XV. Sprawozdanie z zadań realizowanych w 2014 roku w ramach Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim
CEL GŁÓWNY
Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego poprzez prowadzenie działań sprzyjających aktywności życiowej osób
niepełnosprawnych, a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tych osób
1) Cel szczegółowy: INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
L.p.

Nazwa zadania

Wskaźnik

1.

Kształtowanie
umiejętności w zakresie
pełnienia ról
społecznych

1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej,
2) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej wraz z wydaniem orzeczenia,
3) Prowadzenie działań na rzecz osób znajdujących się w
sytuacji kryzysowej.
1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej,
2) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej,
3) Prowadzenie działań na rzecz osób znajdujących się w
sytuacji kryzysowej,
4) Konsultacje z lekarzem psychiatrą.
1) Przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej
w ramach projektu systemowego „Droga do Aktywności”,
2) Organizacja treningów kompetencji i umiejętności
społecznych w ramach projektu systemowego „Droga do
Aktywności”,
3) Prowadzenie grupy wsparcia w ramach projektu
systemowego „Droga do Aktywności”.
1) Prowadzenie konsultacji informacyjnych i wspierających,
2) Prowadzenie terapii psychologicznej.
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Jednostki odpowiedzialne
za realizację zadania

Wskaźniki monitoringu

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Świdnicy

liczba osób objętych pomocą: 339

Punkt Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy

21 osób
Ilość udzielonych porad: 29

21 osób
Ilość udzielonych porad: 180
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem,
Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin
„SENSUS”
w Świdnicy

19 osób
Ilość treningów: 2
17 osób
Ilość spotkań: 12
Ilość udzielonych porad: 470

1) Prowadzenie terapii (cały rok 2 razy w tygodniu)
„wdrażanie i wzmacnianie postaw zdrowego i trzeźwego
stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin”.
2) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego pracy
socjalnej i pomocy prawnej.
1) Udzielenie wsparcia prawnego psychologicznego,
psychospołecznego,
2) Udzielenie wsparcia dla osób znajdujących się w
sytuacjach kryzysowych.
1) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej, w tym: warsztaty terapeutyczne,
manualne, umysłowe, warsztaty taneczne, warsztaty
origamii,
2) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej.
1) Udzielenie pomocy prawnej,
2)
Udzielenie
pomocy socjalno-bytowej (paczki
żywnościowe).
Udzielono wsparcia w zakresie Pomocy materialnej –
zapomogi.
1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pomocy
socjalnej i pomocy prawnej,
2) Paczki Mikołajkowe dla dzieci zrzeszonych w Kole.
1) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej,
2) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej.
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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
w Świdnicy

Towarzystwo Opieki nad Chorymi
ze Stomią „ŻYCIE” w Świdnicy

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Jaworzynie Śląskiej

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świdnicy
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Strzegomiu
Polski Związek Niewidomych
w Świdnicy
Polski Związek Niewidomych
w Świebodzicach

Ilość podjętych działań i porad: ok.
270

360 osób

790 osób
Ilość spotkań: 101

4 osoby
40 osób
4 osoby
12 osób
ilość udzielonych porad: 50

6 osób
------------------------------------------------*

1) Praca socjalna,
2) Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa,
3) Trening umiejętności społecznych,
4) Funkcjonowanie Samorządu Mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame
w Świebodzicach

1) Prowadzenie punktu pomocy psychologicznopedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania,
2) Działania mające na celu wspieranie osób Chorych,
niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin,
3) Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin.
Poradnictwo prawne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy

Liga Kobiet Polskich
w Świdnicy

------------------------------------------------*

------------------------------------------------*

10 osób
Ilość spotkań: 48
ok. 150 osób

1) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej,

40 osób
Ilość spotkań: 180

2) Prowadzenie indywidualnych i grupowych treningów
obniżonych funkcji poznawczych,
3) Zajęcia doświadczania multisensorycznego,

40 osób
Ilość podjętych działań: 250
70 osób
Ilość spotkań: 130
8 osób
Ilość podjętych działań: 12

4)
Udzielanie
indywidualnego
poradnictwa
psychologicznego i wsparcia psychologicznego dla
uczestników i rodziców/opiekunów,
5) Udzielanie wsparcia psychologicznego dla personelu
ŚDS,
6) Prowadzenie grupowych zajęć relaksacyjnych z
elementami treningu autogennego,
7) Prowadzenie grupowych zajęć uspołeczniających,
8) Prowadzenie działań na rzecz osób znajdujących się w
sytuacji kryzysowej - pomoc w rozwiązywaniu sytuacji
trudnych,
kryzysowych,
udzielanie
wsparcia
psychologicznego
dla
podopiecznych
i
ich
rodziców/opiekunów,
9) Współpraca z instytucjami pomocy społecznej (MOPS,
PCPR),
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Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świdnicy

