym

posługują

się

nauczyciele

w Samorządowym Gimnazjum w Solcu – Zdroju oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Broninie. W Zespole Placówek Oświatowych w Zbludowicach jeden
nauczyciel zna pismo Braillea.
Bariery komunikacyjne
Niepełnosprawnych w transporcie można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
1. Pasażerowie wykazujący znaczną niesprawność lokomocyjną:
Ø osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
Ø

niewidomi

2. Pasażerowie ze sprawnością ogólną umiarkowanie ograniczoną:
Ø osoby z umiarkowaną dysfunkcją kończyn dolnych
Ø słabowidzący
Ø słabosłyszący
Ø osoby w wieku podeszłym
Ø kobiety ciężarne i matki z wózkami dziecięcymi
Ø osoby obarczone ciężkim bagażem ręcznym
Infrastruktura

może

być

zaadaptowana

do

możliwości

zdrowotnych

osób

niepełnosprawnych w stopniu podstawowym bądź rozszerzonym o usługi towarzyszące:
Ø w zakresie funkcji podstawowych - są to ułatwienia techniczne i organizacyjne
dotyczące wejścia na dworzec i wyjścia oraz przemieszczania się w budynku
i jego otoczeniu,
Ø w zakresie funkcji towarzyszących – jest to udostępnienie usług towarzyszących
w stopniu odpowiadającym możliwościom wynikającym z wyposażenia technicznego
i organizacyjnego dworca (usługi gastronomiczne, handlowe, pocztowo telekomunikacyjne).
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W okresie 2007 – 2010 zostało wydanych 770 kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
W ostatnich latach dokonują się zasadnicze przemiany w statusie ludzi
niepełnosprawnych, również w powiecie buskim. Jednak ze względu na złą sytuację
ekonomiczną państwa przed niepełnosprawnymi pojawiają się niekorzystne perspektywy.
Pomimo że problem tych ludzi jest problemem społecznym, stanowi on dalej pewną formę
obciążenia. Z zebranych danych dotyczących powiatu wynika, że ludzie niepełnosprawni
stanowiący znaczny odsetek ogółu mieszkańców, nie mają właściwych i optymalnych
warunków funkcjonowania. Brakuje ich szczególnie w gminach. W przychodni
rehabilitacji

ambulatoryjnej,

ograniczony

jest

dostęp

do

opieki

pielęgniarskiej

czy zabiegów fizjoterapeutycznych. Zbyt mała jest liczba warsztatów terapii zajęciowej.
Również bariery architektoniczne w obiektach użyteczności publicznej i ciągów
komunikacyjnych są utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych. Zbyt mało uwagi zwraca
się na bezsilność i bezradność osób niepełnosprawnych, którzy tak jak ludzie sprawni chcą
żyć i funkcjonować normalnie.
Duża liczba mieszkańców powiatu posiada status osób niepełnosprawnych.
W niektórych gminach stanowi ona aż 27 %. Taki stan rzeczy wymaga podjęcia działań
także na poziomie gmin. Wskazane byłoby, aby każdy samorząd gminy opracował własny
program działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę wolę dokonywania
zmian w sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu buskiego, w okresie
najbliższych lat, należy podjąć zadania realizacyjne ujęte w dalszej części opracowania.
3.6. Analiza SWOT (mocne i słabe strony działań na rzecz osób
niepełnosprawnych)
S – (strengths) - mocne strony
W – (weaknesses) - słabe strony
O – (opportunities) - szanse
T – (threats) - zagrożenia
Analiza SWOT przeprowadzona dla potrzeb Programu, pokazuje cechy stanu
obecnego działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Część z nich wykazuje, że zarówno
w mocnych i słabych stronach istnieją czynniki zależne od podmiotów realizujących
zadania dla osób niepełnosprawnych. Analiza wykazuje, że istnieją szanse oraz zagrożenia,
niektóre z nich mają charakter obiektywny, na które nie można mieć bezpośredniego
wpływu sprawczego. Szansą dla osób niepełnosprawnych w powiecie buskim jest dobrze
rozbudowana baza rehabilitacyjna zarówno w sanatoriach uzdrowiskowych jak też
w zakładach lecznictwa zamkniętego i otwartego. Brak gminnych Programów Działań
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na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w istotny sposób wpływa na

sytuację tej grupy

społecznej. Zbyt mało obiektów użyteczności publicznej posiada złamane bariery
architektoniczne, dotyczy to szczególnie obiektów w gminach. W najbliższych latach
powinna zwiększyć się świadomość lokalnej społeczności co do problemów osób
niepełnosprawnych i ich potrzeb. Ten brak świadomości stanowi ważną przeszkodę
w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Rzeczywistą przeszkodą są nakłady
finansowe pozyskiwane i otrzymywane na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Winny one ulec zmianie, gdyż w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych, która
stanowi

19%

ogółu

mieszkańców

powiatu,

przeznaczone

środki

finansowe

są zdecydowanie za niskie.
Mocne strony

Słabe strony

· Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji

· Utrzymująca się niska świadomość

zawodowej, społecznej i zatrudniania

społeczna problematyki osób

osób niepełnosprawnych są

niepełnosprawnych
· Za niskie środki finansowe

finansowane ze środków PFRON
· Funkcjonują Warsztaty Terapii

w stosunku do potrzeb
· Występująca współpraca

Zajęciowej
· Sanatoria Buska i Solca prowadzą

i koordynacja działań poszczególnych

turnusy rehabilitacyjne,

podmiotów na rzecz osób

ambulatoryjne leczenie

niepełnosprawnych
· Występowanie szeregu barier

i rehabilitacje dla mieszkańców powiatu
· Dzieci i młodzież kształcą się

transportowych, architektonicznych,

w ośrodkach szkolno –

w komunikowaniu się, technicznych

wychowawczych w Broninie i Busku –

i psychologicznych
· Niska liczba klas integracyjnych

Zdroju
· Działa Poradnia Psychologiczno –

w szkołach i brak przedszkola tego typu

Pedagogiczna

w powiecie

· Działają organizacje pozarządowe na

· Brak szkół ponadgimnazjalnych

rzecz osób niepełnosprawnych

z klasami integracyjnymi

· Działa Szpital z działem rehabilitacji

· Brak odpowiedniej liczby zakładów

· Działa Dziecięcy Szpital Ortopedii

rehabilitacyjnych w gminach
· Duża liczba obiektów użyteczności

i Kompleksowej Rehabilitacji „Górka”

publicznej z barierami

w Busku – Zdroju
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· PUP organizuje szkolenia

architektonicznymi
· Ograniczone możliwości zatrudnienia

i przekwalifikowania osób

osób niepełnosprawnych

niepełnosprawnych

· Przepisy prawne zniechęcają

· Funkcjonuje Zakład Pracy Chronionej

pracodawców do tworzenia miejsc pracy

w Kołaczkowicach
· Powiat zapewnia poprzez DPS opiekę

dla osób niepełnosprawnych

instytucjonalną dla 292 osób

· Brak Zakładów Aktywizacji Zawodowej

niepełnosprawnych

· Brak ośrodków wsparcia dla osób

· W powiecie jest 9 środków transportu

niepełnosprawnych (świetlice, kluby)
· Słabo rozwinięte usługi opiekuńcze

do przewozu osób niepełnosprawnych
· Działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania

w miejscu zamieszkania osoby

o Niepełnosprawności

niepełnosprawnej, szczególnie na wsi

· Działa Zespół Interwencji Kryzysowej

· Słabość organizacji pozarządowych

udzielający pomocy psychologicznej

działających na rzecz osób

· Działa strona internetowa w PCPR

niepełnosprawnych
· Brak punktów informacyjnych

o tematyce niepełnosprawności
· Wydany został Poradnik dla Osób

o pomocy specjalistycznej dla osób
niepełnosprawnych

Niepełnosprawnych ( 3 edycje )

