
UCHWAŁA NR XXXVII/379/2014
RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 6 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2011-2016

Na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 i 
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XII/96/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016 wprowadza się zmiany, 
w ten sposób, że harmonogram realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2011-2016 ujęty w załączniku do ww. uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Sołtys
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 35 a, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w dniu 24 listopada 2011 r. Rada Powiatu w Świdnicy przyjęła Powiatowy 
Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016. Po niemalże trzech latach jego 
obowiązywania zachodzi konieczność jego aktualizacji. Modyfikacja dotyczy harmonogramu realizacji ww. 
Programu, który został ujęty w załączniku do uchwały i uwzględnia: 

1) w celu szczegółowym pn. ,, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych”, w zadaniu nr 2 pn.: ,,Zwiększenie 
możliwości samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej”: 

a) wprowadzenie nowego wskaźnika pn. ,,wspieranie przedsięwzięć służących usamodzielnianiu się osób 
niepełnosprawnych, w tym funkcjonowania mieszkalnictwa treningowego” i nowego wskaźnika monitoringu 
pn. ,,liczba mieszkań treningowych” , 

b) usunięcie wskaźnika pn. ,,podejmowanie działań w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych” 
i wskaźnika monitoringu pn. ,,liczba nowopowstałych miejsc parkingowych”, 

c) w zadaniu nr 3 pn. ,,Zwiększenie dostępu do usług medycznych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych” zmianę 
nazwy wskaźnika określonego literą c)

2) w celu szczegółowym pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w zadaniu nr 1 pn. ,,Upowszechnianie 
wiedzy i form pomocy na rzecz niepełnosprawności” zmianę nazwy wskaźnika określonego literą a). 

- Powyższe zmiany wynikają z dokonanego w 2013 r. rozeznania potrzeb w obszarze wsparcia osób 
niepełnosprawnych.
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Załącznik                                                                                                                                                                                                                                                     
do Uchwały nr XXXVII/379/2014                                                                                                                                                                                                                              

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 6 maja 2014 r. 

Harmonogram realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 

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 NIEPEŁNO SPRAWNYCH  
l.p.  

Nazwa zadania  
 

Wskaźnik 
Jednostki 

odpowiedzialne  
z realizacj ę zadania 

 
Wskaźniki monitoringu 

1. Kształtowanie 
umiej ętności w 

zakresie pełnienia 
ról społecznych 

 

a)prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego, pracy socjalnej i pomocy 
prawnej, 
b) prowadzenie terapii rodzinnej, 
psychologicznej i psychospołecznej, 
c) organizacja treningów kompetencji  
i umiejętności społecznych, 
d) prowadzenie działań na rzecz osób 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej.  
 

PCPR, Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne, 
organizacje pozarządowe 

• Ilość udzielonych porad, 
• Ilość osób objętych 

wsparciem, 
• Ilość wydatkowanych 

środków , 

2. Zwiększenie 
możliwo ści 

samodzielnego 
funkcjonowania 

osoby 
niepełnosprawnej 

a) likwidacja barier funkcjonalnych 
(architektonicznych, technicznych  
i w komunikowaniu się) w ramach 
prowadzonych programów, 
b) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny  
i przedmioty ortopedyczne, 
c) inicjowanie działań w zakresie 
rozszerzenia bazy transportowej, 

Starostwo Powiatowe, 
jednostki organizacyjne 
powiatu, 
PCPR, Gminy, instytucje 
użyteczności publicznej 

• ilość zlikwidowanych barier, 
• ilość wydatkowanych 

środków, 
• liczba osób objętych pomocą, 
• liczba pojazdów 

przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych, 

• liczba mieszkań 
treningowych, 
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d) wspieranie przedsięwzięć służących 
usamodzielnianiu się osób 
niepełnosprawnych, w tym funkcjonowania 
mieszkalnictwa treningowego 

• liczba inicjatyw 

3. Zwiększenie 
dost ępu do usług 

opieku ńczych, 
zdrowotnych i 

rehabilitacyjnych 

a) inicjowanie tworzenia nowych form 
wsparcia osób niepełnosprawnych w 
zakresie rehabilitacji, opieki i usług 
medycznych, 
b) zapewnienie udziału osób 
niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych i innych formach 
rehabilitacji, 
c) wsparcie tworzenia wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i medycznego,   
d) doposażenie placówek w specjalistyczny 
sprzęt rehabilitacyjny w ramach programów 
celowych PFRON 

Starostwo Powiatowe, 
jednostki organizacyjne 
powiatu, Gminy, 
organizacje 
pozarządowe, PCPR, 
placówki opieki 
zdrowotnej 

• liczba osób objętych pomocą, 
• liczba nowych form pomocy, 
• ilość placówek świadczących 

usługi rehabilitacyjne, 
• ilość doposażonych zakładów 

opieki zdrowotnej, 
• ilość wydatkowanych 

środków, 

4. Wzrost 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych 
w życiu społecznym  

a) wspieranie i organizacja imprez o 
charakterze integracyjnym, kulturalnym, 
rekreacyjnym, 
b) propagowanie zdrowego stylu życia  
i prowadzenie działań profilaktycznych, 
c) współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. 