40 osób
Ilość spotkań: 20
40 osób
Ilość spotkań: 60
40 osób
Ilość spotkań: 60
40 osób
Ilość spotkań: 4

4 osoby
Ilość spotkań: 4

10) Współpraca z Sądem i specjalistami z zakresu prawa ,

10 osób

11) Współpraca z wolontariuszami działającymi na rzecz
osób z niepełnosprawnością intelektualną,
12) Psychoedukacja na temat zdrowia psychicznego dla
podopiecznych i opiekunów,
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świdnicy

13) Porady grupowe psychologa

14) Porady indywidualne psychologa.

50 osób
Ilość spotkań: 12
70 osób
Ilość spotkań: 60
Ilość godzin: 160
50 osób
Ilość spotkań: 116
Ilość godzin: 116
32 osoby
1 cykl – 7 dniowy dla każdej grupy

1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej,
2) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej, porady prawne,
3) Prowadzenie działań na rzecz osób znajdujących się w
sytuacji kryzysowej.
1) Prowadzenie działań na rzecz osób znajdujących się w
sytuacji kryzysowej,
2) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej,
3) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej.
1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej,
2) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej,
1) Prowadzenie działań na rzecz osób znajdujących się w
sytuacji kryzysowej,
2) Prowadzenie terapii rodzinnej, psychologicznej i
psychospołecznej ,
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------------------------------------------------*
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Mokrzeszowie

40 osób i ich rodzin
40 osób i ich rodzin

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Świdnicy

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Świdnicy

52 osoby
Ilość udzielonych porad: 27
54 osoby
Ilość udzielonych porad: 20
36 osób
Ilość udzielonych porad: 36
2 osoby
Ilość podjętych działań: 2
14 osób
Ilość podjętych działań: 31
40 osób
40 osób

3) Prowadzenie grupy wsparcia,
4) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pracy
socjalnej i pomocy prawnej.
Pomoc pieniężna
Całoroczna opieka psychologiczna

2.

Zwiększenie możliwości
samodzielnego
funkcjonowania osoby
niepełnosprawnej

Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Świdnicy

10 osób
40 osób

Oddział Wałbrzyski Polskiego Towarzystwa
Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Świdnicy

1 osoba

Świdnickie Stowarzyszenie „AMAZONKI”

1)
Dofinansowanie
kosztów
likwidacji
barier
architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych na
wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych,

6 osób
81 osób

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

2) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne
i
środki
pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów,

635 osób

3) Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dofinansowanie
kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w ramach
programu „Aktywny Samorząd”

2 osoby

4) Zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania w
ramach programu „Aktywny Samorząd”,

20 osób

5) Zakup wózka o napędzie elektrycznym w ramach
programu „Aktywny Samorząd”,

3 osoby
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6) Utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach
programu „Aktywny Samorząd”,

3.

Zwiększenie dostępu
do usług opiekuńczych,
zdrowotnych i
rehabilitacyjnych

1) Zaopatrywanie osób niepełnosprawnych w sprzęt
rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne wg potrzeb
2) Rozwijanie samodzielności – nauka umiejętności
wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych
przez dzieci i młodzież niepełnosprawną,
3) Nauka osób niepełnosprawnych samodzielnego
dokonywania drobnych zakupów, obsługi komputera,
telefonu stacjonarnego i komórkowego
4)
Intensywna
logoterapia
prowadzona
przez
neurologopedię mająca na celu coraz sprawniejsze
porozumiewanie się osób niepełnosprawnych z
otoczeniem
1) Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej w Mokrzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

7 osób

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame
w Świebodzicach

------------------------------------------------*

40 osób

1) Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej w Świdnicy,
2) Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej w Strzegomiu,
3) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych,
4) Organizacja wyjazdowych zespołów ćwiczeń fizycznych
usprawniających psychoruchowo w ramach systemowego
projektu „Droga do Aktywności”,
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25 osób

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

25 osób

101 osób
15 osób

5)
Prowadzenie
portalu
darmowych
ofert
www.podaruj.swidnica.pl, którego celem jest bezpłatne
przekazywanie przedmiotów innym osobom, którzy ich
potrzebują, np. sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, meble,
ubrania itp.
Utworzenie mieszkania treningowego dla podopiecznych
PSOUU w Świdnicy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

16 osób
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Świdnicy

1) Projekt „Kompleksowe Wsparcie”
2) Terapia EEG BIOFEEDBACK – poprawa w zakresie
zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń procesów uczenia
się, zaburzenia zachowania,
3) Dogoterapia,

