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Prezentacje Laureatów
Gdynia
Jak żyć w przyjaźni?
Konkurs „Jak żyć w przyjaźni?” jest częścią programu edukacyjnego skierowanego
do uczniów, nauczycieli a także rodziców. Pozwala wspólnie zastanowić się, jak wspierać
i rozumieć niepełnosprawność. Konkurs adresowany jest do nauczycieli klas drugich
gdyńskich szkół podstawowych. Podstawą oceny jest przygotowanie i zrealizowanie
trzech scenariuszy lekcji z wykorzystaniem książeczki „Dziecięce zasady – jak żyć w przyjaźni?”, która została wydana przez Urząd Miasta Gdyni. Celem konkursu jest integracja
dzieci z różnego rodzaju problemami rozwojowymi. Intencją podjęcia tych działań jest
dotarcie w możliwie dostępny sposób do dzieci, aby w przyszłości pomóc im z odpowiednim określeniem swojej tożsamości i roli społecznej. Wychodzimy z założenia, że niepełnosprawność nie jest cechą charakteru, a okolicznością, z którą należy się zmierzyć.
Wczesne uświadomienie tych relacji powoduje, że dorosła osoba niepełnosprawna nie
ogranicza swojego funkcjonowania z powodu posiadanych dysfunkcji. Jednocześnie
niepełnosprawność nie jest cechą dominującą w postrzeganiu jej jako człowieka.
Dotychczas odbyły się trzy edycje konkursu. Zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie są skierowane imiennie do każdego nauczyciela klasy drugiej gdyńskiej szkoły
podstawowej. Obserwując ewaluację zgłaszanych prac konkursowych, dostrzegamy
potrzebę realizacji zajęć z udziałem dzieci, jak również rosnącą konieczność uczestniczenia nauczycieli i wychowawców w tym procesie.
Nagrodzone scenariusze lekcji są publikowane w Gdyńskim Kwartalniku Oświatowym,
co umożliwia ich popularyzację oraz stanowi inspirację dla nauczycieli i pedagogów
do podejmowania kolejnych działań.
Wyniki konkursu są ogłaszane podczas uroczystej gali, która stanowi okazję do podsumowania efektów edukacyjnych, jak również pozwala zaprezentować potencjał osób
z niepełnosprawnością poprzez występ wokalny czy impresję taneczną dzieci niesłyszących. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdyni, który uczestniczy
w każdym etapie konkursu.
Formę prac określa regulamin przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Prace konkursowe oceniane są przez kapitułę na podstawie karty opracowanej przez metodyków
nauczania początkowego.
W konkursie wykorzystywane są następujące materiały promujące oraz pomoce w przygotowaniu i realizacji scenariuszy lekcji (wydane i sfinansowane ze środków Miasta Gdyni):
I plakaty promujące konkurs i program,
I książeczki „Dziecięce zasady – jak żyć w przyjaźni?”,
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I kalendarzyki szkolne i notesiki, które w przyjazny sposób wspomagają przyswojenie dzieciom przesłanie konkursu,
I tablice, naklejki i znaczki pomocne nauczycielowi w przeprowadzeniu lekcji z elementami zabawy.
Jest to nowatorski projekt, którego niezwykłość wyraża się w sposobie, w jaki kształtuje
wrażliwość dzieci i naturalność w tworzeniu relacji z rówieśnikami potrzebującymi
wsparcia. Doświadczenia minionych edycji pokazują spontaniczność, otwartość i kreatywność dzieci i nauczycieli w wykorzystaniu propozycji i udostępnionych materiałów
w realizacji idei.

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Beata Wachowiak-Zwara
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
Tel. 58 668 87 93
Faks 58 620 82 26 (z dopiskiem PON)
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl

Województwo dolnośląskie
Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych
– aktywizacja środowiska na pograniczu
U podstaw projektu pn. ,,Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja środowiska na pograniczu” leży przekonanie, że dostęp do edukacji i nauki są zasadniczymi warunkami integracji społecznej ludzi niepełnosprawnych oraz osiągnięcia przez nich
równości społecznej. Gdy niepełnosprawni będą lepiej wykształceni, będą mieli większe
szanse uzyskać zawód oraz pracę. To z kolei pozwoli im wziąć udział w ekonomicznej grze
społeczeństwa i tym samym zwiększyć swój status jako grupy społecznej, jak również szanse
na to, że ich potrzeby i priorytety znajdą reprezentację i zostaną uwzględnione w polityce
rządowej. Jesteśmy ponadto przekonani, że kierując wiedzę do konkretnych ludzi w konkretnych warunkach lokalnych, dostarczamy im narzędzi, które mogą posłużyć im do samodzielnej zmiany swojej sytuacji oraz sytuacji własnej społeczności – wzmocnienie poprzez
wiedzę może, naszym zdaniem, doprowadzić do pozytywnej zmiany społecznej.
Celem projektu ,,Animatorzy (…)” jest aktywizowanie lokalnych środowisk w zakresie
działania na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie
średnim i wyższym oraz nawiązanie współpracy po obu stronach granicy w celu
| Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
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wymiany doświadczeń i rozpowszechnienia wypracowanych metod działań na terenie
Dolnego Śląska i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. Choć założenia te przedstawiają
trudną do osiągnięcia wizję przyszłości, nasz projekt był bardzo skromny w swych bezpośrednich zamierzeniach i skali.
W ramach rekrutacji wybraliśmy grupę dwudziestu młodych ludzi, którzy pochodzą z 15
powiatów Dolnego Śląska, składających się na strefę przygraniczną objętą programem
Interreg IIIA. Wśród kryteriów wyboru znalazły się:
I wiek (18-30 lat),
I miejsce zamieszkania (strefa przygraniczna objęta lnterreg IIIA),
I zdolności przywódcze,
I rekomendacje nauczycieli i opiekunów,
I zainteresowania i/lub doświadczenie w pracy na rzecz poprawy szans edukacyjnych ludzi niepełnosprawnych,
I gotowość pełnego uczestnictwa w szkoleniach i działaniach oraz chęć wypełnienia wszystkich zadań i wymogów wynikających z projektu.
Specjalnie zachęcane do składania swych kandydatur były osoby niepełnosprawne.
Informacje o naborze, trwającym od października do grudnia 2007 r., były zamieszczone
w Internecie i mediach, a instytucje edukacyjne i ośrodki pozarządowe z terenu objętego
programem Interreg IIIA zostały powiadomione listownie.

Jak zostali animatorami
Po zakończeniu rekrutacji młodzi ludzie rozpoczęli swą drogę do zostania animatorami –
rzeczywistymi aktorami projektu, podmiotami wszystkich naszych działań. Celem projektu
była pomoc wybranej grupie osób, by stali się społecznymi liderami aktywnie działającymi
na rzecz polepszenia życia osób niepełnosprawnych zamieszkujących w ich społecznościach. Podstawowym warunkiem umocnienia tego zaangażowania było naszym zdaniem
bezpośrednie doświadczenie, realny kontakt z niepełnosprawnymi, którzy żyją blisko nich
i są ignorowani w codziennym życiu wspólnoty. Założeniem przyświecającym metodologicznej orientacji projektu było spojrzenie na ludzi niepełnosprawnych jako na odrębną kulturowo i społecznie grupę, której unikalność określana jest poprzez procesy społecznego
wykluczenia przez większość. Antropologia kulturowa jest dyscypliną, która tradycyjnie bada
grupy kulturowo odmienne od naszej i dlatego wybraliśmy podstawowe paradygmaty oraz
metodologię tej dyscypliny, aby wyposażyć animatorów w umiejętność prowadzenia jakościowych badań terenowych, którą mieli następnie wykorzystać do poznania kultury i życia
osób niepełnosprawnych w ich społecznościach. Na podstawie tych badań terenowych,
w trakcie których poznawali i wskazywali kwestie kluczowe dla ludzi poznanych w ramach
lokalnych poszukiwań, zadaniem animatorów było sformułowanie pomysłów projektów,
które miały polepszyć jakość życia osób niepełnosprawnych w ich społecznościach.