Starostwo Powiatowe, 
PCPR, organizacje 
pozarządowe 

• ilość osób objętych pomocą, 
• ilość wydatkowanych 

środków, 
• ilość osób biorących udział w 

imprezach, 
• ilość podjętych działań, 
• ilość spotkań lub konsultacji 

z organizacjami 
pozarządowymi, 

• ilość imprez 

 
 

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

potencjału 
zawodowego osób 
niepełnosprawnych 

a) skierowanie i sfinansowanie zajęć w 
ramach podnoszenia kluczowych 
kompetencji  
o charakterze zawodowym umożliwiających 

PCPR, Powiatowy Urząd 
Pracy 
 

• ilość osób objętych pomocą, 
• ilość wydatkowanych 

środków, 
• ilość szkoleń i kursów, 
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aktywizację zawodową, 
b) organizacja szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe, 
c) finansowanie wydatków na instrumenty  
i usługi rynku pracy. 

• ilość osób przeszkolonych, 
• ilość wyposażonych 

stanowisk pracy, 
• ilość osób skierowanych na 

staż, 

2. 
 
 
 
 
 

Rozwój usług rynku 
pracy 

 
 
 
 

a) rozwój usług wspierających aktywizację 
zawodową i edukacyjną, 
b) udzielanie wsparcia finansowego do 
działań zmierzających do zatrudnienia, 
c) dążenie do rozwijania i udziału osób 
niepełnosprawnych w warsztatach 
aktywizujących. 
 
 

PCPR, Powiatowy Urząd 
Pracy, 
 
 
 

• liczba osób objętych 
wsparciem, 

• ilość wydatkowanych 
środków, 

• ilość podjętych działań, 
• liczba warsztatów 

aktywizujących, 
• liczba kursów, szkoleń  

i przekwalifikowań, 
• ilość osób zatrudnionych, 
• ilość osób, które otrzymały 

dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 

3. Współpraca 
podmiotów na rzecz 

aktywizacji 
zawodowej i 
społecznej 

a) monitoring rynku pracy i bazy wolnych 
miejsc pracy, 
b) wzmocnienie usług pośrednictwa pracy, 
c) informowanie pracodawców o prawnych 
uwarunkowaniach w zakresie zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, 
d) inicjowanie działań zmierzających do 
utworzenia korzystnych warunków 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy • ilość wydatkowanych 
środków, 

• liczba osób objętych 
wsparciem, 

• liczba pracodawców 
zgłaszających wolne miejsca 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych, 

• liczba i rodzaj podjętych 
działań, 

3) Cel szczegółowy: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁ ECZNEMU 

1. Upowszechnianie 
wiedzy i form 

pomocy na rzecz 

a) aktualizacja bazy danych o podmiotach  
i obiektach działających w obszarze osób 
niepełnosprawnych oraz upowszechnianie 

Starostwo Powiatowe, 
jednostki organizacyjne 
powiatu, PCPR, 

• ilość podjętych działań, 
• ilość publikacji  

w mediach, 
• ilość wydatkowanych 
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niepełnosprawno ści  ich działalności, 
b) wzmocnienie współpracy z mediami, 
c) podniesienie świadomości społecznej  
i edukacyjnej, 
d) przekazywanie podmiotom wiedzy  
o nowatorskich rozwiązaniach („dobre 
praktyki”), 
e) popularyzowanie twórczości i osiągnięć 
osób niepełnosprawnych, 
f) inicjowanie funkcjonowania punktów 
informacyjnych. 

organizacje 
pozarządowe, Gminy 

środków, 
• ilość imprez, 
• liczba przekazanych 

informacji, 
• ilość osób biorących udział w 

imprezach, 
• ilość utworzonych punktów, 

informacyjnych 
• liczba osób korzystających 

z punktów, 

2. Tworzenie 
środowiska 

przyjaznego dla 
osób 

niepełnosprawnych 

a) propagowanie tworzenia klubów 
samopomocowych i wolontariatu, 
b) udostępnianie obiektów sportowych, 
rekreacyjnych na preferencyjnych zasadach, 
c) poprawa jakości standardów obiektów 
użyteczności publicznej, 
d) propagowanie idei tworzenia oddziałów 
integracyjnych w placówkach oświatowych  
i innych, 
e) wzmocnienie działań instytucji 
działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
f) podnoszenie kwalifikacji pracowników  
w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych  
i podniesienie jakości oferowanych usług. 

Starostwo Powiatowe, 
jednostki organizacyjne 
powiatu, PCPR, Gminy, 
Szkoły Powiatu 
świdnickiego, Ośrodki 
Sportu i Rekreacji, 
organizacje pozarządowe 

• ilość obiektów udzielających 
zniżki osobom 
niepełnosprawnym, 

• ilość podjętych działań,  
• liczba osób objętych 

wsparciem, 
• ilość wydatkowanych 

środków, 
• ilość wolontariuszy, 
• ilość organizacji objętych 

wsparciem, 
• ilość osób biorących udział w 

zajęciach, 
• ilość klubów, 
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