Stowarzyszenie „BLIŻEJ CIEBIE”
przy Zespole Szkół Specjalnych
w Świdnicy

4) Hipoterapia,
5) Zorganizowanie
rehabilitacyjny.

grupowego

wyjazdu

na

turnus

Organizacja otwartych konsultacji ze specjalistami szkoły –
konsultacje z psychologiem, neurologopedą i specjalistą od
wczesnego wspomagania.
1) Terapia EEG BIOFEEDBACK – poprawa w zakresie
zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń procesów uczenia
się, zaburzenia zachowania,
2) Integracja Odruchów Pierwotnych wg metody Sally
Goddard,

------------------------------------------------*

Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych
w Świebodzicach

90 osób
Ilość udzielonych porad: 90
4 osoby
Ilość udzielonych porad: 40
8 osób
Ilość udzielonych porad: 18
10 osób
Ilość udzielonych porad: 80
22 osoby

14 osób
44 osoby

Zespół Szkół Specjalnych
w Świdnicy

3) Terapia ręki.

40 osób
Ilość godzin: 260
------------------------------------------------*

1) Utworzenie przedszkola specjalnego nr 7 dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem,
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Zespół Szkół Specjalnych
w Strzegomiu

-----------------------------------------------*

2) Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
małego dziecka (integracja sensomotoryczna, terapia
logopedyczna,
zajęcia
rehabilitacyjne,
gimnastyka
korekcyjna z wykorzystaniem Sali doświadczenia świata),
3) Kontynuowanie współpracy z Caritasem Diecezji
Świdnickiej w zakresie opieki pielęgniarskiej i zajęć
rehabilitacyjnych.
4)
Zorganizowanie
oraz
prowadzenie
zajęć
rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych przez specjalistów –
fizjoterapeutów,
5) Systematyczna organizacja zajęć z dogoterapii, realizacja
zajęć z integracji sensorycznej, organizacja zajęć z
hipoterapii, arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii.
1) ) Zapewnienie całodobowej opieki, zaspakajania potrzeb
zdrowotnych i opiekuńczych dla mieszkańców placówki,
2) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wykonywania
badań diagnostycznych, wizyt u specjalistów, badań
laboratoryjnych i innych wg potrzeb,
3) Zapewnienie rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii na
terenie placówki.
1) Rehabilitacja Amazonek
rehabilitantem,
2) Drenaż limfatyczny,

na

basenie

krytym

14 osób

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzegomiu

------------------------------------------------*

------------------------------------------------*

------------------------------------------------*

60 osób
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame
w Świebodzicach

z

24 osoby
Świdnickie Stowarzyszenie „AMAZONKI”

3) Terapia zajęciowa (rękodzieło).

10 osób
15 osób

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
2) Logoterapia,
3) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
4) Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne,
5) Prowadzenie oddziałów integracyjnych w publicznym
przedszkolu nr 2.
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla osób posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
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Urząd Miejski w Świebodzicach
dla Publicznego Przedszkola nr 2
z oddziałami integracyjnymi

------------------------------------------------*

Urząd Miejski w Świebodzicach
dla Publicznego Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
z oddziałami integracyjnymi

19 osób

1) Terapia logopedyczna.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem,
Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin
„SENSUS” w Świdnicy
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Świdnicy

Porady medyczne dla osób potrzebujących pomocy.
1) Zajęcia edukacyjne i plastyczne z pedagogiem na
świetlicy prowadzone przez cały rok,
2) Zajęcia neurologopedyczne prowadzone w miesiącu
marcu, sierpniu i wrześniu,

Ilość udzielonych porad: 78
30 osób

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SMYKI”
w Świebodzicach

3) Zajęcia z terapii ręki prowadzone od lipca do września.

12 osób

12 osób

1) Zajęcia z dogoterapii,
2) Zajęcia w sali doświadczania świata.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świdnicy

1) Zajęcia w sali doświadczania świata,
2) Zajęcia z dogoterapii.

Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Świdnicy

Terapia EEG i BIOFEEDBACK.

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Świdnicy

Zajęcia z dogoterapii, hipoterapii, wyjścia na basen.

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

1) Zapewnienie systematycznej rehabilitacji
zakresu kinezyterapii,
2) Rehabilitacja w wodzie.

