
W Powiecie Wąbrzeskim opracowano „Powiatowy Program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030”.  

Program przyjęto Uchwałą nr XXII/138/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 
maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030. 

Głównym celem programu jest poprawa jakości życia, podnoszenie świadomości 
społecznej na temat problemów osób z niepełnosprawnością z Powiatu Wąbrzeskiego oraz ich 
rodzin poprzez minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego, przestrzeganie ich praw,  
przy aktywnej współpracy podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Obszary szczegółowe programu dotyczą: rehabilitacji społecznej osób  
z niepełnosprawnością, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnością, 
przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością oraz wspieranie ich rodzin.  

Pierwszy Program na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim został 
opracowany w roku 2014 i przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 
28 marca 2014 r. Aktualny program jest sumą analiz zaplanowanych potrzeb i działań, które 
wynikają ze zmieniającej się rzeczywistości. Program ma stanowić podstawę kierunków 
działań, jakie powinny być realizowane wobec osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu 
Wąbrzeskiego.  

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim 
adresowany jest do: osób z niepełnosprawnością i ich rodzin zamieszkujących teren Powiatu 
Wąbrzeskiego, samorządów powiatowych i gminnych, instytucji zajmujących  
się problematyką niepełnosprawności w powiecie, organizacji pozarządowych zajmujących  
się problematyką niepełnosprawności w powiecie oraz społeczności lokalnej. 

Realizacja Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych  
w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030 jest monitorowana i podlega ocenie skuteczności 
działań określonych w programie. Wyniki monitorowania programu przedstawia się corocznie 
w sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie  
w formie tabel ze wskazaniem mierników określonych rezultatów, poniesionymi środkami 
finansowymi na realizację określonych zadań z podziałem na źródła finansowania a także 
wskazaniem przyczyn rozbieżności między założeniami w programie, a stanem faktycznym  
z podaniem propozycji działań naprawczych.  

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 
Wąbrzeskim na lata 2021-2030 jest ważnym dokumentem strategicznym, wskazującym na 
działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin 
zamieszkujących na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. Program wskazuje potrzeby osób  
z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, wyznacza główne cele do osiągniecia oraz działania 
mające na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwo w życiu 
społecznym, zawodowym, dostępie do rehabilitacji oraz ogranicza zjawisko wykluczenia 
społecznego. 

 

 