· Brak w gminach programów na rzecz

· Działają Środowiskowe Domy
Samopomocy w Świniarach i Busku –

osób niepełnosprawnych i wsparcia

Zdroju

finansowego
· Zbyt niski udział osób

· Główne urzędy i instytucje oraz obiekty
handlowe posiadają złamane bariery

niepełnosprawnych w imprezach

architektoniczne

masowych, sporcie, kulturze, turystyce
· Mała liczba etatowych pracowników

· Realizacja projektów EFS m. in. Nowy

zajmujących się osobami

Zawód – Nowy Start

niepełnosprawnymi

· Wolontariat

· Brak wiedzy wśród pracodawców

· Organizacja zbiórek środków

na temat zatrudnienia osób

finansowych

niepełnosprawnych i korzyści
z tym związanych
· Brak osób w urzędach
i instytucjach posługujących się
językiem migowym
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IV. CELE OPERACYJNE PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALIZACJI
Wstępem do realizacji Programu była diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych
zamieszkałych w powiecie buskim, zawarta w niniejszym opracowaniu. Program będzie
realizowany poprzez wykonywanie poszczególnych projektów, które są nakierowane
na osiągnięcie poszczególnych celów operacyjnych Programu.
Przeprowadzona przed powstaniem Powiatowego Programu Działań na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 ankieta dotycząca sytuacji niepełnosprawnych
mieszkańców Powiatu Buskiego, pozwoliła określić działania, które należy podjąć w celu
podniesienia jakości życia tych osób. Wnioski wyciągnięte z analizy poszczególnych
części ankiety pozwoliły stworzyć zarys głównych nurtów oddziaływania i wyeksponować
podstawowe problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.
Wyszczególniono najważniejsze obszary, ukazano potrzeby, opisano sytuację osób
niepełnosprawnych oraz zawarto sugestie co do kierunków działań na ich rzecz.
Celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2012-2020 jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
i gospodarczym powiatu buskiego poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw
i obowiązków jakie przysługują obywatelom. Podstawowymi celami opracowania
programu były: zespolenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, podejmowanie
działań na ich rzecz, pełna realizacja zadań powiatu, wynikających z ustaw oraz stworzenie
formalnej podstawy do pozyskiwania środków finansowych, aby można było realizować
pomoc dla osób niepełnosprawnych.
Cel ten może być osiągnięty poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
1. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych.
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb.
3. Rehabilitację społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych.
4. Likwidację

barier

architektonicznych,

barier

transportowych

oraz

barier

w komunikowaniu się.
5. Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej.
6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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V. CELE DO REALIZACJI
5.1. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne są ograniczane przez warunki, w jakich funkcjonują,
a poczucie zagrożenia bytu jest silniejsze niż w przeciętnych rodzinach. Wynika
to z niższego statusu materialnego i występujących ograniczeń i utrudnień w społecznym
funkcjonowaniu,

ale

również

ze

społecznego

niezrozumienia

ich

potrzeb.

Niepełnosprawność narusza najcenniejsze wartości człowieka: zdrowie, sprawność
fizyczną, zdolności do wypełniania elementarnych zadań społecznych i stanowi barierę
w realizacji własnych celów. Postrzegana jest jako stan niepożądany i niekorzystny fakt
społeczny, często wywołujący nieświadomie niepokój, budzący odrazę i lęk, że i nas może
spotkać podobny los.
Brak kontaktów powoduje, że w ocenach kierujemy się silnie zakorzenionymi
w świadomości stereotypami, niesprawiedliwymi informacjami, na podstawie których
postrzega się osoby niepełnosprawne. Spojrzenie poprzez pryzmat ograniczeń, niskich
rent, miernych sukcesów życiowych i zawodowych oraz skalę bezradności i koniecznej
pomocy, sytuuje te osoby w roli klientów różnych instytucji pomocowych i powoduje ich
marginalizację. Ograniczenia sprawności kojarzone są jako odchylenia od normy,
a kontakt z osobami niepełnosprawnymi wywołuje poczucie bezradności i zakłopotanie.
Społeczne oczekiwania idą w kierunku dokonywania zmian w samej osobie
niepełnosprawnej

poprzez

leczenie,

rehabilitację

i

przystosowanie.

Problem

niepełnosprawności nie dotyczy jednak samych niepełnosprawnych, lecz także, a może
przede wszystkim osób sprawnych. Istotna jest zatem zmiana społecznego myślenia
i postaw wobec organizacji życia osób niepełnosprawnych, gdyż otoczenie winno
stymulować i wpływać na rozwiązywanie ich problemów.
Zadania do realizacji:
➢

Prowadzenie cyklicznych programów informacyjnych w mediach, szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych na tematy przybliżające problemy
niepełnosprawnych i organizacji działających na ich rzecz,

➢

Zapewnienie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach i przedsięwzięciach
społeczno-kulturalnych organizowanych przez gminy i powiat. Informacja
i promocja imprez w miejscach dostępnych dla niepełnosprawnych,

➢

Powołanie stałego Ośrodka Informacji dla niepełnosprawnych w PCPR,
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➢

Prowadzenie strony internetowej, dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych
w zakresie informacji, ulg i przepisów,

➢

Wydanie Powiatowego Poradnika dla Osób Niepełnosprawnych z aktualnymi
informacjami i uregulowaniami prawnymi służącymi niepełnosprawnym,

➢

Wdrażanie w szkołach programów wychowawczych, mających na celu poznawanie
świata osób niepełnosprawnych, zmianę postaw i akceptację,