Szkolenia
Animatorzy wzięli udział w trzech trzydniowych sesjach szkoleniowych przeprowadzonych w jednym z hoteli w Szklarskiej Porębie w Karkonoszach. Szkolenia nie miały
na celu nauczyć animatorów tego, co mają robić, ale zainicjować ich własny proces
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |
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uczenia się, który pozwoliłby lepiej dostrzegać realne potrzeby lokalnej społeczności
osób niepełnoprawnych. Treść szkoleń można podzielić na trzy obszary zagadnień:
I celem dwóch seminariów i kilku pokazów filmowych było dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy o pewnych faktach i informacjach koniecznych dla zrozumienia sytuacji osób niepełnosprawnych w regionie i w całym kraju (obejmowało
to wykłady na temat sytuacji niepełnoprawnych i społecznych problemów tej
grupy, informacje o istniejących państwowych programach pomocowych, a także
o prawach ludzi niepełnosprawnych);
I dwa formalne seminaria poświęcone zostały omówieniu programów i środków
dostępnych dla ludzi niepełnosprawnych w Polsce i na Dolnym Śląsku (ujęto m.in.
programy PFRON, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007-2013) w ramach UE,
oraz Program Młodzież Rady Europy;
I najważniejsza część szkolenia była poświęcona seminariom i indywidualnym konsultacjom, których celem było uczynienie z młodych ludzi refleksywnych badaczy
własnych wspólnot oraz wspomożenie ich w rozwijaniu projektów na rzecz polepszenia lokalnych warunków ludzi niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości edukacji i nauki.