Ilość udzielonych porad: ok. 50
Ilość udzielonych świadczeń: 2.605

- zabiegi z
Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
w Świebodzicach

15 osób
Ilość podjętych działań: 1
40 osób
Ilość podjętych działań: 1
------------------------------------------------*
20 osób
44 osób
Ilość podjętych działań: 2
Ilość udzielonych porad: 44
25 osób
Ilość podjętych działań: 20
Ilość zabiegów: 30
------------------------------------------------*

Świadczenie usług opiekuńczych, jako forma opieki
domowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy (Polski Komitet Pomocy Społecznej)

205 osób

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, jako
form opieki domowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy (Caritas Diecezji Świdnickiej)

8 osób
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1) Spotkanie z lekarzem,

13 osób

2) Siłownia pod chmurką,

4.

Wzrost uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych w
życiu społecznym

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Strzegomiu

4 osoby

3) Wyjazdy na basen,

1 osoba

4) Zajęcia rehabilitacyjne,

3 osoby

5) Nordic Walking.

3 osoby

1) Organizacja systematycznych zajęć sportowych
mających na celu rozwój umiejętności sportowych, w
szczególności dzieci i młodzieży,
2) organizacja wypoczynku letniego z programem
profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,
problemami narkomanii .
1) Organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
kulturalnym i rekreacyjnym w ramach systemowego
projektu „Droga do Aktywności”,

2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych.
Organizacja wycieczek turystycznych.

3 osoby
Ilość podjętych działań: 1
Urząd Miejski w Strzegomiu

167 osób
Ilość imprez: 4
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świdnicy

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Świdnicy

1) Organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
kulturalnym i rekreacyjnym,

609 osób
Ilość imprez: 11
29 osób
Ilość imprez: 6
683 osoby
Ilość imprez: 23

2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych – pomiary cisnienia cukru we krwi.

Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Świdnicy

1) Wspieranie i organizowanie imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,

Warsztat Terapii Zajęciowej
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16 osób
Ilość podjętych działań: 1

ok. 224 osoby

2.013 osób
Ilość imprez: 99

2) Promowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie działań
profilaktycznych.
Wspieranie i organizowanie imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.
1) Wspieranie i organizowanie imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
2) Promowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie działań
profilaktycznych.
Organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
kulturalnym, rekreacyjnym.
1)
Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym i kulturalnym (konfrontacje artystyczne
zespołów placówek specjalnych, integracyjne otwarte
mistrzostwa Dolnego Śląska,
2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1)
Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowym.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,

w Mokrzeszowie
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Świdnicy
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Strzegomiu

Urząd Miejski
w Strzegomiu

Urząd Miejski
w Świebodzicach

Dom Pomocy Społecznej
w Jaskulinie

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

1.159 osób
Ilość imprez: 32
275 osób
Ilość imprez: 23
25 osób
Ilość imprez: 1
314 osób
Ilość imprez: 9
162 osoby
Ilość imprez: 4

25 osób
Ilość podjętych działań: 4
ok. 320 osób
Ilość podjętych działań: 12

996 osób
Ilość imprez: 58
204 osoby
Ilość podjętych działań: 13
Ilość podjętych działań: 20

1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
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Dom Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre
Dame w Świebodzicach

Polski Związek Niewidomych
w Świdnicy

Ilość podjętych działań: 9

70 osób
Ilość imprez: 5

2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych.

Polski Związek Niewidomych
w Świdnicy

Organizacja
zajęć
rekreacyjno-kulturowych
dla
mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,

Urząd Miejski
w Jaworzynie Śląskiej

2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.
1) Wspieranie i organizacja imprez o
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i
działań profilaktycznych.
Wspieranie i organizacja imprez o
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.
1) Wspieranie i organizacja imprez o
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym,

Polski Związek Emerytów, Rencistów
Inwalidów w Jaworzynie Śląskiej

Urząd Gminy
w Dobromierzu

Urząd Gminy
w Marcinowicach

charakterze
charakterze
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------------------------------------------------*
244 osoby
Ilość imprez: 15
58 osób
Ilość spotkań: 6
20 osób
Ilość imprez: 1
Ilość podjętych działań: 11
350 osób
Ilość podjętych działań: 8
Ilość spotkań lub konsultacji z
organizacjami pozarządowymi: 1
Ilość imprez: 4
ok. 1500 osób

Urząd Gminy
w Świdnicy

charakterze
prowadzenie

Ilość podjętych działań: 1

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świdnicy
Zespół Szkół Specjalnych
w Świdnicy
Zespół Szkół Specjalnych
w Strzegomiu

1.923 osoby
Ilość imprez: 34

931 osób
Ilość imprez: 24
Ilość podjętych działań: 139

2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Wspieranie i organizacja imprez o
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.

charakterze

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzegomiu
Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole
Szkół Specjalnych w Świdnicy

1) Organizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych i
kulturalnych:
a) wycieczki,
b) ogniska,
c) cotygodniowe spotkania integracyjne,

61 osób

28 osób
Świdnickie Stowarzyszenie „AMAZONKI”
w Świdnicy

d) spotkania okolicznościowe,

779 osób
Ilość podjętych działań: 6

e) wczasy w Pustkowie,

------------------------------------------------*
87 osób
10 osób

2) Organizacja profilaktyki raka piersi wraz z nauką
samobadania na fantomach dla mieszkańców Świdnicy i
okolic.
Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym , turystycznym i kulturalnym.
Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym , turystycznym i kulturalnym.

