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Załącznik do programu 

 

Monitoring Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030 

Podstawa prawna: Uchwała Nr ______ Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia ____ 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób  

Niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030.  

Cel główny: 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.  

Odbiorcy programu: osoby z niepełnosprawnością, rodziny i opiekunowie, samorząd powiatowy i samorządy gminne, instytucje zajmujące się problematyką 

niepełnosprawności w powiecie, organizacja pozarządowe zajmujące się problematyką niepełnosprawności w powiecie.  

 

Cel szczegółowy 1: Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej 

Zakładane rezultaty:  
1) wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością; 
2) wzrost liczby przedsięwzięć w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością; 
3) wzrost liczby osób z niepełnosprawnością uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych; 
4) wzrost samodzielności funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w środowisku; 
5) wzrost liczby ośrodków wsparcia i form pomocy osobom z niepełnosprawnością; 
6) pozytywne zmiany w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością, jej wizerunku w środowisku lokalnym; 
7) wzrost udziału osób z niepełnosprawnością w programach profilaktycznych, rehabilitacyjnych, pomocowych; 
8) wzrost liczby obiektów użyteczności publicznej pozbawionych barier; 
9) wzrost liczby środków transportu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.  

  

Zadania Realizator zadania Mierniki 
Poniesione środki 

finansowe oraz źródła 
finansowania 

Przyczyny rozbieżności 
między założeniami,  
a stanem faktycznym 

Propozycje działań naprawczych 

1.1 Uczestnictwo osób  
z niepełnosprawnością 
oraz ich opiekunów  

 

Liczba osób korzystających  
z dofinansowania 
 
Kwota środków 
wydatkowanych na zadanie 
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w turnusach 
rehabilitacyjnych 
 

1.2 Likwidacja barier 
architektonicznych, 
komunikowaniu się  
i technicznych 

 Liczba osób korzystających  
z dofinansowania 
 
Kwota środków 
wydatkowanych na zadanie 
 
Liczba przeprowadzonych 
likwidacji barier  
w obiektach użyteczności 
publicznej 
 
Liczba przeprowadzonych 
likwidacji barier  
w mieszkaniach osób  
z niepełnosprawnością 

   

1.3. Wspieranie działań  
w zakresie likwidacji 
barier transportowych  

 Liczba osób korzystających  
z dofinansowania 
 
Kwota środków 
wydatkowanych na zadanie 

   

1.4. Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

 Liczba osób korzystających  
z dofinansowania 
 
Kwota środków 
wydatkowanych na zadanie 

   

1.5. Udział osób  
z niepełnosprawnością  
w życiu społecznym – 
dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i 
turystyki 

 Liczba osób objętych 
pomocą 
 
Kwota wydatkowanych 
środków finansowych 
 
Liczba osób biorących 
udział w wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych 
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Liczba podjętych działań 
 
Liczba podjętych 
przedsięwzięć 
 
 

1.6. Realizacja 
programów na rzecz osób 
z niepełnosprawnością 
(np. Aktywny samorząd, 
Program wyrównywania 
różnic między regionami) 

 Liczba osób korzystających  
z dofinansowania 
 
Kwota środków 
wydatkowanych na zadanie 
 

   

1.7. Kształtowanie 
zaradności osobistej 
i pobudzenie aktywności 
społecznej poprzez 
prowadzenie placówek 
wsparcia dziennego  
tj. DPS, ŚDS, WTZ 

 Liczba osób objętych 
pomocą 
 
Liczba instytucji, organizacji 
podejmujących działania na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 
 
Liczba miejsc  
w ośrodkach wsparcia 
 
Liczba nowo powstałych 
placówek 

   

1.8. Prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego  
i ortopedycznego 
osobom, które utraciły 
sprawność organizmu 

 Liczba osób korzystających 
ze sprzętu rehabilitacyjnego 
 
Liczba środków 
wykorzystanych na zadanie 

   

Cel szczegółowy 2: Aktywizacja zawodowa oraz promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 

Zakładane rezultaty:  
1) wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością w poszukiwaniu pracy; 
2) wzrost oferty szkoleniowej dla osób z niepełnosprawnością; 
3) wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na chronionym i otwartym rynku pracy; 
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4) wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością; 
5) powstawanie spółdzielni socjalnych; 
6) powstawanie nowych miejsc pracy w zakładzie aktywności zawodowej; 
7) większa liczba projektów i programów przygotowujących osoby niepełnosprawnością  

do wejścia na rynek pracy. 
 