➢

Prowadzenie konkursów i przeglądów artystycznych osób niepełnosprawnych.
W tworzeniu warunków równej dostępności dla osób niepełnosprawnych ogromne

znaczenie ma podniesienie poziomu świadomości w zakresie rozumienia potrzeb
niepełnosprawnych. Aby zapewnić równość szans osobom niepełnosprawnym, należy
propagować wiedzę w społeczeństwie na temat praw, potrzeb, możliwości i sytuacji
osób niepełnosprawnych oraz konsekwencji, jakie niosą ze sobą różne rodzaje
niepełnosprawności. Jednocześnie należy podejmować działania mające na celu
zwiększenie poziomu świadomości samych osób niepełnosprawnych w zakresie
obowiązków i przysługujących im praw. Podnoszenie poziomu świadomości
jest niezbędnym elementem przygotowania lokalnych środowisk do systematycznego
wsparcia osób niepełnosprawnych i stworzenia warunków równoważnego uczestnictwa
każdego mieszkańca powiatu buskiego w życiu społecznym i zawodowym.
Wzrost poziomu świadomości społecznej z zakresu rzeczywistych ograniczeń
wynikających z niepełnosprawności mógłby przyczynić się do złamania barier
i lepszego zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych.
5.2. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb
Pomoc społeczna jest fragmentem polityki państwa. Powołana została do pomocy
osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie
jej pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem pomocy
jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych w taki sposób, aby osoba lub rodzina
żyła w warunkach odpowiadających godności człowieka. Osoby niepełnosprawne
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej na ogólnych zasadach, określonych w ustawie
dla ogółu społeczeństwa.
Obok zabezpieczenia niezbędnych życiowych potrzeb osób niepełnosprawnych
konieczne jest organizowanie takiej specyficznej pomocy, która umożliwiać będzie osobie
niepełnosprawnej usamodzielnianie się i opuszczanie kręgu beneficjentów pomocy
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społecznej, pozwalając na prawdziwe upodmiotowienie niepełnosprawnych.
Rodzaj, formy i rozmiar tej pomocy powinny stymulować osobę niepełnosprawną
do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, przy wsparciu ze strony
pracownika socjalnego, który ma bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną.
Zadania w zakresie
niepełnosprawnych

będą

nowych rozwiązań środowiskowego

podejmowane

i

realizowane

z

wsparcia osób

udziałem

organizacji

pozarządowych. W celu lepszego dotarcia do środowisk tych osób PCPR powinien
dokonać diagnozy środowiska i nawiązać ściślejszą współpracę z organizacjami
pozarządowymi, które znają potrzeby w tym zakresie.
Zadania do realizacji:
➢

Tworzenie

warunków

pełnej

dostępności

do

usług

opiekuńczych

i specjalistycznych,
➢

Udzielanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej dla osób niepełnosprawnych,

➢

Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez prawników
i psychologów,

➢

Stała pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin –
informacja i poradnictwo prawne,

➢

Pozyskiwanie

i koordynacja pracy wolontariuszy pomagających osobom

niepełnosprawnym,
➢

Stała diagnoza środowisk osób niepełnosprawnych.
Osoby

niepełnosprawne

mają

prawo

do

niezależnego,

samodzielnego

i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków
ustanowionych dla ogółu obywateli. Niejednokrotnie z niepełnosprawnością wiąże
się trudna sytuacja materialna, zatem wyrównanie szans osób niepełnosprawnych
w dążeniu do godnego życia, w tym w szczególności, konieczność zaspokojenia
niezbędnych potrzeb życiowych wymaga zapewnienia tym osobom wsparcia
materialnego.
Osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają ograniczoną możliwość
prowadzenia aktywnego życia oraz wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu,
mają prawo do uzyskania profesjonalnego wsparcia w zaspokajaniu potrzeb
życiowych, tak aby w jak najpełniejszym zakresie mogły uczestniczyć w życiu
swojego środowiska społecznego i rodzinnego.
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Dla osób niepełnosprawnych, których sytuacja życiowa nie wymaga profesjonalnej
pomocy

w

samodzielnym

funkcjonowaniu,

natomiast

ze

względu

na niepełnosprawność ich potrzeba kontaktów społecznych nie jest w pełni
zaspokojona, cennym wsparciem jest bezinteresowna pomoc realizowana przez
wolontariuszy. Polega ona głównie na towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej,
podniesieniu jakości jej życia poprzez zapewnienie kontaktów ze środowiskiem,
jak również wsparcie emocjonalne. Aby wysiłek wolontariuszy przynosił zamierzone
efekty, konieczne jest właściwe skoordynowanie podejmowanych przez nich działań.
5.3. Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych
Na

terenie

powiatu

buskiego

zadania

z

zakresu

zaopatrzenia

osób

niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny wykonują różne
podmioty, od służby zdrowia, opieki społecznej po organizacje pozarządowe. Brak
przepływu informacji pomiędzy nimi utrudnia kontrolę i ocenę przebiegu rehabilitacji.
Bardzo duże znaczenie w osiągnięciu pozytywnych rezultatów leczenia i usprawnienia ma
poradnictwo
W

medyczne,

przypadku

socjalne

niepełnosprawnego

i

pedagogiczne
dziecka

oraz

działania

terapia

powinny

psychologiczna.
być

skierowane

do rodziców. Ważne jest wsparcie przez grupę innych rodziców dzieci z taką samą
niepełnosprawnością. Odpowiednie postawy rodzicielskie wobec niepełnosprawnego
dziecka pozwolą nie tylko na osiągnięcie pozytywnych rezultatów wczesnego leczenia
i usprawnienia oraz rehabilitacji psycho-edukacyjnej, ale także na pełen rozwój
i uczestnictwo w życiu społecznym.
Odwrotną sytuację mamy u osoby dorosłej, która na skutek wypadku czy choroby
staje się osobą niepełnosprawną. Obok ewentualnej potrzeby ratowania życia, leczenie
i rehabilitacja medyczna jest nieskuteczna bez wsparcia poradnictwem i ewentualną
terapią. Najlepsze rezultaty daje wsparcie udzielane przez osoby z taką samą
niepełnosprawnością.
Następnym elementem wsparcia wczesnego leczenia i rehabilitacji jest szybkie
i adekwatne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny. Osoby niepełnosprawne, które potrzebują tych przedmiotów i urządzeń,
powinny mieć do nich swobodny dostęp, niezależnie od sytuacji finansowej. Obecnie
w powiecie buskim nie ma takiego efektywnego systemu zaopatrzenia.
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Zadania do realizacji:
➢

Wspieranie leczenia i rehabilitacji szerokim poradnictwem i wsparciem
pracowników socjalnych oraz samych osób niepełnosprawnych i członków
ich rodzin,

➢

Skoordynowanie działań zmierzających do pełnego i adekwatnego w stosunku
do rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny,

➢

Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,

➢

Tworzenie nowych WTZ, obejmujących osoby niepełnosprawne z gmin, gdzie nie
ma tej formy rehabilitacji,

➢

Dofinansowanie

uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych

w

turnusach

rehabilitacyjnych,
➢

Wspieranie i pomoc finansowa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