54 osoby
Ilość podjętych działań: 3
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SMYKI”
w Świebodzicach

78 osób
Ilość imprez: 2
280 osób
Ilość imprez: 9

charakterze

Polski Związek Niewidomych
w Strzegomiu

211 osób
Ilość imprez: 9

Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym , turystycznym i kulturalnym.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych – badania i pogadanki.

Polski Związek Niewidomych
w Świebodzicach

157 osób
Ilość imprez: 8
Ok. 550 osób
Ilość podejmowanych działań: 5

Wspieranie i organizacja imprez o
integracyjnym , turystycznym i kulturalnym.
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Liga Kobiet Polskich
w Świdnicy

1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych.
1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ilość podjętych działań: 8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy, Młodzieżowy Dom Kultury,
Świdnicki Ośrodek Kultury

Zespół Szkół Specjalnych
w Świebodzicach

Urząd Miejski
w Żarowie

464 osoby
Ilość podjętych działań: 32

160 osób
Ilość imprez: 4

Ilość podjętych działań: 13
Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach

Ilość spotkań: 2
Urząd Miejski
w Świdnicy

1) III Konferencja Powiatowa pn. „Wyjść z Cienia”,

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy, Zespół Szkół Specjalnych w
Świdnicy, Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych w Świdnicy

1) Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym spędzania
wolnego czasu jak czynnika sprzyjającego ograniczaniu
skutków niedostosowania społecznego wśród społeczności,
2) Wykłady oraz badania skryningowe dla mieszkańców
Powiatu Świdnickiego.
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170 osób

30 osób
Ilość podjętych działań: 2
Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

601 osób
Ilość podjętych działań: 5

1) Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,
2) Propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie
działań profilaktycznych,
3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
4) Konsultacje do programu współpracy powiatu
świdnickiego z organizacjami pozarządowymi.
Wspieranie i organizacja imprez o charakterze
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym.
Wspieranie i organizacja imprez o
integracyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym.

charakterze

881osób
Ilość imprez: 10

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu

Ilość konsultacji: 1
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Głuchoniemym i Niedosłyszącym
„KRZYK CISZY” w Świdnicy
Oddział Wałbrzyski Polskiego Towarzystwa
Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Świdnicy

6osób
Ilość podjętych działań: 3
11 osób
Ilość imprez: 1

2) Cel szczegółowy: AKTYWIZACJA ZAWODOWA I EDUKACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.

2.

Zwiększenie
potencjału
zawodowego osób
niepełnosprawnych

1) Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym
umożliwiających aktywizację zawodową
2) Organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe

Rozwój usług rynku
pracy

1) Rozwój usług wspierających aktywizację zawodową i
edukacyjną
2) Udzielanie wsparcia finansowego do działań
zmierzających do zatrudnienia
3) Dążenie do rozwijania i udziału osób niepełnosprawnych
w warsztatach aktywizujących
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Powiatowy Urząd Pracy
w Świdnicy

1.189 osób
1) wyposażenie stanowiska pracy – 16
osób,
2) staże – 64 osoby,
3) podjęcie działalności gospodarczej –
10 osób,
4) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
do lat 7 – 0 osób,
5) prace interwencyjne – 11 osób,
6) roboty publiczne – 31 osób,
7) prace społecznie użyteczne – 30
osób,
8) szkolenia grupowe, indywidualne
oraz w ramach zajęć w klubie pracy – 7
osób,
9) warsztaty aktywizacyjne –12 osób,

3.