Badania i rezultaty
Animatorzy prowadzili w swoich miastach samodzielne badania, których celem było zidentyfikowanie głównych problemów napotykanych przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
Prace badawcze przerodziły się w dziesięć konkretnych projektów, które w różny sposób
starają się poprawić sytuację (projekty opisane zostały w publikacji naukowej pt. „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych aktywizacja środowiska na pograniczu”
pod redakcją Hany Cervinkovej.
Kilka interesujących projektów animatorów, cytaty z powyższej publikacji:
Magdalena Kempfert, „Podróż edukacyjna”.
Projekt ten skupia się na problemach z brakiem informacji co do edukacyjnych i zawodowych szans dla ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin. Jego autorka - Magdalena
Kempfert - jest nauczycielką w Zgorzelcu, tam pracuje jako bibliotekarka szkolna.
W swoich badaniach posłużyła się kwestionariuszami i odbyła kilka pogłębionych
wywiadów z uczniami niepełnosprawnymi, aby dowiedzieć się czegoś na temat sposobu
wyboru instytucji edukacyjnej oraz planowania kariery wśród młodzieży. Wyniki badań
pokazały, że w Zgorzelcu zarówno ludzie niepełnosprawni, jak i pełnosprawni mają
wielką trudność w uzyskaniu informacji, które umożliwiłyby im zaplanowanie swej ścieżki
edukacyjnej. W szkołach nie istnieje instytucja doradcy kariery zawodowej, a uczniów
zazwyczaj posyła się do szkolnego psychologa lub pedagoga, którzy nie są w stanie
dostarczyć profesjonalnej informacji na temat możliwości edukacyjnych. Magdalena
postanowiła zatem założyć szkolne biuro informacji edukacyjnej w Zespole Szkół Technicznych w Zgorzelcu. Jej wybór padł na tę szkołę z uwagi na to, że jest stosunkowo duża,
ma wielu uczniów i oferuje wiele różnych profili. Ponadto jest dostępna dla uczniów niepełnosprawnych, a kierownictwo i administracja szkoły są otwarte na nowe idee i w bliskiej przyszłości planują utworzyć klasy integracyjne. Oprócz pracy na rzecz uczniów tej
| Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
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szkoły biuro informacji edukacyjnej Magdaleny będzie także współpracowało z innymi
instytucjami edukacyjnymi w Zgorzelcu, organizując warsztaty i pozaszkolne programy.
W projekcie Magdalena opisuje swą własną drogę, będącą przykładem osobistej determinacji i sukcesu, w której trakcie porozumiała się z administracją szkoły, urzędem miasta
i przedstawicielami regionu, a następnie przygotowała wniosek o finansowanie projektu
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rafał Rumianowski, „Jak przetarłem szlak”.
Rafał Rumianowski jest aktywnym harcerzem ze Zgorzelca. Jego misją od samego
początku naszego projektu było założenie drużyny harcerskiej dla dzieci niepełnosprawnych. Drużyny takie były znane w Polsce jako drużyny nieprzetartego szlaku i Rafał
postanowił utworzyć podobną w swoim mieście. W swym eseju opisuje poszczególne
kroki podjętej przez siebie drogi, której kierunek raptownie się zmienił, i to w momencie
gdy dotarł do źródeł podstawowych informacji i był właściwie na wyciągnięcie ręki
od swego celu. Zwątpienie wywołała w nim idea drużyn nieprzetartego szlaku, która
jego zdaniem, z uwagi na swą przestarzałość i nieskuteczność, nie prowadziła do integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, ale potencjalnie utrzymywała albo
wręcz potęgowała segregację. Zamiast starać się o powołanie drużyny nieprzetartego
szlaku jako osobnej grupy dla dzieci niepełnosprawnych, Rafał zaprosił dzieci niepełnosprawne do drużyny żeglarskiej, którą prowadził. Przekonał do tego także swoich
kolegów i w ten sposób zapoczątkował otwieranie drużyn harcerskich w Zgorzelcu dla
niepełnosprawnych harcerzy. Jego działalność została zauważona przez kierownictwo,
a także przez niepełnosprawnych obywateli Zgorzelca, którzy zaczęli zgłaszać się
do harcerzy ze swymi problemami. W konsekwencji został mianowany szefem działu
informacji, co dało mu więcej możliwości działań na rzecz poprawy życia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w Zgorzelcu. Pod wieloma względami Rafał stanowi wzorcowy
przykład harcerza, który przezwyciężył trudności i rozczarowania, by odnaleźć własną
drogę wiodącą go do realnego rozwiązania – integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w jego mieście.
Andrzej Łuszko, „Szkolna integracja w powiecie jaworskim”
Andrzej Łuszko to młody człowiek mieszkający w Jaworze. Pracuje w miejscowych WTZ.
Na podstawie wielu wywiadów, które przeprowadził z różnymi aktorami społecznymi
w swoim mieście, włączając w to ludzi niepełnosprawnych, urzędników miejskich, urzędników szkolnych i nauczycieli, Andrzej doszedł do wniosku, że największą potrzebą niepełnosprawnych i ich rodzin w Jaworze jest otwarcie integracyjnych możliwości edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie ani w Jaworze, ani w okolicy nie ma
szkoły podstawowej ani gimnazjum z klasami integracyjnymi. Andrzej zdecydował się
zmienić tę sytuację, próbując znaleźć szkołę, która zgodzi się utworzyć klasę integracyjną. Znalazł sprzymierzeńca w dyrektorce dużej szkoły i gimnazjum w Jaworze, która
wyraziła swe zainteresowanie przedsięwzięciem oraz podzieliła się własnymi planami
na utworzenie klasy integracyjnej w jej placówce. Choć była przygotowana na sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli, pozwalających im uczyć uczniów niepełnosprawnych,
nie dysponowała jednak pieniędzmi na przebudowę budynku szkoły na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Z naszą pomocą Andrzej przygotował skromny budżet ograniczonych modyfikacji budynku oraz złożył wniosek do PFRON, co jednak wymagało nieFundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |
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wielkiego uczestnictwa finansowego ze środków aplikanta. Andrzej opisuje w swoim
eseju zmagania z miastem o współfinansowanie inwestycji: nastąpił interesujący zwrot
biegu wypadków, gdy burmistrz odrzucił finansowanie skromnej inwestycji w tym
roku, lecz w zamian zdecydował się rozpocząć pracę nad bardziej zaawansowanym
wnioskiem o sfinansowanie przebudowy całego kompleksu budynków, wraz z nowymi
inwestycjami (centrum multimedialne) i ułatwieniami na potrzeby studentów niepełnosprawnych. Esej Andrzeja to historia sukcesu – krok po kroku poruszał się po lokalnym
środowisku, aż znalazł potężnych sprzymierzeńców, otwartych na jego pomysły, którzy
mieli środki i moc decyzyjną, aby przeprowadzić zmiany radykalnie poprawiające życie
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin w Jaworze i okolicy.
Magdalena Szopian, Piotr Kuruc, Karolina Kozera, „Mieszkańcy Ząbkowic
– z sobą czy obok siebie?”
Projekt przeprowadzony został w malowniczym miasteczku Ząbkowice Śląskie. Trzej animatorzy pochodzący z samego miasta lub jego sąsiedztwa to Magdalena Szopian, studiująca socjologię we Wrocławiu, oraz Piotr Kuruc i Karolina Kozera, aktywnie działający
w miejscowej organizacji pozarządowej Integracja, której celem jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. Opierając się na własnych doświadczeniach z życia
w Ząbkowicach, animatorzy zauważyli, że ich społeczność jest podzielona i naznaczona
segregacją, a żyjący w niej niepełnosprawni są odseparowani od pełnosprawnej większości czymś w rodzaju bariery czy „berlińskiego muru”. Grupa postanowiła potwierdzić
swe wrażenie, przeprowadzając obserwację uczestniczącą swego miasta oraz wywiady
z urzędnikami miejskimi, nauczycielami, ludźmi niepełnosprawnymi, uczniami, organizacjami pozarządowymi i pełnosprawnymi obywatelami. Zarówno wywiady, jak i obserwacje nie tylko potwierdziły ich hipotezę, ale pozwoliły pójść dalej w swej analizie i zidentyfikować problem wynikający z owej segregacji społeczności, który wydaje się najbardziej
dotkliwy dla niepełnosprawnych mieszkających w Ząbkowicach i ich rodzin: „problem
samotności, izolacji, braku znajomych, braku możliwości spędzania czasu wolnego, ograniczenia swoich kontaktów tylko do najbliższych”. Poszukując praktycznego rozwiązania
tego problemu, animatorzy zorganizowali debatę publiczną, na której pojawiły się osoby
niepełnosprawne a także wszyscy zainteresowani sytuacją takich osób w Ząbkowicach.
Debata zakończyła się wieloma pomysłami, z oscylującymi wokół idei otwarcia w Ząbkowicach przestrzeni publicznej, w której mogłaby nastąpić wzajemna integracja ludzi
niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Pierwszym pomysłem było organizowanie dla
dzieci niepełnosprawnych corocznej wycieczki do przyrodniczych zakątków Ząbkowic.
Ten pomysł już zrealizowano, a podczas wycieczki narodził się bardziej trwały projekt
– utworzenia dziecięcego klubu turystycznego dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Drugi pomysł wypłynął od lokalnej grupy teatralnej i dotyczył organizacji
wspólnego spektaklu teatralnego, w którym mogłyby wystąpić na scenie zarówno osoby
niepełnosprawne, jak i pełnosprawne. Pomysł ten wymaga środków, o które animatorzy,
wykorzystując wiedzę zdobytą na szkoleniach, starają się obecnie w programach europejskich i państwowych. Trzeci projekt dotyczy organizacji zajęć sportowych dla dzieci
niepełnosprawnych w miejskim ośrodku sportu (OSiR) – oczekujemy teraz na rozstrzygającą decyzję dyrektora. Celem czwartego pomysłu było zlikwidowanie przez informację
barier dzielących dwa społeczeństwa – organizowanie formalnych i nieformalnych kampanii informacyjnych na temat ludzi niepełnosprawnych z Ząbkowic i okolic. Animatorzy
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są obecnie na etapie przygotowania wniosków o środki, które pozwolą sfinansować tę inicjatywę. Ostatnia propozycja, która właściwie weszła już w życie, to szersze udostępnienie
dla osób niepełnosprawnych programów miejscowego ośrodka kulturalnego. Projekt ten
obejmuje przede wszystkim zaproszenie osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału
w przedsięwzięciach organizowanych przez ośrodek, co wiąże się podjęciem aktywnych
działań w kierunku uczynienia działalności instytucji przyjazną dla niepełnosprawnych.
Piotr, Magda i Karolina kończą swój esej refleksją nad wyzwaniami i korzyściami pracy
na rzecz pozytywnych zmian społecznych w małym miasteczku, w którym ludzie mają
większą możliwość wzajemnego zbliżenia się i nawiązania kontaktu. Pragną kontynuować
swą pracę jako animatorzy, przyjmując za cel uczynienie z Ząbkowic miejsca, w którym
w przyszłości będzie lepiej się żyło dzięki zlikwidowaniu „berlińskiego muru” dzielącego
społeczności osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach projektu
I zorganizowana została konferencja międzynarodowa na temat problemów
kształcenia osób niepełnosprawnych i ich sytuacji na rynku pracy oraz aktywnych
sposobów ich rozwiązywania,
I wydane zostały dwie publikacje książkowe: „Podręcznik pisania projektów dla
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz
publikacja naukowa pt. „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych
aktywizacja środowiska na pograniczu”,
I stworzono stronę internetową upowszechniającą efekty projektu – link:
www.umwd.dolnyslask.pl/niepenosprawni/animatorzy/.
Projekt realizowany we współpracy z saksońskim partnerem przyczynił się m.in,
do zmniejszenia socjokulturalnych różnic poprzez:
I zmniejszanie różnic i barier socjokulturowych przekraczania granicy,
I zidentyfikowanie przyczyn ograniczonego dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych,
I wypracowanie wspólnych metod i narzędzi przeciwdziałania ograniczeniom
w dostępie do edukacji osób niepełnosprawnych,
I podjęcie dyskusji społecznej na temat zjawiska edukacji osób niepełnosprawnych
po obu stronach granicy,
I zwalczanie stereotypów i barier mentalnych poprzez nawiązywanie kontaktów
i poznawanie partnerów.
W projekcie „Animatorzy (…)” połączyliśmy dwie tradycje epistemologiczne. W ramach
serii szkoleń staraliśmy się dostarczyć animatorom wiedzę i narzędzia pozwalające
na samodzielne badanie własnej społeczności jako miejsc, w których w bezpośredniej
bliskości, w lokalnym środowisku, gdzie pracują i żyją, istnieje inna kultura – kultura ludzi
niepełnosprawnych. Przy użyciu technik i metod etnograficznych badań terenowych
– obserwacji, wywiadu, zapisu i interpretacji działań społeczno-kulturowych – młodzi
ludzie biorący udział w kursie dowiedzieli się o istnieniu w ich bezpośrednim otoczeniu
ludzi, których życie jest zgoła odmienne od ich własnego. Zamiast skończyć na opisie
sytuacji i problemu społecznego, animatorzy otrzymali pomoc przy przełożeniu swych
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odkryć na konkretne działania społeczne, których celem było polepszenie życia ludzi
niepełnosprawnych w ich społecznościach. Bogatsi o wiedzę zgromadzoną w trakcie
badań, młodzi ludzi podjęli aktywne kroki w kierunku zmiany życia swych współobywateli oraz swego własnego, ponieważ zaczęli animować swe społeczności poprzez
własne zaangażowanie i pracę.
Animatorzy społeczni do dziś aktywnie działają w swoim lokalnym środowisku, współpracują z lokalnymi samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, jak również sami
podjęli się stworzenia na swoim terenie organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania projektu mają bezwzględny wpływ na jakość życia osób niepełnosprawnych.
Powstała grupa animatorów społecznych pokazuje, iż wszelkie działania zmierzające
do inwestowania w kapitał ludzki – w ludzi, którzy chcą pomagać osobom niepełnosprawnym, chcą zmieniać otoczenie na korzyść niepełnosprawnych w swoim chociażby
lokalnym środowisku i dawanie im narzędzi w postaci wiedzy na temat pomocy tej grupie
społecznej są dobrymi praktykami w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Departament Spraw Społecznych
Tel. 71 776 30 07
Faks 71 776 30 98
E-mail: monika.orzeszyna@umwd.pl