➢

Propagowanie wszelkich imprez z udziałem niepełnosprawnych,

➢

Dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych,

➢

Wydanie kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych
i placówek,

➢

Wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym uprawniających do korzystania
z ulg i uprawnień.
Rehabilitacja

jest

procesem,

którego

celem

jest

umożliwienie

osobom

niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania.
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie im uczestnictwa w życiu społecznym,
czyli również w kulturze, sporcie i rekreacji.
Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się zwłaszcza uczestnictwo w:
➢

warsztatach terapii zajęciowej;

➢

turnusach rehabilitacyjnych;

➢

zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych
i

sportowych

oraz

innych

zespołach

aktywności

społecznej,

zgodnie

z potrzebami niepełnosprawnych;
➢

integracyjnych imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
Wymienione formy to działalność podstawowa. I tak warsztaty terapii zajęciowej,

które realizują również zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej mają na celu ogólny
rozwój i poprawę sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną
72

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020

możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia przez stosowanie różnych
technik terapii zajęciowej. Dwa warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące w powiecie
buskim na 65 miejsc nie zabezpieczają potrzeb. W dalszym ciągu osoby niepełnosprawne
ze wskazaniem do terapii zajęciowej z 5 gmin powiatu nie są objęte tą formą rehabilitacji.
Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami
wypoczynku, mającą na celu poprawę ogólnej sprawności, wyrobienie zaradności,
pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. W okresie ostatnich
4 lat z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało 613 mieszkańców powiatu, które
są osobami niepełnosprawnymi.
W powiecie buskim, który ma na swym terenie podmioty uzdrowiskowe
prowadzone są turnusy rehabilitacyjne. Sieć ośrodków prowadzących turnusy winna
się powiększać, dając dalsze możliwości tej formy aktywnej rehabilitacji nie tylko osobom
niepełnosprawnym w powiecie, ale całego kraju.
Obecnie działania z zakresu rehabilitacji społecznej w większości finansowane
są w oparciu o środki PFRON. Rehabilitacja społeczna jest głównym elementem działań
na rzecz osób niepełnosprawnych. Na zadania z tego zakresu powiat przeznacza średnio
95 procent wszystkich środków finansowych otrzymywanych z PFRON.
Rehabilitacja

społeczna

powinna

być

kontynuowana

i

rozszerzana

we wszystkich formach. Należy zwiększać efektywność działań, ich koordynację
oraz popularyzować, a także kumulować środki na te cele.
5.4. Likwidacja barier architektonicznych, barier transportowych oraz barier
w komunikowaniu się
Bariery architektoniczne, urbanistyczne, transportowe i techniczne są jednym
z najistotniejszych ograniczeń utrudniających, a często wręcz uniemożliwiających osobom
niepełnosprawnym korzystanie z przysługującego im prawa do pełnego życia
i zaspokajania swoich potrzeb na równi z innymi.
Na

dostosowanie

mieszkań

dla

osób

niepełnosprawnych

składanych

jest w PCPR około 120 wniosków dla dzieci oraz dorosłych osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest adaptacja łazienek oraz umożliwienie
samodzielnego wyjścia z domu (budowa podjazdu, montaż windy lub platformy). Pomocą
objęte są głównie osoby niepełnosprawne ruchowo. Zgodnie z istniejącymi w tym zakresie
procedurami, zadania likwidacji barier w pierwszej kolejności realizowane są u rodzin
z dziećmi niepełnosprawnymi oraz osób młodych rokujących podjęcie pracy. Bariery
w

komunikowaniu

się

odnoszą

się

do
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i niepełnosprawnością kończyn górnych. Bariery transportowe to możliwość wyposażenia
środka transportu w niezbędne urządzenia pozwalające bez przeszkód na prowadzenie
samochodu.
Zadania do realizacji:
➢

Systematyczne dostosowywanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych –
likwidacja barier,

➢

Tworzenie warunków społecznej komunikacji osób niepełnosprawnych,

➢

Rozbudowa infrastruktury systemu pomocy społecznej,
Głównym celem integracji społecznej osób niepełnosprawnych jest tworzenie

w ich naturalnym środowisku społecznym warunków dla ich rozwoju, nauki, pracy
i spędzania czasu wolnego czyli umożliwienie tym osobom powadzenia normalnego
życia, korzystania z możliwości edukacji, bogactwa dóbr kultury i powszechnie
dostępnych form czynnego wypoczynku.
Osoby

niepełnosprawne

mają

prawo

do

niezależnego,

samodzielnego

i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków
ustanowionych

dla

ogółu

obywateli.

Osoby

niepełnosprawne

mają

prawo

do uzyskania niezbędnych środków, umożliwiających wyrównanie zmniejszonych
wskutek niepełnosprawności szans w korzystaniu z przysługujących im praw. Zatem
wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powinny być podejmowane
z poszanowaniem suwerenności jednostki i jej prawa do dokonywania samodzielnych
wyborów

życiowych.

Jednym

z

elementów

Programu

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych jest stworzenie warunków, zapewniających możliwie pełne
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku. Wymaga to podjęcia szeregu
działań, zmierzających do stworzenia takich warunków, by osoby niepełnosprawne
mogły samodzielnie funkcjonować w środowisku.
5.5. Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej
Z uwagi na duże znaczenie pracy w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
konieczne jest ciągłe upowszechnianie, rozwijanie i doskonalenie form pomocy
realizowanych przez powiat w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.
Rehabilitacja zawodowa powinna dotyczyć zarówno młodzieży uczącej się, jak też
osób w okresie aktywności zawodowej, pozostających bez pracy lub funkcjonujących
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już w określonych środowiskach zawodowych. Należy jednak podkreślić, iż rehabilitacja
zawodowa osób niepełnosprawnych to nierzadko proces złożony, wymagający w wielu
przypadkach współpracy wyspecjalizowanych instytucji, specjalistów opieki społecznej
i rynku pracy oraz pracodawców. Powinna przy tym być spójna i dostosowana do potrzeb,
oczekiwań i możliwości samej osoby niepełnosprawnej. Jednak bez aktywnego udziału
i zaangażowania samych osób niepełnosprawnych rehabilitacja zawodowa nie przyniesie
oczekiwanych rezultatów. Kluczowym zadaniem w tym procesie staje się zatem skuteczna
motywacja, przełamanie obaw i występujących barier, w tym także psychologicznych oraz
budowanie wewnętrznego przekonania i wiary osoby niepełnosprawnej w możliwości
osiągnięcia tą drogą poprawy własnej sytuacji, niezależności i jakości życia.
Mając

na

względzie

założenia

i

cele

rehabilitacji

zawodowej

osób

niepełnosprawnych przyjmuje się następujące priorytetowe zadania do realizacji
w latach 2012-2020 w tym zakresie:
Ø upowszechnienie przy wykorzystaniu tradycyjnych form przekazu informacji
(ulotki, broszury, poradniki) oraz elektronicznych kanałów komunikacji (internet)
wiedzy na temat możliwości i korzyści wynikających z dostępnych form
rehabilitacji zawodowej oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Ø doskonalenie