Współpraca
podmiotów na rzecz
aktywizacji zawodowej
i społecznej

1) Monitoring rynku pracy i bazy wolnych miejsc pracy
2) Wzmocnienie usług pośrednictwa pracy
3)
Informowanie
pracodawców
o
prawnych
uwarunkowaniach w zakresie zatrudniania osób
niepełnosprawnych
4)
Inicjowanie działań zmierzających do utworzenia
korzystnych
warunków
zatrudniania
osób
niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy
w Świdnicy

Targi pracy (marzec, kwiecień), na których oferowane były
między innymi oferty pracy dla osób niepełnosprawnych
Zwiększenie potencjału 1) Szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych w
ramach Projektu systemowego „Droga do Aktywności”,
zawodowego osób
2) Wsparcie trenera pracy w ramach Projektu systemowego
niepełnosprawnych
„Droga do Aktywności”,
3) Staż zawodowy w ramach Projektu systemowego „Droga
do Aktywności”,
4) Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w
ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Rozwój usług rynku
Prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualne i
grupowe) w ramach projektu systemowego „Droga do
pracy
Aktywności”.
Zwiększenie potencjału 1) Nauka osób niepełnosprawnych w Specjalnej Szkole
Zawodowej przysposabiającej do pracy,
zawodowego osób
2) Zajęcia prowadzone przez instruktorów terapii zajęciowej
niepełnosprawnych
– ukierunkowana działalność osób niepełnosprawnych wg
ich możliwości – terapia pracą,
3) Zatrudnianie w domu pomocy społecznej osób
niepełnosprawnych,
4) Współpraca z WTZ w Mokrzeszowie.
Organizacja różnych form aktywizacji zawodowej
niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia (wolontariat,
staże, praktyki, zatrudnienie etatowe)
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10) zwrot kosztów przejazdu – 36 osób,
11) poradnictwo zawodowe – 300 osób,
12) informacja zawodowa – 4 osoby
13) liczba pracodawców zgłaszających
wolne miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych – 38,
14) ilość osób zatrudnionych - 104
Ilość osób przeszkolonych: 7
Ilość warsztatów aktywizacyjnych: 36
Ilość
kursów,
szkoleń
i
przekwalifikowań: 7
Ilość spotkań: 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

22 osoby
Ilość kursów: 10
9 osób
8 osób
70 osób
50 osób

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Świebodzicach

-----------------------------------------------------*

-----------------------------------------------------*

3) Cel szczegółowy: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
1.

Upowszechnianie
wiedzy i form pomocy
na rzecz
niepełnosprawności

1) Informowanie mediów, placówek służby zdrowia i
organizacji pozarządowych o realizowanych zadaniach,
2) Przekazywanie klientom informacji
o możliwości
ubiegania się o dofinansowania ze środków PFRON,
3) Informowanie mieszkańców powiatu świdnickiego za
pośrednictwem strony internetowej o podjętych i
zrealizowanych działaniach.
4) Informowanie mediów, placówek służby zdrowia,
organizacji pozarządowych, aptek, parafii, jednostek
samorządowych, sołectw powiatu świdnickiego o
realizowanym projekcie „Droga do Aktywności”,
5) Informowanie mieszkańców powiatu świdnickiego za
pośrednictwem strony internetowej o podjętych i
zrealizowanych działaniach dotyczących projektu „Droga do
Aktywności”.
6) Dystrybucja materiałów promocyjnych w ramach projektu
systemowego „Droga do Aktywności”.
7) Promocja programu „Aktywny Samorząd”, w tym:
- 1 emisja – gazeta „Wiadomości Świdnickie” ,
- portal internetowy doba.pl – baner ruchomy z
przekserowaniem na stronę PCPR,
- portal internetowy świdnica.24.pl - 2 emisje,
- strony internetowe PCPR, Urzędów Miast i Gmin , OPS,
Starostwa Powiatowego,
8) Spotkania Informacyjne na temat szczegółowych
informacji w zakresie obowiązujących zasad i kryteriów
dofinansowań dla osób niepełnosprawnych ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych.
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Ilość zamieszczonych informacji na
stronie internetowej: 115

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

Ilość
wysłanych
informacji
do
podmiotów: 229
Ilość ogłoszeń: 5
Ilość zamieszczonych informacji na
stronie internetowej: 29
baner na portalu świdnica.24,
wiadomości świdnickie, świdnica fakty,
swiebodzice.pl
reklama w gazecie: 4
160 osób
Ilość
wysłanych
informacji
podmiotów: 74
Dystrybucja ulotek: 10.000
Dystrybucja plakatów: 200
Ilość emisji: 4