Zabrze
Nowoczesne rozwiązania wspomagające mobilność
i dostęp do informacji, podnoszące jakość życia mieszkańców
w środowisku miejskim
Celem projektu jest przystosowanie przestrzeni miejskiej, budynków użyteczności
publicznej dla mieszkańców miasta, poprzez audyt dostępności, wprowadzenie systemu
zewnętrznej informacji geograficznej 3D i wprowadzenie informacji geograficznej 3D
wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Realizując nasze przedsięwzięcie zastosowane będą rozwiązania projektu CITYTAK niedyskryminujące i nowatorskie. Naszymi
partnerami są Politechnika Śląska w Zabrzu oraz organizacje pozarządowe działające
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Miasto Zabrze jest pierwszym pilotażowym miastem w Polsce, które postanowiło wdrożyć
rozwiązania proponowane przez projekt CITYTAK. Realizacja projektu „nowoczesne
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rozwiązania wspomagające mobilność i dostęp do informacji, podnoszące jakość życia
mieszkańców w środowisku miejskim” to proces wieloetapowy. W pierwszej kolejności
przebudowano wejścia główne budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w kierunku dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osób starszych
oraz niedowidzących. Zastosowano tu pochylnię, przesuwne drzwi a także wykładzinę
antypoślizgową. Wewnątrz budynku wprowadzono nowatorską technologię terminala
informacyjnego z przesuwną głowicą główną pozwalającą na swobodne dostosowanie
wysokości do potrzeb korzystającego, niezależnie czy jest to osoba niskiego czy wysokiego wzrostu, czy też na wózku inwalidzkim.
Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 247 000 zł.
Następnym etapem jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu oceniającego
dostępność (w otwartej przestrzeni miejskiej i wewnątrz budynków użyteczności
publicznej) 3 budynków Urzędu Miejskiego. Audyt ten przeprowadzi Politechnika Śląska
w Zabrzu, partner w projekcie, wyznaczony przez koordynatora CITYTAK. Zakres audytu
będzie obejmował:
I diagnozę stopnia przystosowania/nieprzystosowania dla osób niepełnosprawnych lub starszych,
I uwzględnienie wszystkich potrzeb mieszkańców we współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
I opis propozycji rozwiązania, uwzględniając hierarchię priorytetów.
Wdrożenie projektu do realizacji obejmuje uwzględnienie innowacyjnych rozwiązań
i wybór przedsięwzięć możliwych do wprowadzenia, ocenę kosztów i realizację.
W efekcie realizacji projektu powstaną przestrzenie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, niedyskryminujące, ułatwiające dostęp do informacji, usług, poprawiające jakość życia. Na podstawie przeprowadzonych analiz dostępności i funkcjonalności powstanie zbiór informacji mogących służyć jako poradnik tworzenia przestrzeni
miejskich w ramach dobrych praktyk.
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
Helena Breczko
Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Tel. 32 3733467
Faks 32 3701419
E-mail: hbreczko@um.zabrze.pl

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |

16 | Dobre praktyki samorządów 2009

Siemianowice Ślaskie
MICRO BUS – wdrożenie MICRO SIECI komunikacji dla osób
niepełnosprawnych ruchowo
Projekt „Micro Bus – wdrożenie MICRO SIECI komunikacji dla osób niepełnosprawnych
ruchowo” ma na celu przede wszystkim przyczynić się do poprawy jakości życia osób
z niepełnosprawnością ruchową, integracji w środowisku lokalnym oraz zwiększenia
możliwości podejmowania zatrudnienia. Jest również modelowym rozwiązaniem
dla innych samorządów lokalnych jako przykład podejmowania konkretnych, innowacyjnych działań służących realizacji założonych celów.
Tyskie Studio Warsztatowe Calsky Design działające przy Strefie Designu Innowacji
Integracji stworzyło już projekt niskopodłogowego pojazdu. Micro-Bus wykonany
będzie ze stali nierdzewnej i aluminiowych profili, zaś okres eksploatacji CAL-a 5200
wyznaczono na 15 lat. Zawieszenie, skrzynia biegów i silnik dobrane zostaną tak, aby
ułatwić serwisowanie samochodu. Niskopodłogowy pojazd będzie mógł pomieścić
aż pięć wózków. Mikrobus będzie z trzema drzwiami na szerokość 1,18 m i całkowicie
płaską podłogą. Bez windy, za to opuszczany do 120 mm nad ziemią, z wysuwanymi
podjazdami. Pomieści cztery osoby na wózkach, z kierowcą włącznie. Dzięki rozkładanym siedzeniom może przewozić chodzących pasażerów. Wyglądem będzie przypominał amerykański autobus szkolny: żółty i utrzymany w klimacie lat 50.
CAL 5200, bo taką nazwą będzie określany prototyp, jest więc mikrobusem o dużej
efektywności przewozowej, przystosowanym do kierowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Podstawowym jego zadaniem jest przewożenie niepełnosprawnych mieszkańców
pomiędzy miejscami ich zamieszkania a głównymi przystankami komunikacji miejskiej.
Trzeba jednak podkreślić, że MICRO SIEĆ nie zastępuje i nie dubluje obecnych linii
komunikacji miejskich, lecz z nimi bezpośrednio współdziała, czyniąc je w efekcie
bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Aby zapewnić prawidłowe działanie i wydajność MICRO SIECI komunikacji niezbędne
jest zatrudnienie 6-ciu kierowców. Taka ilość zapewnia pracę linii MICRO SIEĆ przez
12 godzin w ciągu dnia bez ryzyka przeciążenia kondycyjnego i zdrowotnego kierowców.
Przyszli kierowcy zostaną przeszkoleni przez zespół Strefy Designu Innowacji Integracji oraz personel ośrodka szkolenia kierowców z Siemianowic Śląskich.
Rotacyjnie jeden z kierowców będzie w biurze pełnił funkcję dyspozytora zbierającego zamówienia na kursy MICRO BUS-a i koordynującego jego jazdę po mieście.
Tak więc MICRO BUS to zarówno środek komunikacji miejskiej, jak również miejsce
pracy dla osób narażonych na bezrobocie z powodu swoich ograniczeń.
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Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
Edyta Świątczak-Gurzęda
Pełnomocnik Prezydenta Siemianowic Śląskich ds. Osób Niepełnosprawnych
Tel. 32 760 54 45
Faks 32 760 54 20
E-mail: e_gurzeda@um.siemianowice.pl