i

prowadzenie

poradnictwa

zawodowego,

aktualizowanie

i udostępnianie informacji zawodowych osobom niepełnosprawnym,
Ø opracowywanie indywidualnych planów działania dla osób niepełnosprawnych
zainteresowanych tą formą pomocy,
Ø doskonalenie

i

realizacja

niepełnosprawnych

i

usług

pośrednictwa

pracodawców

pracy

zainteresowanych

na

rzecz

osób

zatrudnieniem

osób

niepełnosprawnych,
Ø umożliwienie osobom niepełnosprawnym przygotowania się do lepszego radzenia
sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez organizowanie zajęć
aktywizacyjnych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (zajęcia
w klubie pracy),
Ø organizowanie

przygotowania

zawodowego

osób

niepełnosprawnych

do zatrudnienia lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, rolniczej
lub w ramach spółdzielni socjalnych poprzez realizację szkoleń i staży lub innych
przewidzianych prawem form pomocy o podobnym charakterze i celu,
Ø wspieranie, w miarę występujących potrzeb, zatrudnienia osób niepełnosprawnych
u pracodawców i przedsiębiorców działających na lokalnym rynku pracy poprzez
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organizację subsydiowanego zatrudnienia ( prace interwencyjne, refundacje
kosztów

wyposażenia

niepełnosprawnych),

lub

lub

dostosowania

innych

stanowisk

przewidzianych

pracy

prawem

dla

form

osób

pomocy

o podobnym charakterze i celu,
Ø wspieranie,

w

miarę

występujących

potrzeb,

osób

niepełnosprawnych

rozpoczynających własną działalność gospodarczą, rolniczą lub w ramach
spółdzielni socjalnych poprzez przyznawanie tym osobom środków na podjęcie
powyższej działalności lub stosowanie innych przewidzianych prawem form
pomocy o podobnym charakterze i celu,
Ø udzielanie, w miarę występujących potrzeb, pomocy w utrzymaniu zatrudnienia lub
samozatrudnienia
pracowników

osób

niepełnosprawnych

niepełnosprawnych,

poprzez

dofinansowanie

finansowanie
kredytów

szkoleń

zaciąganych

na kontynuowanie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej
lub

rolniczej,

zwrot

pracodawcom

kosztów

zatrudnienia

pracowników

pomagających osobom niepełnosprawnym w pracy lub stosowanie innych
przewidzianych prawem form pomocy o podobnym charakterze i celu.
5.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych
Zapewnienie konsultacji społecznej we wszystkich działaniach dotyczących osób
niepełnosprawnych

w

fazie

ich

planowania,

wdrażania

oraz

ewaluacji

z samorządną reprezentacją środowiska osób niepełnosprawnych winno być normą.
Trudno sobie wyobrazić, aby w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych nie zasięgać
opinii samych zainteresowanych.
Zgodnie z uchwałą Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997r. Karta Praw
Niepełnosprawnych –

osoby niepełnosprawne

mają

pełną

gwarancję

i prawo

do posiadania samorządnej reprezentacji środowiska oraz konsultowania z nim wszelkich
projektów

aktów

prawnych

dotyczących

osób

niepełnosprawnych.

Ustawa

o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
wprowadziła Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako organy
opiniodawcze i doradcze. Do ich uprawnień należy inspirowanie przedsięwzięć
zmierzających do:
➢

Integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

➢

Realizacji praw osób niepełnosprawnych;
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➢

Opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych;

➢

Oceny realizacji programów;

➢

Opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Realizacja tego zadania będzie również realizacją art. 35 a, ust. 1, pkt. 4

znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, która wymienia jako jedno z zadań powiatu: „współpracę
z

organizacjami

pozarządowymi

i

fundacjami

działającymi

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób”.
Obecnie na terenie powiatu buskiego działają na rzecz osób niepełnosprawnych
organizacje pozarządowe, które zrzeszają osoby niepełnosprawne lub członków ich rodzin.
Najczęściej obejmują jeden rodzaj niepełnosprawności, często zrzeszają osoby w ramach
jednej grupy chorób. Część prowadzi działalność cykliczną, część działalność stałą.
Różnicuje je również liczebność członków. W środowisku można podać jedynie nieliczne
przykłady realizacji wspólnych przedsięwzięć czy stałej współpracy. Brak jest
też znajomości, a co za tym idzie, zrozumienia potrzeb osób z innymi rodzajami
niepełnosprawności poza obejmowanymi przez daną organizację.
Powołana przy Staroście Buskim zgodnie z zapisami Ustawy o rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą przedstawiciele największych organizacji
działających w środowisku osób niepełnosprawnych, jest reprezentacją środowiska
z kompetencjami doradczymi i opiniotwórczymi. Rada czuwa nad przestrzeganiem praw
osób niepełnosprawnych.
Zadania do realizacji:
➢

Wspieranie i powierzanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
na

rzecz środowiska

osób

niepełnosprawnych w

zakresie

przedsięwzięć

integracyjnych,
➢

Wspieranie działań organizacji pozarządowych

w zakresie powstawania

i działalności Centrów Informacji dla osób niepełnosprawnych,
➢

Wspieranie

organizacji

pozarządowych

w

działalności

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,
➢

Stworzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających w środowisku
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osób niepełnosprawnych,
➢

Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,

➢

Ocena realizacji programów,

➢

Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Powyższe zadania winny być realizowane w oparciu o będące w dyspozycji

Powiatu Buskiego środki PFRON, FP lub inne dostępne środki publiczne, w tym
środki unijne,

w ramach

standardowych działań wynikających z zapisów

obowiązujących w tym zakresie ustaw, a także w ramach realizowanych projektów
i programów, których grupą docelową lub jedną z grup docelowych są osoby
niepełnosprawne.
VI. GŁÓWNI REALIZATORZY PROGRAMU I ZAKRES ICH DZIAŁAŃ
Ewaluacja Programu będzie stałym i ciągłym procesem obserwacji ilościowych
i jakościowych zmian mierników, mającym na celu zapewnienie informacji na temat
skuteczności podejmowanych działań oraz ich zmianę w przypadku rozbieżności
pomiędzy założeniami, a rezultatami. Poprzez ustalenie zasad procesu monitoringu,
zapewniona zostanie bieżąca i etapowa kontrola realizacji Programu.
Głównym narzędziem monitoringu Programu będą coroczne sprawozdania
z realizacji harmonogramów działań na rzecz osób niepełnosprawnych za dany rok
kalendarzowy. Dzięki analizie porównawczej, dokonuje się oceny osiągniętych rezultatów
oraz określenie stopnia wykonania poszczególnych zadań, jak również oceny rozbieżności
pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a osiągniętymi rezultatami.
Bieżące działania podejmowane w ramach monitoringu Programu dadzą obraz
postępu w realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Natomiast w perspektywie
długofalowej monitoring umożliwi obserwację dynamiki realizacji celów oraz zmian
strukturalnych.
6.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
Do zadań realizowanych w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 rola koordynatora i wykonawcy kluczowych
przedsięwzięć spoczywać będzie na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –
Zdroju.
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Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju należy realizacja
zadań określonych w niniejszym Programie z zakresu rehabilitacji społecznej

osób

niepełnosprawnych, w ramach posiadanych przez Centrum w tym obszarze kompetencji
ustawowych i uprawnień programowych.
Będzie ono realizować następujące zadania:
·

Podejmowanie działań zmniejszających skutki niepełnosprawności;

·

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych;

·

Dofinansowywanie ze środków przeznaczonych na zadania dla niepełnosprawnych:
Ø

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych według określonych kryteriów,

Ø

sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

Ø

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze,
Ø

likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,

w komunikowaniu się i technicznych;
·

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ.