87 osób
Ilość spotkań: 4

do

10) Ciągła aktualizacja wykazu wypożyczalni sprzętu
medycznego,
rehabilitacyjnego
i
przedmiotów
ortopedycznych
działających
na
terenie
powiatu
świdnickiego – strona internetowa PCPR.
11) W wyniku rozpowszechnienia akcji „ROWER DLA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO” w dniu 10 lutego 2014 roku został
przekazany przez Fundację ECO TEXTIL Dzieciom
Niepełnosprawnym Od Was dla Was ze Skarżyska-Kamiennej
rower dla 14- letniej Wiktorii mieszkanki naszego powiatu
12) Rozpowszechnienie konkursu 10 edycji Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty,
13) Rozpowszechnienie ogólnopolskiego konkursu poezji
osób niepełnosprawnych,
14) Rozpowszechnienie akcji „Rower dla Niepełnosprawnego
– nowe zasady,
15) Rozpowszechnienie Programu Pomocy Dzieciom –
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym,
16) Rozpowszechnienie informacji dotyczącej nowego
projektu dla osób niepełnosprawnych realizowanego przez
Stowarzyszenie
Sportowo-Rehabilitacyjne
START
w
Poznaniu,
17) Rozpowszechnienie informacji dotyczącej przycisku życia,
18) Rozpowszechnienie informacji dotyczącej możliwości
wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w szkoleniach
realizowanych przez Fundację Aktywizacja,
19) Rozpowszechnienie informacji dotyczącej uzyskania
stypendiów,
20) Rozpowszechnienie informacji dotyczącej programu
„Sprawny Uczeń” na rok szkolny 2014/2015,
21) Rozpowszechnienie informacji o realizowanym przez
Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI projekcie
Pies Asystent,
22) Rozpowszechnienie informacji o dostępie do tłumacza
języka migowego on-line,
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-----------------------------------------------------*

1 osoba

Ilość wysłanych informacji: 30
Ilość wysłanych informacji: 30
Ilość wysłanych informacji: 30
Ilość wysłanych informacji: 56
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

Ilość wysłanych informacji: 56

Ilość wysłanych informacji: 34
Ilość wysłanych informacji: 70

Ilość wysłanych informacji: 56
Ilość wysłanych informacji: 11
Ilość wysłanych informacji: 38

Ilość wysłanych informacji: 36

23) Pismo o poparcie w sprawie udzielenia pomocy dla
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze
Świebodzic,
24) Wystąpienie z pismem do organizacji pozarządowych o
przekazywaniu na bieżąco informacji w formie pisemnej lub
elektronicznej o podejmowanych działaniach,
25) Ciągła aktualizacja przewodnika o miejscach pomocy i
wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego na stronie
internetowej PCPR.
26) Przystąpienie do otwartego konkursu realizowanego w
ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn.
„Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”,
27) Przystąpienie do konkursu realizowanego przez Fundację
Kronenberga przy Citi Handlowy
28) Punkt informacyjny PCPR-u na targach żywności
organizowanych przez powiat świdnicki.
29) Posiedzenia Zespołu Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na
lata 2011-2016.
30) Szkolenia związane z tematyką wolontariatu, pomoc
rodzinom zastępczym w ramach wolontariatu, udział
pracownika Centrum w warsztatach i konferencji pt.
„Wolontariat ma sens”
1) Prowadzenie strony internetowej informującej o
działalności placówki na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) Udział osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju
konkursach i wystawach promujących ich twórczość i
osiągnięcia,
3) Umożliwienie na terenie placówki odbywania praktyk
przez studentów pedagogiki oraz słuchaczy policealnych
szkół.
1) Udział pracownika tutejszego Centrum w Dniu Otwartym
w ZUS-ie w Świdnicy dla osób niepełnosprawnych
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Ilość podjętych działań: 2

Ilość wysłanych informacji: 12

-----------------------------------------------------*
Ilość projektów: 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

Ilość projektów: 1
-----------------------------------------------------*

Ilość spotkań: 4

-----------------------------------------------------*

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Świdnicy

-----------------------------------------------------*

Ilość spotkań: 1

1) Wystąpienia do władz w sprawach dotyczących inwalidów
i osób niepełnosprawnych,
2) Przekazywanie informacji o sytuacji osób wymagających
pomocy do OPS.
1) Prowadzenie strony internetowej www.sensus.org.pl,
obecnie www.e-sensus.org.pl,
2) Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej.

Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie „ pn. Warto wiedzieć”

2.

Tworzenie środowiska
przyjaznego dla osób
niepełnosprawnych

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu w ramach programu „Aktywny
Samorząd”.
Realizacja
programu „Wyrównywanie różnic między
regionami II” na pokonywanie barier transportowych z
wyrównaniem szans dla osób niepełnosprawnych w dostępie
do podstawowych usług publicznych – zakup samochodu
ośmioosobowego dla Gminny Miasto Jaworzyna Śląska
1) Propagowanie wolontariatu – służba wolontariuszy na
rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przebywającej w
DPS dla dzieci w Świebodzicach,
2) Udział dzieci niepełnosprawnych w zajęciach
przedszkolnych
w
przedszkolu
integracyjnym
w
Świebodzicach – wczesna interwencja i wspomaganie
rozwoju dziecka,
3) Współpraca z rodzinami zaprzyjaźnionym i, które
obejmują troską dzieci niepełnosprawne przebywające w
placówce.
Szkolenie w Ustroniu Morskim dla osób niewidomych i
niedowidzących.
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Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Jaworzynie Śląskiej
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem,
Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin
„SENSUS” w Świdnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świdnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