Pałecznica
Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia
i lepszej integracji społecznej
Projekt „Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej” jest realizowany od 2008 r. w czterech powiatach: proszowickim, brzeskim, bocheńskim oraz
tarnowskim.
Inicjatorem realizacji projektu jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, partnerami
– Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”
w Kluczach, powiat proszowicki oraz gmina Pałecznica. Efektem tej współpracy jest
utworzenie Powiatowego Zespołu Wczesnej Interwencji przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Pałecznicy. Celem działań Powiatowego Zespołu Wczesnej Interwencji
jest wczesna, kompleksowa diagnoza oraz postępowanie terapeutyczne w kierunku
wykrycia i zlikwidowania, bądź korygowania zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju, w odniesieniu do dzieci w wieku 0-7 lat zagrożonych niepełnosprawnością. Oprócz terapii zespół wczesnej interwencji oferuje również pomoc dla rodziców
w formie terapii indywidualnej i grupowej (grupa wsparcia). W skład zespołu wchodzą:
psycholog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant, trener wideotreningu komunikacji. W ramach działań projektowych zespół ten jest przeszkolony w zakresie pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym. Dzięki konsultacjom, superwizjom oraz szkoleniom
z zakresu: diagnostyki psychologicznej, logopedii, diagnozy funkcjonalnej, autyzmu,
wad wzroku, słuchu, metody NDT Bobach, metody wideotreningu komunikacji, wymienieni specjaliści przygotowani są do samodzielnej pracy. Po wstępnej diagnozie przeprowadzonej w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom tworzą program pomocy dziecku
i rodzinie, który jest następnie przez nich realizowany na terenie powiatu.
Do opieki nad dziećmi w czasie prowadzonej terapii oraz podczas grup wsparcia zaangażowani są wolontariusze, przeszkoleni w zakresie pielęgnacji małego dziecka niepełnosprawnego, pedagogiki zabawy oraz udzielania pierwszej pomocy.
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W ramach współpracy z Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom,
18 czerwca 2009 r. zorganizowano w Pałecznicy seminarium naukowe pt. „Wczesna interwencja szansą dla małego dziecka niepełnosprawnego”. Poruszane zagadnienia dotyczyły:
I założeń wczesnej interwencji,
I organizacji środowiska terapeutycznego dla małego dziecka niepełnosprawnego,
I koordynującej roli psychologa w zespole,
I zadań logopedy oraz pedagoga specjalnego.
Seminarium miało charakter powiatowy. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele
poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, służby zdrowia, przedszkoli samorządowych oraz policji.
Aktualnie opieką specjalistów objętych jest dziesięć rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym zamieszkałych na terenie gminy Pałecznica.
Projekt zakłada finansowanie działań do stycznia 2010 r. Całkowity koszt projektu
to 545 755, 00 zł na cztery powiaty. Gmina Pałecznica finansowana jest więc w wysokości
136 438,75 zł.
Gmina Pałecznica
ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
Iwona Perkowska
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy
Tel. 41 384 85 13
Fax 41 384 85 13
E-mail: sds36@interia.pl

Powiat poddębicki
Siła motywacji siłą integracji
Projekt pn. ”Siła motywacji siłą integracji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest uruchomienie i przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej podopiecznych PCPR w Poddębicach, w szczególności osób niepełnosprawnych
i osób opuszczających rodziny zastępcze.
Cele szczegółowe:
I zwiększenie motywacji do działania,
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I zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się
na rynku pracy,
I nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych,
I usamodzielnienie się osób korzystających z pomocy PCPR,
I zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w powiecie,
I wsparcie psychologiczne Beneficjentów Ostatecznych,
I rehabilitacja zdrowotna uczestników projektu.
W projekcie biorą udział dwie grupy osób z terenu powiatu poddębickiego:
1 grupa:
30 podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie
i w Czepowie, będące osobami: niepełnosprawnymi, pozostającymi bez zatrudnienia,
w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy PCPR w Poddębicach.
2 grupa:
2 osoby będące w rodzinie zastępczej, kontynuujące naukę, będące w wieku aktywności
zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, korzystające z pomocy PCPR w Poddębicach
(w tym 1 osoba niepełnosprawna).
Osoby niepełnosprawne wezmą udział w szkoleniu zawodowym. W celu rehabilitacji
fizycznej i społecznej dotychczas odbyły się dwie tury turnusów rehabilitacyjnych
w Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu, w terminie: 30 maja – 12 czerwca 2009 r.
oraz 5-l8 września 2009 r.
Osoby te wezmą również udział:
I w indywidualnych konsultacjach psychologicznych,
I w indywidualnych zajęciach z pedagogiem specjalnym,
I w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym,
I w grupowym poradnictwie psychologicznym.
Osoby będące w rodzinach zastępczych otrzymają:
I szkolenie zawodowe,
I indywidualne konsultacje psychologiczne,
I indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz
I wsparcie rzeczowe na usamodzielnienie się.
W ramach działań środowiskowych Beneficjenci Ostateczni wzięli udział w imprezie integracyjnej, pn. „Europejskie Spotkanie Integracyjne w ramach projektu Siła motywacji siłą
integracji”. Impreza obejmowała gry terenowe o tematyce Unii Europejskiej, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „JA EUROPEJCZYK”, występy uczestników z PŚDS, występy
zaproszonych artystów, pokazy wspinaczkowe PLKS „Dąb” z udziałem uczestników, ściana
twórcza i malowanie twarzy, jak również wspólne biesiadowanie przy grillu.
Na zakończenie projektu powstanie folder, który będzie stanowił narzędzie informacji
o realizacji zadań projektu i PO KL.
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Poprzez działania w ramach projektu założono osiągnięcie takich rezultatów, jak:
I poprawa indywidualnej samooceny, poczucia własnej wartości,
I zwiększenie motywacji do uzyskania kwalifikacji zawodowych,
I wzrost osobistych predyspozycji i poczucia odpowiedzialności za wykonywane
zadanie,
I poprawa osobistych predyspozycji i poczucia odpowiedzialności za wykonywane
zadanie,
I poprawa sprawności psychofizycznej oraz umiejętności społecznych,
I poprawa kondycji zdrowotnej.
Osiągnięcie tych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia celu projektu, czyli integracji
społecznej Beneficjentów Ostatecznych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
ul. Łęczycka 28
99-200 Poddębice
Jolanta Kałużna
Kierownik PCPR w Poddębicach
Tel. 43 678 40 40 wew.102
Faks 43 678 40 40 wew. 102
E-mail: pcpr@poddebicki.pl