·

Organizacja i prowadzenie wolontariatu.

·

Inicjowanie i prowadzenie sytemu pomocy osobom niepełnosprawnym poza
ustawowymi uprawnieniami.

·

Organizacja i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

·

Prowadzenie banku drugiej ręki z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

6.2. Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju należy realizacja zadań
określonych w niniejszym Programie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, w ramach posiadanych przez Urząd w tym obszarze kompetencji
ustawowych i uprawnień programowych.
Do zadań tych należy w szczególności:
➢

Prowadzenie

pośrednictwa

pracy

i

poradnictwa

zawodowego

dla

osób

niepełnosprawnych;
➢

Organizowanie i finansowanie szkoleń zawodowych osób niepełnosprawnych;

➢

Organizowanie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy oraz zajęć
aktywizacyjnych dla osób niepełnosprawnych;

➢

Współpracę z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych
przepisów;

➢

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności
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gospodarczej, rolniczej lub w ramach spółdzielni socjalnych;
➢

Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy tworzonych
dla osób niepełnosprawnych;

➢

Finansowanie usług i instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( m.in. staże, prace interwencyjne ).

6.3. Instytucje i organizacje pozarządowe
Działania wobec osób niepełnosprawnych są zadaniem ogólnospołecznym,
ponieważ skutki niepełnosprawności dotykają wszystkich dziedzin życia. Realizacja
założeń Programu możliwa jest w perspektywie najbliższych 9 lat, pod warunkiem,
że

będą

sukcesywnie

wdrażane

elementy

Programu

dostosowane

do

potrzeb

i posiadanych środków finansowych przy zaangażowaniu wszystkich tworzących
wspólnotę powiatową, a są nimi:
➢

administracja samorządowa, instytucje lecznictwa publicznego i niepublicznego,
uzdrowiska

oraz

organizacje

pozarządowe,

zwłaszcza

zrzeszające

osoby

niepełnosprawne.
Wypełniając szereg ról w tym zakresie, można przyjąć dla wszystkich podmiotów
następujące zadania:
➢

określanie potrzeb i priorytetów dotyczących życia osób niepełnosprawnych;

➢

podnoszenie świadomości społeczeństwa i propagowanie zmian;

➢

stwarzanie możliwości rozwijania umiejętności w różnych dziedzinach oraz
zapewnienie wzajemnego wspierania osób niepełnosprawnych;

➢

prowadzenia działań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;

➢

prowadzenie rehabilitacji społecznej, zawodowej, leczniczej niepełnosprawnych.

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program będzie finansowany:
➢

ze środków przekazanych przez PFRON;

➢

ze środków własnych powiatu;

➢

z innych środków, takich jak np. dotacja celowa z budżetu Państwa, Funduszu
Pracy czy programów Unii Europejskiej;

➢

środków własnych organizacji pozarządowych, fundacji działających na rzecz
niepełnosprawnych.
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VIII. WYKAZ PROJEKTÓW WRAZ Z OGÓLNYM HARMONOGRAMEM REALIZACJI
Nazwa projektu

Planowane zadania

Kształtowanie i rozwijanie
świadomości
społecznej
w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów
osób niepełnosprawnych

Prowadzenie cyklicznych programów informacyjnych w mediach, szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych na tematy przybliżające problemy
niepełnosprawnych i organizacji działających na ich rzecz

2012-2020

Zapewnienie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach i przedsięwzięciach
społeczno-kulturalnych organizowanych przez gminy i powiat. Informacja
i promocja imprez w miejscach dostępnych dla niepełnosprawnych

2012-2020

Powołanie stałego Ośrodka Informacji dla niepełnosprawnych w PCPR

2012-2020

Prowadzenie strony internetowej dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych
w zakresie informacji, ulg i przepisów

2012-2020

Wydanie Powiatowego Poradnika dla Osób Niepełnosprawnych z aktualnymi
informacjami i uregulowaniami prawnymi służącymi niepełnosprawnym

2012-2020

Wdrażanie w szkołach programów wychowawczych, mających na celu
poznawanie świata osób niepełnosprawnych, zmianę postaw i akceptację

2012-2020

Prowadzenie konkursów i przeglądów artystycznych osób niepełnosprawnych

2012-2020

Tworzenie warunków pełnej dostępności do usług opiekuńczych
i specjalistycznych

2012-2020

Udzielanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej dla osób niepełnosprawnych

2012-2020

Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez prawników
i psychologów

2012-2020

Stała pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin –
informacja i poradnictwo prawne

2012-2020

Pozyskiwanie i koordynacja pracy wolontariuszy pomagających osobom
niepełnosprawnym

2012-2020

Stała diagnoza środowisk osób niepełnosprawnych

2012-2020

Wsparcie osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb

Termin realizacji

Charakter zadania
ciągły

ciągły
ciągły
ciągły
jednorazowy
ciągły
ciągły
ciągły
ciągły
ciągły
ciągły

ciągły
ciągły
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Rehabilitacja społeczna
i zdrowotna osób
niepełnosprawnych

Wspieranie leczenia i rehabilitacji szerokim poradnictwem i wsparciem
pracowników socjalnych oraz samych osób niepełnosprawnych i członków ich
rodzin

2012-2020

Skoordynowanie działań zmierzających do pełnego i adekwatnego w stosunku
do rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

2012-2020

Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej

2012-2020

Tworzenie nowych WTZ, obejmujących osoby niepełnosprawne z gmin, gdzie nie
ma tej formy rehabilitacji

2012-2020

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych

2012-2020

Wspieranie i pomoc finansowa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym i turystycznym

2012-2020

Propagowanie wszelkich imprez z udziałem niepełnosprawnych

2012-2020

Dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych

2012-2020

Wydanie kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych
i placówek

2012-2020

Wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym uprawniających do korzystania
z ulg i uprawnień

2012-2020

Likwidacja barier
Systematyczne dostosowywanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych –
architektonicznych, barier likwidacja barier
transportowych oraz barier
Tworzenie warunków społecznej komunikacji osób niepełnosprawnych
w komunikowaniu się
Rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej

2012-2020

Działania w zakresie
rehabilitacji zawodowej

2012-2020

Upowszechnienie przy wykorzystaniu tradycyjnych form przekazu informacji
(ulotki, broszury, poradniki) oraz elektronicznych kanałów komunikacji (Internet)
wiedzy na temat możliwości i korzyści wynikających z dostępnych form
rehabilitacji zawodowej oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
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ciągły

ciągły
ciągły
ciągły

ciągły

ciągły
ciągły
ciągły
ciągły
ciągły
ciągły

2012-2020

ciągły

2012-2020

ciągły

ciągły
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Współpraca z
organizacjami

Doskonalenie i prowadzenie poradnictwa zawodowego, aktualizowanie
i udostępnianie informacji zawodowych osobom niepełnosprawnym

2012-2020

Opracowywanie indywidualnych planów działania dla osób niepełnosprawnych
zainteresowanych tą formą pomocy

2012-2020

Doskonalenie i realizacja usług pośrednictwa pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych i pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych

2012-2020

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym przygotowania się do lepszego radzenia
sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez organizowanie zajęć
aktywizacyjnych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (zajęcia
w klubie pracy)

2012-2020

Organizowanie przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych
do zatrudnienia lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, rolniczej lub
w ramach spółdzielni socjalnych poprzez realizację szkoleń i staży lub innych
przewidzianych prawem form pomocy o podobnym charakterze i celu

2012-2020

Wspieranie, w miarę występujących potrzeb, zatrudnienia osób
niepełnosprawnych u pracodawców i przedsiębiorców działających na lokalnym
rynku pracy poprzez organizację subsydiowanego zatrudnienia (prace
interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia lub dostosowania stanowisk pracy
dla osób niepełnosprawnych), lub innych przewidzianych prawem form pomocy
o podobnym charakterze i celu

2012-2020

Wspieranie, w miarę występujących potrzeb, osób niepełnosprawnych
rozpoczynających własną działalność gospodarczą, rolniczą lub w ramach
spółdzielni socjalnych poprzez przyznawanie tym osobom środków na podjęcie
powyższej działalności lub stosowanie innych przewidzianych prawem form
pomocy o podobnym charakterze i celu

2012-2020

Udzielanie, w miarę występujących potrzeb, pomocy w utrzymaniu zatrudnienia
lub samozatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez finansowanie szkoleń
pracowników niepełnosprawnych, dofinansowanie kredytów zaciąganych
na kontynuowanie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej lub
rolniczej, zwrot pracodawcom kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
osobom niepełnosprawnym w pracy lub stosowanie innych przewidzianych
prawem form pomocy o podobnym charakterze i celu

2012-2020

Wspieranie i powierzanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie przedsięwzięć

2012-2020
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ciągły
ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły

ciągły
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pozarządowymi
integracyjnych
działającymi na rzecz osób
Wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie powstawania
niepełnosprawnych
i działalności Centrów Informacji dla osób niepełnosprawnych

2012-2020

Wspieranie organizacji pozarządowych w działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych

2012-2020

Stworzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających w środowisku
osób niepełnosprawnych

2012-2020

Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych

2012-2020

Ocena realizacji programów

2012-2020

Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
pod kątem uch skutków dla osób niepełnosprawnych

2012-2020
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ciągły
ciągły
ciągły
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PODSUMOWANIE
Kierunki działań ujęte w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 są długofalowym planem dla powiatu buskiego,
zakładającym, aby każda osoba niepełnosprawna mogła aktywnie korzystać ze swoich
uprawnień i realizować efektywnie społeczne obowiązki i przywileje. Wśród ludzi
niepełnosprawnych występują osoby w różnym wieku, o różnych stopniach i rodzajach
niepełnosprawności, a co za tym idzie o różnych potrzebach. Działanie Programu dążące
do zapewnienia im możliwie

najlepszej jakości życia

i warunków rozwoju,

tą różnorodność uwzględnia.
Proponowane działania mają na celu przy udziale wszystkich podmiotów
pracujących dla niepełnosprawnych, przywracać umiejętności samodzielnego radzenia
sobie w życiu przez konkretną osobę.
O dobrym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej w powiecie świadczy przede
wszystkim poczucie jakości życia. Aby do tego doszło musi ona doświadczyć własnej
podmiotowości. Planom konkretnej osoby, jej potrzebom winny być podporządkowane
świadczone usługi różnych instytucji. Istotnym celem Programu jest budowanie
przyjaznego

i życzliwego otoczenia ludzi, którzy wspólnie z tą osobą podejmą wysiłek

realizowania jej osobistych planów.
Niniejszy dokument został opracowany przy współpracy specjalnego Zespołu
powołanego uchwałą Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju. Dane w nim zawarte pochodzą
z GUS, urzędów gmin i organizacji pozarządowych oraz jednostek działających
w płaszczyźnie pomocy osobom niepełnosprawnym w powiecie buskim. Przyjęte kierunki
działań jak również zadania realizacji stają się częścią składową Powiatowej Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.
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SPIS DIAGRAMÓW
Diagram 1.

Niepełnosprawni w powiecie buskim w stosunku do ogółu mieszkańców

Diagram 2.

Liczba
o

wydanych

przez

Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół

orzeczeń

o

stopniu

ds.

Orzekania

niepełnosprawności

dla Powiatu Buskiego w latach 2007 – 2010
Diagram 3.

Liczba osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność przez KRUS
w okresie 2007 – 2010 z Powiatu Buskiego

Diagram 4.

Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie w powiecie buskim

Diagram 5.

Liczba osób niepełnosprawnych ze względu na płeć w powiecie buskim

Diagram 6.

Liczba osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych w latach 2007
– 2010

Diagram 7.

Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Busku –
Zdroju w latach 2007-2010

Diagram 8.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Busku - Zdroju na
koniec 2010r. z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania

Diagram 9.

Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w BuskuZdroju na koniec 2010r. z podziałem na wykształcenie i wiek

Diagram 10. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Busku - Zdroju
w latach 2007-2010 z podziałem na stopień niepełnosprawności
Diagram 11. Udział

wydatków

poniesionych

na poszczególne formy aktywizacji

zawodowej osób niepełnosprawnych pokrytych ze środków PFRON, FP,
EFS
Diagram 12. Bariery ograniczające zatrudnienie

osób niepełnosprawnych na terenie

powiatu
Diagram 13. Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych (w wieku 13 lat i więcej)
Diagram 14.Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej
Diagram 15. Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej
Diagram 16. Korzystanie z pomocy instytucji wsparcia w ciągu ostatnich trzech lat ze
względu na typ gminy
Diagram 17. Problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne według osób
niepełnosprawnych oraz przedstawicieli samorządu gminnego
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SPIS TABEL
Tabela 1.

Liczba

wydanych

Orzekania

o

przez

Powiatowy

Niepełnosprawności

Zespół

orzeczeń

o

ds.
stopniu

niepełnosprawności dla Powiatu Buskiego w latach 2007 – 2010
Tabela 2.