Starostwo Powiatowe
w Świdnicy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

----------------------------------------------------*

-----------------------------------------------------*

Ilość artykułów: 5
Emisje filmu w lokalnej telewizji: 3
Dystrybucja poradnika „Dlaczego nie
warto bić dzieci” – 500 szt.
Ilość imprez: 2 festyny rodzinne
2 osoby

8 osób

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre
Dame w Świebodzicach

-----------------------------------------------------*

Polski Związek Niewidomych
w Strzegomiu

20 osób

Szkolenie osób niewidomych i niedowidzących – zajęcia
warsztatowe

Urząd Miejski w Strzegomiu

20 osób
Ilość podjętych działań: 1

1) Organizacja szkolenia komputerowego dla osób
niepełnosprawnych,
2) Organizacja kursu języka angielskiego dla osób
niepełnosprawnych
3) Wolontarystyczny udział Stowarzyszenia w projekcie
Szlachetna Paczka
1) Warsztaty w Karpaczu dla uczestników WTZ,
2) Warsztaty w Karpaczu dla rodziców

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Świebodzicach

-----------------------------------------------------*

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Świdnicy

15 osób
15 osób

Organizacja zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla rodziców i
opiekunów osób niepełnosprawnych pn. „Seksualność dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”
Organizacja szkolenia pn. „Jak edukować seksualnie osoby z
niepełnosprawnością intelektualną? Porady praktyczne dla
specjalistów.
Całoroczny wolontariat młodzieży z Gimnazjum nr 1 w
Świdnicy
Całoroczny wolontariat w szpitalu „Latawiec”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy

25 osób

Stowarzyszanie „BLIŻEJ CIEBIE” przy Zespole
Szkol Specjalnych w Świdnicy

21 osób

Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy w Świdnicy
Świdnickie Stowarzyszanie „AMAZONKI”
w Świdnicy

20 osób

Nieodpłatne przekazanie worków i środków pielęgnacyjnych
dla osób ze stomią

Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią
„ŻYCIE” w Świdnicy

----------------------------------------------------*

Nieodpłatne wypożyczenie sprzętu dla osób z powiatu
świdnickiego:
a) łóżka szpitalne,

Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna
w Świdnicy

8 osób

16 osób

b) kule,

23 osoby

c) balkoniki,

19 osób

d) wózki inwalidzkie,

21 osób
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e) krzesła toaletowe.

11 osób

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego –
łóżka ortopedyczne, łóżka wielofunkcyjne, pompy infuzyjne,
materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki,
inhalatory, chodziki, balkoniki, wózki inwalidzkie, wózki
toaletowe, kule łokciowe.
Likwidacja barier architektonicznych w placówkach
oświatowych
W nowo wybudowanych świetlicach wiejskich w Krukowie,
Mrowinach, Pyszczynie i Zastrużu zostały zaprojektowane
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz
podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
i boisko sportowe dla osób niepełnosprawnych
1) Utworzenie placu zabaw z obiektami małej architektury w
ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”,
2) Utworzenie i doposażenie sali rehabilitacyjnej,
3) Doposażenie Sali gimnastycznej w sprzęt sportowy,
4) Doposażenie Sali doświadczania świata w pomoce
dydaktyczne,
5) Dostosowanie toalety dla młodszych uczniów
niepełnosprawnych w związku z utworzeniem przedszkola –
odpowiednie wielkości toalety, umywalek, natrysk,
przewijaki,
6) Doposażenie pracowni specjalistycznych w tablice
interaktywne,
7) Doposażenie sali gospodarstwa domowego w sprzęt AGD,
8) Doposażenie świetlicy szkolnej,
Poszerzenie ścieżki rekreacyjnej

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczenia
Miejskiej Biblioteki Publicznej – wykonanie nowego podjazdu
umożliwiającego dostanie się do obiektu osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich
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Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„HOSPICJUM”
w Świdnicy
Urząd Gminy
w Marcinowicach

96 osób

Ilość podjętych działań: 1
Ilość podjętych działań: 4

Gmina Żarów

Ilość podjętych działań: 8

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzegomiu

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre
Dame w Świebodzicach
Urząd Miejski
w Świebodzicach

----------------------------------------------------*

----------------------------------------------------*

Na ww. zadania realizowane w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim wydatkowano
5.459.719,54 zł.
*podmiot nie wykazał szczegółowych danych
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