Szczecin
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
W 2004 r. w ramach programu PHARE 2002 „Aktywne formy zwalczania bezrobocia
- Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem dla powiatów
i gmin” Gmina Miasto Szczecin uzyskała dofinansowanie do realizacji projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program był realizowany w latach 2004-2005,
a do dnia dzisiejszego kontynuowane jest zatrudnienie wyspecjalizowanych asystentów.
Głównym celem programu była aktywizacja i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób
niepełnosprawnych o największym stopniu niepełnosprawności oraz stworzenie takich
samych szans i warunków do aktywności wszystkim osobom niepełnosprawnym, bez
względu na rodzaj i stopień posiadanej przez nich niepełnosprawności. W powyższy
cel zaangażowane zostały również osoby bezrobotne – asystenci, którzy mieli służyć
pomocą osobom niepełnosprawnym.
Cele szczegółowe projektu odnosiły się do poszczególnych grup docelowych. W przypadku osób niepełnosprawnych, było to przede wszystkim:
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I stworzenie szansy i warunków do aktywności, bez względu na rodzaj niepełnosprawności i jej stopień,
I aktywizacja i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
o największym stopniu niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług asystenckich,
I wzrost udziału osób niepełnosprawnych, w tym w stopniu znacznym, w życiu
społecznym i zawodowym,
I umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług, w tym
do edukacji, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
I przełamywanie barier psychologicznych (mentalnych) pomiędzy światem osób
niepełnosprawnych i światem ludzi sprawnych.
W odniesieniu do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Szczecinie, bez prawa do zasiłku, cele szczegółowe to:
I aktywizacja zawodowa poprzez korzystanie z usług poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy,
I umożliwienie powrotu na rynek pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
I zwiększenie szans na zatrudnienie lub założenie własnej działalności gospodarczej,
I wzrost poczucia własnej wartości i tzw. „przydatności społecznej” poprzez świadczenie usług dla osób niepełnosprawnych.
Grupę docelową stanowiły osoby niepełnosprawne. Odbiorcami usług asystenckich byli
głównie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, czyli osoby mające największe trudności w komunikacji z otoczeniem, z rehabilitacją społeczną i zawodową. Dla
osób długotrwale bezrobotnych udział w projekcie „Asystent osoby niepełnosprawnej”
dał szanse powrotu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne umożliwiły uzyskanie zatrudnienia lub
założenie własnej działalności gospodarczej.
Ostatecznie w projekcie wzięło udział 30 osób bezrobotnych (15 kobiet i 15 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podczas naboru asystentów nie było brane
pod uwagę wykształcenie. Przeprowadzono badania predyspozycji i umiejętności zawodowych (test Hollanda), badania psychologiczne pod kątem cech i predyspozycji do pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Osoby bezrobotne w ramach projektu przeszły szkolenie
z zakresu usług asystenckich, staż - przygotowanie zawodowe w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz warsztaty autoprezentacji.
Rezultatem końcowym projektu jest zatrudnienie 7 przeszkolonych asystentów w organizacjach pozarządowych, finansowanych z budżetu Miasta Szczecin na podstawie podpisanych kontraktów z organizacjami, będącymi partnerami w projekcie.
Projekt korzystnie zmienił sytuację osób niepełnosprawnych, zarówno szeroko rozumianą sytuację socjalną, jak i zwiększył możliwości samodzielnego życia i szans na życie
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aktywne i twórcze. Osobista asystencja jest na razie jedyną znaną formą pomocy
osobom ciężko niepełnosprawnym, która pozwala im godnie żyć, bez ciągłego proszenia
o pomoc. Osoby niepełnosprawne robią, to co jest ich wyborem, a nie to, co wynika
z decyzji opiekuna czy osoby pomagającej. Kontakt z osobą będącą asystentem ich
dowartościowuje, pomaga w wyjściu z niepełnosprawności i umożliwia współpracę
z otoczeniem. Realizacja programu przyczynia się do zwiększenia „Równych szans,
równego dostępu” dla środowiska osób niepełnosprawnych,
Dla obu grup odbiorców bezpośrednich projekt stworzył możliwości samorealizacji,
urzeczywistniania marzeń, aktywnego włączenia się w życie zawodowe i społeczne.
l Projekt przyczynił się także do podniesienia świadomości szeroko rozumianego środowiska lokalnego w zakresie problematyki osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Podjęta została próba przełamania stereotypów dotyczących grup zagrożonych wykluczeniem i uświadomienia konieczność podejmowania wspólnych działań zmierzających
do rozwiązywania problemów społecznych.
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Beata Andruszkiewicz
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Tel. 91 424 56 70
Fax 91 424 56 76
bandrusz@um.szczecin.pl

Kołobrzeg
Jesteś potrzebny
Władze miasta w budżecie na 2008 r. zaplanowały środki budżetowe na rozbudowę
i zmianę organizacji monitoringu miasta. Głównym celem tych działań było bezpieczeństwo mieszkańców i turystów tak licznie odwiedzających nasze miasto a także możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Była to kontynuacja wcześniej przyjętej
koncepcji bezpieczeństwa miasta i organizacji miejskiego monitoringu. Miasto w latach
2005-2008 wydatkowało 1 185 000 zł na sprzęt i infrastrukturę monitoringu, co stworzyło to podstawę do organizacji Miejskiego Centrum Monitoringu (MCM).
Realizację projektu rozpoczęto 10 czerwca 2008 r. podpisaniem umowy z PFRON na częściową refundację przeniesienia i wyposażenia MCM. Umowa gwarantowała zwrot
poniesionych kosztów w wysokości 50 000 zł. Poprzednia lokalizacja MCM nie spełniała
wymogów, jakim musieliśmy sprostać, zatrudniając osoby o lekkim, umiarkowanym lub
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znacznym stopniu niepełnosprawności. Projekt zakładał miedzy innymi, że nowo utworzone miejsca pracy będą spełniały warunki zatrudnienia dla każdego stopnia niepełnosprawności, a system pracy będzie uwzględniał ograniczenia wynikające ze stopnia
niepełnosprawności zatrudnionych.
Pomieszczenie, w którym znajduje się MCM zostało wyremontowane i wyposażone
w nowe ergonomiczne meble, fotele a także drzwi z zamkiem elektronicznym ułatwiającym otwieranie i zamykanie drzwi dla osób niepełnosprawnych. Powiatowa stacja
sanitarno-epidemiologiczna na zlecenie Urzędu Miasta przeprowadziła badania środowiskowe i określiła warunki pracy jako zgodne z obowiązującymi normami.
W miesiącach lipiec i sierpień 2008 r. została przeprowadzona rekrutacja, w wyniku której
zatrudniono trzy osoby do obsługi miejskiego monitoringu. Każda z zatrudnionych osób
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej.
Szkolenie nowo przyjętych pracowników zostało zorganizowane i przeprowadzone
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Miesięczne harmonogramy
pracy obsługi monitoringu uwzględniają sugestie pracowników związane z ograniczeniami zdrowotnymi a także procesem leczenia i rehabilitacji.
Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
Tel. 94 355 14 46
Faks 94 355 14 45
E-mail: m.tomaszewski@um.kolobrzeg.pl