Zadania Realizator zadania Mierniki 
Poniesione środki 

finansowe oraz źródła 
finansowania 

Przyczyny rozbieżności 
między założeniami,  
a stanem faktycznym 

Propozycje działań naprawczych 

2.1 Rozwój usług 
wpierających rehabilitację 
zawodową 

 

Liczba osób objętych 
wsparciem 
 
Ilość wydatkowanych 
środków finansowych 
 
Ilość podjętych działań 

   

2.2 Dążenie do rozwijania 
i udziału osób  
z niepełnosprawnością  
w warsztatach 
aktywizujących  

 

Liczba warsztatów 
aktywizujących 
 
Liczba osób objętych 
wsparciem 
 
Ilość wydatkowanych 
środków finansowych 
 

   

2.3 Wzmocnienie usług 
pośrednictwa  
i poradnictwa pracy  

 

Liczba osób objętych 
usługami w zakresu 
pośrednictwa i poradnictwa 
pracy 
 
Liczba osób objętych 
wsparciem 
 
Ilość wydatkowanych 
środków finansowych 
 

   

2.4 Wspieranie 
powstawania spółdzielni 
socjalnych, zakładu 
aktywności zawodowej 

 
Liczba miejsc pracy  
w spółdzielni socjalnej 
 

   



5 
 

Liczba miejsc pracy  
w ZAZ 

2.5 Udzielanie wsparcia 
osobom  
z niepełnosprawnością  
w uzyskaniu 
wykształcenia na 
poziomie wyższym  
w ramach programu 
„Aktywny samorząd” 

 

Liczba osób korzystających 
ze wsparcia 
 
Ilość wydatkowanych 
środków finansowych 
 
 

   

2.6 Podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych 
osób  
z niepełnosprawnością 
zgodnie z potrzebami na 
rynku pracy 

 

Liczba osób, które wzięły 
udział  
w warsztatach/szkoleniach/ 
spotkaniach/ konferencjach 
 
Ilość wydatkowanych 
środków finansowych 

   

2.7 Wspieranie 
działalności gospodarczej 
przez osoby  
z niepełnosprawnością 

 

Liczba osób, które 
otrzymały środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej 
 
Kwota środków 
wydatkowanych na zadanie 

   

2.8 Promocja 
zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnością na 
otwartym rynku pracy 

 

Ilość publikacji na temat 
ofert, podejmowanych 
działań dla osób  
z niepełnosprawnością 
 
Ilość spotkań 
informacyjnych dla 
pracodawców 

   

2.9 Wspieranie działań na 
rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy dla osób  
z niepełnosprawnością 

 

Liczba osób, które podjęły 
zatrudnienie 
 
Liczba nowych miejsc pracy 
 
Kwota udzielonego 
dofinansowania 

   



6 
 

2.10 Realizacja 
programów aktywizacji 
zawodowej dla osób  
z niepełnosprawnością 

 

Liczba osób, które wzięły 
udział w programach 
 
Liczba osób objętych 
różnymi formami 
aktywizacji zawodowej 

   

Cel szczegółowy 3: Podniesienie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie potrzeb, praw osób z niepełnosprawnością oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób  
z niepełnosprawnością 

Zakładane rezultaty: 
1) wzrost poziomu świadomości osób z niepełnosprawnością w zakresie swoich praw; 
2) wzrost poziomu wiedzy na temat instytucji i organizacji, które udzielają wsparcia  

osobom z niepełnosprawnością; 
3) łatwiejszy dostęp do istniejących form wsparcia; 
4) zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. działań podejmowanych na rzecz  

osób z niepełnosprawnością; 
5) wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnością; 
6) wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych, grup samopomocowych  

i wolontariuszy w pomoc osobom z niepełnosprawnością; 
7) wzrost wrażliwości społecznej na problemy osób z niepełnosprawnością oraz świadomości na temat problemu niepełnosprawności; 
8) rozszerzenie zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez utworzenie powiatowego punktu wolontariatu. 

 

Zadania Realizator zadania Mierniki 
Poniesione środki 

finansowe oraz źródła 
finansowania 

Przyczyny rozbieżności 
między założeniami,  
a stanem faktycznym 

Propozycje działań naprawczych 

3.1 Wspieranie dostępu 
do leczenia  
i opieki medycznej, 
wczesnej diagnostyki, 
rehabilitacji i edukacji 
leczniczej, a także do 
świadczeń zdrowotnych 
uwzględniających rodzaj  
i stopień 
niepełnosprawności  

 

Liczba osób objętych 
pomocą 
 
Liczba placówek 
świadczących usługi  
w zakresie: leczenia, opieki 
medycznej, wczesnej 
diagnostyki, rehabilitacji, 
edukacji leczniczej  
i świadczeń zdrowotnych 

   

3.2 Upowszechnianie 
informacji  
o instytucjach  
i organizacjach 
działających na rzecz 

 

Liczba osób objętych 
pomocą 
 
Liczba instytucji/organizacji  
i innych podmiotów 
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osób  
z  niepełnosprawnością 

podejmujących działania na 
rzecz osób  
z niepełnosprawnością 
 
Liczba wydanych 
opracowań, sprawozdań, 
publikacji, broszur 
dotyczących zjawiska 
niepełnosprawności 