Liczba wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności, wieku, płci oraz
wykształcenia

przez

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w latach 2007 – 2010
Tabela 3.

Liczba osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność przez KRUS
w latach 2007 – 2010 z powiatu buskiego

Tabela 4.

Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie na terenie powiatu buskiego

Tabela 5.

Liczba osób niepełnosprawnych z podziałem na płeć w powiecie buskim

Tabela 6.

Wykaz

organizatorów

rehabilitacyjnych,
korzystające

w

z

z

terenu

których

powiatu

buskiego – turnusów

uczestniczą osoby

dofinansowania

niepełnosprawne

uczestnictwa w turnusie ze środków

PFRON
Tabela 7.

Wykaz

z

ośrodków

rehabilitacyjnych,
korzystające

z

w

terenu

powiatu

buskiego – turnusów

których

uczestniczą osoby niepełnosprawne

dofinansowania

uczestnictwa w turnusie ze środków

PFRON
Tabela 8.

Liczba osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych w latach 2007–
2010

Tabela 9.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w PUP w Busku-Zdroju
w latach 2007 - 2010

Tabela 10.

Zakłady pracy, w których utworzono i refundowano miejsca pracy
w latach 2007-2010

Tabela 11.

Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Busku – Zdroju

w latach 2007-2010 według rodzaju wydanych orzeczeń
Tabela 12.

Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku 2010 według
rodzaju wydanych orzeczeń

Tabela 13.

Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych (w wieku 13 lat i więcej)
w powiecie buskim

Tabela 14.

Liczba niepełnosprawnych uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno –
Wychowawczych w Busku – Zdroju i w Broninie w okresie 2007 – 2010
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Tabela 15.

Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej w latach 2007 - 2010

Tabela 16.

Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wraz z wykorzystanymi
środkami i liczbą beneficjentów na przestrzeni lat 2007 – 2010

Tabela 17.

Budżet Projektu w okresie 2008-2010

Tabela 18.

Liczba osób biorących udział w szkoleniach i kursach zorganizowanych
w latach 2007 – 2010 w ramach Projektu

Tabela 19.

Zidentyfikowane problemy zgłaszane przez osób niepełnosprawnych

Tabela 20.

Realizacja

zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

w komunikowaniu

się

i technicznych na wniosek indywidualnych osób

niepełnosprawnych w latach 2007 -2010
Tabela 21.

Wykaz

projektów

zrealizowanych

w

latach 2007 – 2010 w ramach

,,Programu wyrównywania różnic między regionami II”

SPIS WYKRESÓW
Wykres 1.

Liczba
podjęcia

osób

wyłączonych

z

ewidencji niepełnosprawnych z tytułu

pracy w stosunku do ogólnej liczby osób niepełnosprawnych

zarejestrowanych w PUP w Busku-Zdroju oraz zgłoszonych ofert pracy
Wykres 2.

Liczba

osób niepełnosprawnych aktywizowana w ramach „kosztowych”

form wsparcia do ogólnej liczby osób w ewidencji niepełnosprawnych
w PUP w Busku-Zdroju
Wykres 3.

Wydatki PFRON i FP wraz z EFS poniesione na aktywizację zawodową
osób niepełnosprawnych w latach 2007-2011 przez PUP w Busku-Zdroju

SPIS MAP
Mapa 1.

Natężenie problemu niepełnosprawności na terenie gmin powiatu buskiego
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Wykaz autorów opracowania Programu powołanych Uchwałą nr 187/2011 Zarządu
Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 października 2011r. w sprawie powołania
Zespołu do opracowania Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2012 - 2020
1. Andrzej Smulczyński - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku –
Zdroju – Przewodniczący
2. Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony
Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju – Zastępca Przewodniczącego,
3. Dariusz Jurecki – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, Powiatowego Urzędu
Pracy w Busku – Zdroju – Członek,
4. Mariusz Musiał – Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Członek,
5. Agnieszka Milewska - Kierownik Zespołu Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym

i Programów PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju –
Członek,
6. Aneta Piasecka – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony
Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju – Członek.
Wykaz instytucji współpracujących przy opracowaniu Powiatowego Programu
Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 – 2020 pod nazwą ,,Równość
szans”
1. Urząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój
2. Urząd Gminy w Nowym Korczynie
3. Urząd Gminy w Solcu – Zdroju
4. Urząd Gminy w Gnojnie
5. Urząd Gminy w Stopnicy
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
7. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju
8. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwo Powiatowe w Busku –
Zdroju
9. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starostwo Powiatowe
w Busku – Zdroju
10. Placówka Terenowa KRUS w Busku - Zdroju
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11. Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju
12. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju
13. Klub Integracji Społecznej w Busku – Zdroju
14. Fundacja Ortopedyczna Szpital ZOZ w Busku – Zdroju
15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju
16. Polski Związek Niewidomych – Stowarzyszenie Okręg Świętokrzyski Koło Ponidzie w
Busku – Zdroju
17. Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących ,,Wielki Grosz” przy DPS w Zborowie
18. Stowarzyszenie Świętokrzyski Klub Amazonki przy Centrum Onkologii w Kielcach
Filia w Busku - Zdroju
19. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Skorocice
20. Polski Związek Głuchych TORiWSN Busko – Zdrój
21. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
22. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
23. Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich
24. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach
25. Dom Pomocy Społecznej w Słupi
26. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju
27. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie
28. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach
29. Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie
30. Szkoła Podstawowa w Szczaworyżu
31. Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu
32. Filialna Szkoła w Czyżowie
33. Gimnazjum Nr 1 im. M. Janasa w Pacanowie
34. Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich
35. Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich
36. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach
37. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy
38. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Nizinach
39. Szkoła Podstawowa nr 3 im. płk. A. Krzyżanowskiego ,,Wilka” w Busku – Zdroju
40. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku – Zdroju
41. Szkoła Podstawowa w Kostkach Dużych
42. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Kargowie
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43. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Solcu – Zdroju
44. Gimnazjum im. K. Wielkiego w Stopnicy
45. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku – Zdroju
46. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie
47. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie
48. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
49. Szkoła Podstawowa w Raczycach
50. Szkoła Podstawowa w Słabkowicach
51. Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku – Zdroju
52. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stopnicy
53. I Licem Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju
54. Pierwsza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Busku – Zdroju
55. Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu – Zdroju
56. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju
57. Samorządowe Gimnazjum im. Ś. Kingi w Nowym Korczynie
58. Gimnazjum w Gnojnie
59. Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach
60. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju
61. Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny ,,GÓRKA” im. dr. Szymona
Starkiewicza w Busku – Zdroju
62. Uzdrowisko Solec – Zdrój Sp. z o.o.
63. NZOZ Pacanów
64. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
65. Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
66. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
67. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
68. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego
w Busku - Zdroju

91