Powiat gryfiński
Ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych w Chojnie
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych rozpoczął działalność 1 czerwca 2006 r.
w Chojnie przy ul. Dworcowej 1. Działa on w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie. OION w Chojnie to jedyna taka placówka, prowadzona przez samorząd
w powiecie gryfińskim i druga w województwie zachodniopomorskim. Budynek, w którym
ma siedzibę OION, posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich i specjalnie przystosowane
toalety. Powiat z własnego budżetu wyremontował i zmodernizował lokal o powierzchni 48
m2, natomiast wyposażenie i zatrudnienie personelu finansowane jest ze środków PFRON.
W OION zatrudnione są 3 osoby – 1 na cały etat i 2 na ½ etatu. Aktywność zawodowa poza
poczuciem, że jest się potrzebnym innym, daje im możliwość samorealizacji, rozwoju osobistego jak również poczucie niezależności materialnej i osobistej. Dzięki temu, że w ośrodku
pracują tylko osoby niepełnosprawne, które znają problemy, z jakimi muszą borykać się
na co dzień niepełnosprawni – potrzebujący pomocy mają ułatwiony kontakt.
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Ośrodek dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji służących wyrównywaniu
szans osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej.
Ośrodek informuje w szczególności o:
I prawach osób niepełnosprawnych, wynikających z obowiązujących źródeł
prawa,
I możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych
wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących:
I przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych
I zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
I turnusów rehabilitacyjnych,
I warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
I likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
I organizacji pozarządowych, zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,
I instytucji wspierających, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej (PCPR, OPS, PUP itp.),
I systemowych rozwiązaniach dotyczących ulg i uprawnień wynikających z obowiązującego ustawodawstwa oraz ustawowego wspierania pracodawców osób
niepełnosprawnych,
I możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne,
I programów finansowanych ze środków PFRON.
OION wydaje również materiały promocyjne (informatory, plakaty, ulotki), które
są dostarczane do środowisk osób niepełnosprawnych.
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu, uruchomiliśmy 2
nowe Ośrodki w maju 2008 r. w Cedyni i w czerwcu 2009 r. w Mieszkowicach. W Cedyni
pełnimy dyżur w godzinach od 8.30 do 15.30 w poniedziałki w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego, w Mieszkowicach natomiast w środy od 8.00 do 15.00 w salce katechetycznej
przy plebanii.
Dwa razy w tygodniu w Ośrodku dyżury pełni psycholog, natomiast jeden raz
w tygodniu swoim doświadczeniem służy prawnik. Ponadto, w środy i piątki od 9.00
do 14.00 wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać ją u Pełnomocnik Starosty do Spraw Kobiet, Rodziny, Dyskryminacji. Dyżury wszystkich specjalistów Ośrodka
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych.
Placówka w Chojnie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Wszelkie informacje udzielane są bezpłatnie.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino
Marianna Kołodziejska-Nowicka
Dyrektor PCPR
Tel. 91 404 55 04
Faks 91 404 55 04
E-mail: pcpr.gryfino@gryfino.home.pl