3.3 Rozpowszechnianie 
polityki informacyjnej na 
temat programów  
i form pomocy osobom  
z niepełnosprawnością 

 

Liczba podjętych działań 
 
Liczba programów 
telewizyjnych, artykułów 
ukazująca się w lokalnych 
mediach dotyczących 
problemy 
niepełnosprawności na 
terenie powiatu 

   

3.4 Upowszechnianie 
informacji o prawach  
i uprawnieniach osób  
z niepełnosprawnością 

 

Liczba podjętych działań 
 
Liczba programów 
telewizyjnych, artykułów 
ukazująca się w lokalnych 
mediach dotyczących praw 
osób  
z niepełnosprawnością 

   

3.5 Promowanie 
twórczości osób  
z niepełnosprawnością 

 

Liczba zorganizowanych 
przedsięwzięć związanych  
z promowaniem twórczości 
osób  
z niepełnosprawnością 
(kiermaszem wernisaże, 
wystawy, konkursy) 

   

3.6 Współpraca  
z Powiatową Społeczną 
Radą do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

 Liczba zorganizowanych 
przedsięwzięć 

   

3.7 Rozwój wolontariatu 
– utworzenie 

 
Liczba wolontariuszy 
 
Liczba podjętych działań 
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Powiatowego Centrum 
Wolontariatu  

3.8 Współpraca pomiędzy 
samorządem 
terytorialnym  
a sektorem non-profit 

 

Liczba spotkań, szkoleń, 
konferencji dla podmiotów 
zaangażowanych  
w pomoc i wsparcie 
osobom  
z niepełnosprawnością 

   

Cel szczegółowy 4: Wspieranie rodzin, opiekunów osób z niepełnosprawnością. 

Zakładane rezultaty: 
1) wzrost liczby osób z niepełnosprawnością uczęszczających do placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych; 
2) ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się opieką i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością; 
3) zwiększenie dostępności osób z niepełnosprawnością do uzyskania dofinansowania; 
4) stworzenie poradnika/informatora dla osób z niepełnosprawnością o dostępnych w powicie formach wsparcia; 
5) integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym; 
6) wzrost poziomu wiedzy rodziców/ opiekunów osób z niepełnosprawnością na temat rożnych dostępnych form wsparcia, zmieniających się przepisów prawa; 
7) nawiązywanie nowych kontaktów społecznych, a także zmniejszenie izolacji społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób z niepełnosprawnością; 
8) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psycho-fizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne, terapeutyczne. 

Zadania Realizator zadania Mierniki 
Poniesione środki 

finansowe oraz źródła 
finansowania 

Przyczyny rozbieżności 
między założeniami,  
a stanem faktycznym 

Propozycje działań naprawczych 

4.1 Wspieranie rozwoju 
poradnictwa 
specjalistycznego dla 
osób  
z niepełnosprawnością  
i ich opiekunów 

 Liczba udzielonych porad 
specjalistycznych 
 
Liczba osób objętych 
wsparciem 

   

4.2 Wspieranie działań  
w zakresie doskonalenia 
kadry zajmującej się 
bezpośrednio osobami  
z niepełnosprawnością 
rodziców i opiekunów 
osób  
z niepełnosprawnością 

 Liczba podjętych działań 
 
Liczba osób biorących 
udział w podjętych 
działaniach 

   

4.3 Prowadzenie szkoleń 
w zakresie dostępu  
i obsługi nowoczesnych 

 Liczba przeprowadzonych 
szkoleń 
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technologii w związku 
z ubieganiem się osoby  
z niepełnosprawnością 
lub członka rodziny  
o dofinansowanie – 
system SOW 

Liczba osób uczestniczących  
w szkoleniach 
 
Liczba udostępnionych 
materiałów 

4.4 Opracowanie, 
wydawnictwo  
i dystrybucja informatora 
dla osób  
z niepełnosprawnością  
o dostępnych  
w powiecie formach 
wsparcia (prawach, 
przywilejach, usługach, 
formach pomocy, 
placówkach 
edukacyjnych, 
udogodnieniach, 
podmiotach 
wspierających, 
placówkach służby 
zdrowia) 

 Liczba wydanych 
opracowań, nakładów 

   

4.5 Wspieranie działań  
w zakresie pomocy 
rodzinom z dziećmi  
z niepełnosprawnością 
poprzez zapewnienie 
możliwości kształcenia na 
wszystkich poziomach 
rozwoju dziecka oraz 
realizacją zajęć 
wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka 

 Liczba podmiotów 
pracujących na rzecz osób  
z niepełnosprawnością 
 
Liczba dzieci 
niepełnosprawnych 
objętych edukacją 
 
Liczba utworzonych grup 
integracyjnych  
w przedszkolach i szkołach 
na wszystkich poziomach 
 
Liczba dzieci i ich rodziców 
objętych wczesnym 
wspomaganiem  

   

 