Powiat inowrocławski
Podróż w usamodzielnienie
Mając na celu stworzenie jak najszerszego wachlarza form wsparcia skierowanego
do osób niepełnosprawnych, nasza jednostka podejmuje wszelkie możliwe działania
mające przyczynić się do poprawy funkcjonowania tej grupy osób. Jedną z takich możliwości stwarza Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z uwagi na przejawy znikomej aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych spowodowanej poczuciem niższej wartości wynikającej z niepełnosprawności, skierowano do tej grupy osób działania mobilizujące do zaktywizowania zarówno
w sferze społecznej, jak i zawodowej. Projektem objęto 52 osoby niepełnosprawne,
w tym:
I uczestników WTZ,
I kobiety po mastektomii,
I osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku,
I osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu i mowy,
I osoby z innymi przyczynami niepełnosprawności.
Osoby te skorzystały z takich form wsparcia jak:
I kurs prawa jazdy kat. B,
I trening pamięci i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania metodą
Szkoły Pamięci Wojakowskich,
I doradztwo zawodowe,
I kurs komputerowy,
I turnus rehabilitacyjny,
I zajęcia psychoterapeutyczne,
I usługi doradcze.
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Strona internetowa PCPR w Inowrocławiu dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Ponadto wzbogacona została o „mówiącą przeglądarkę”
umożliwiającą osobom ze schorzeniami narządu wzroku dostęp do zamieszczanych
treści. Spełnia ona wszystkie wymagania standardów W3C zarówno w kodzie HTML
jak i arkuszach stylów CSS, co umożliwiło nam start w konkursie „Strona internetowa
bez barier” zamieszczonym na stronie projektu „widzialni.eu”. Wszystkie działania
podjęte zostały po konsultacjach z poszczególnymi grupami osób niepełnosprawnych,
wychodząc tym samym naprzeciw ich oczekiwaniom. Realizacja tych działań przyczyniła
się w dużej mierze do integracji i aktywności społecznej i osiągnięcia pozytywnych
rezultatów takich jak:
I poprawa umiejętności komunikacyjnych i zdolności interpersonalnych,
I podniesienie poczucia własnej wartości i wzrost pewności siebie,
I pobudzenie do aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej,
I poprawa kondycji fizycznej,
I podniesienie zdolności motywacyjnych,
I rozwój osobisty jednostki oraz
I umiejętność nawiązywania i rozwijania kontaktów społecznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Mątewska `17
88-100 Inowrocław
Rafał Walter
Dyrektor PCPR w Inowrocławiu
Tel. 52 359 22 54
Faks 52 359 22 55
E-mail: pcpr_ino@unet.pl
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Warsztaty NETWORK
Upowszechnianie dobrych praktyk samorządów
Zakopane, 8-10 listopada 2009 r.
Warsztaty zorganizowane przez FIRR w ramach projektu współfinansowanego
ze środków PFRON cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Limit miejsc został wykorzystany w 110%. Prezentowane praktyki dotyczyły takich
tematów jak edukacja, transport, przestrzeń publiczna, informacja, kultura, zatrudnienie,
sport i turystyka oraz zdrowie. Był czas na dyskusję i na zajęcia praktyczne. Duży wkład
w urozmaicenie programu spotkania miał Urząd Miasta Zakopane, który pełnił rolę
partnera organizacyjnego. Wszyscy uczestnicy warsztatów (w tym osoby poruszające
się na wózkach) wzięli udział w wyprawie na Kasprowy Wierch.
Jeszcze niedawno ta atrakcja turystyczna była niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
Warsztaty potwierdziły, że zmiany są możliwe i dokonują się nie tylko na najwyższym
poziomie (Kasprowy Wierch - prawie 2000 m npm), ale również niżej. Zaprezentowano
dobre praktyki z całej Polski, które budziły duże zainteresowanie obecnych.
Zdjęcia z wasztatów udostępnili nam: Agata Szczotka-Sarna i Marek Wysocki.
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Powiat złotoryjski
Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych
Powiatowy Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Złotoryi został utworzony jako jeden z 38 takich ośrodków w Polsce. Program jest odpowiedzią na wielkie
zapotrzebowanie i ciągły deficyt informacji w środowisku osób niepełnosprawnych.
Celem programu pn. „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych” jest utworzenie
profesjonalnie działających punktów informacyjnych na terenie kraju, których zadaniem
jest dostarczenie adresatom aktualnych informacji dotyczących niepełnosprawności.
Działający w powiecie złotoryjskim ośrodek informacji w znacznym stopniu wypełnia
lukę w dostępie do informacji osobom niepełnosprawnym.
Adresatami programu są:
I osoby niepełnosprawne,
I rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych,
I pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne,
I organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
I wszystkie osoby zainteresowane tematem niepełnosprawności.
Informacje udzielane są w poniższym zakresie:
I rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
I pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych,
I edukacja osób niepełnosprawnych,
I świadczenia rodzinne przysługujące osobom niepełnosprawnym,
I likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
I programy PFRON,
I programy rządowe skierowane do osób niepełnosprawnych,
I ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych, z zakresu prawa pracy oraz
I inne możliwości uzyskania wsparcia.
Starostwo Powiatowe
Pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja
Powiatowy Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Tel. 76 878 44 47
Faks 76 878 44 47
E-mail: kotakt@poion-zlotoryja.info
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Częstochowa
Tworzenie sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Wychodząc naprzeciw potrzebom rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi,
w 2003 r. powstał projekt utworzenia sieci wsparcia dla tej grupy osób. Projekt oparł się
na istniejących w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
ośrodkach wsparcia i w jego wyniku powstało Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Centrum zapewnia opiekę i usługi zmierzające do ogólnego
rozwoju oraz poprawy sprawności psychicznej i fizycznej osób z upośledzeniem umysłowym i psychicznie chorych poprzez prowadzenie:
I terapii zajęciowej,
I mieszkań chronionych i adaptacyjnych,
I gabinetów rehabilitacji usprawniającej,
I hotelu oraz
I rehabilitacji leczniczej, zawodowej, społecznej i pedagogiczno-psychologicznej.
Podstawowym celem rehabilitacji w ramach sieci jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb
życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami pokonać, wykorzystując
własne środki i możliwości.
W krajach UE coraz popularniejsza stała się idea życia niezależnego (independent living)
osób niepełnosprawnych, która to powinna odchodzić od zinstytucjonalizowanych form
opieki na rzecz działań, które pozwalają osobie niepełnosprawnej na życie w warunkach
domowych. W trakcie realizacji Programu uruchomiono:
I 4 mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi - głównym założenie było umożliwienie podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy
rozpoczęcia procesu readaptacji,
I hostel przy Domu Dziennego Pobytu dla Upośledzonych Umysłowo dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną (3 miejsca) – przeznaczony dla osób upośledzonych umysłowo, które ze względu na swoją sytuację rodzinną nie mogą
samodzielnie funkcjonować, szczególnie w sytuacjach kryzysowych,
I hostel (6 miejsc) dla osób z zaburzeniami psychicznymi – funkcjonuje w ramach
Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i zapewnia w kryzysie
rodzinnym osobom z zaburzeniami psychicznymi pełną opiekę specjalistycznoopiekuńczą,
I mieszkania adaptacyjne (6 miejsc) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
– osoby przebywające w mieszkaniu nabywają umiejętności radzenia sobie
z gospodarstwem domowym przy pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej,
gabinety rehabilitacji usprawniającej – funkcjonują w ramach Centrum Rehabilitacji, są wyposażone w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, oferują zabiegi
kinezyterapii i fizykoterapii,
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I ogólnodostępna Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych z kawiarenką ma
na celu zwiększenie aktywności i integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Dzięki funkcjonującej sieci wsparcia:
I integrujemy środowisko osób niepełnosprawnych,
I stwarzamy warunki do adaptacji w usamodzielnianiu się,
I zaspakajamy potrzeby mieszkaniowe,
I zaspakajamy potrzeby życiowe w sytuacjach kryzysowych,
I wdrażamy programy zmierzające do jak najpełniejszej rehabilitacji społecznej –
readaptacji.

RezuItaty
Trudno nam przedstawić na początku „sprawdzania” się programu wymierne efektyilościowe. Istnieje niewątpliwie wiele efektów niewymiernych związanych z większą
ofertąmiasta dla osób niepełnosprawnych. W większości są to formy nowe, nie ma
na naszymterenie zadań porównywalnych. Przecieramy szlaki organizacyjne i mentalne
naszych mieszkańców.
Do tej pory:
I 5 osób mieszkało w mieszkaniach chronionych,
I 6 osób mieszkało w mieszkaniach adaptacyjnych,
I wykonano ponad 5 .000 zabiegów fizjo- i kinezyterapii w gabinetach rehabilitacyjnych,
I w Galerii (otwartej 19 marca 2009 r.) zorganizowano 50 spotkań – były to wernisaże, cykl „Film i muzyka”, klub dyskusyjny, spotkania autorskie, spotkania integracyjne itp.
Ponadto, w 2008 r. Program otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt samorządu
terytorialnego szczebla gminy i powiatu. na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych
„RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”.
Urząd Miasta Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
Bożena Szecówka
Tel. 34 370 76 40
Faks 34 370 71 72
E-mail: bszecowka@czestochowa.um.gov.pl
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Gmina Dąbrowa Tarnowska
Gmina przyjazna niepełnosprawnym
Realizując politykę horyzontalną UE zgodnie z przyjętą przez Radę Unii Europejskiej
Dyrektywą 2000/78/EC z dnia 27 XI 2000 w sprawie równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej, gmina Dąbrowa Tarnowska podjęła szereg działań nakierowanych na wyrównanie szans i równe traktowanie wszystkich obywateli oraz zwalczanie dyskryminacji ze względu na religię i przekonania, niepełnosprawność, wiek
a także orientację seksualną.
Działania te to:
I przystosowanie budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
do potrzeb niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych i dźwigu osobowego,
I projektowanie i budowa sal gimnastycznych przy szkołach prowadzonych przez
Gminę, wyposażonych w urządzenia umożliwiające korzystanie z tych obiektów przez
osoby niepełnosprawne oraz umożliwiające prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla
takich osób. Dotyczy to mieszkańców miasta i miejscowości wiejskich. Sale gimnastyczne powstały w Dąbrowie Tarnowskiej i we wsiach Nieczajna Górna i Smęgorzów,
I wybudowanie krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej wyposażonej kompleksowo w urządzenia umożliwiające dostęp do całego obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz nieckę basenu rehabilitacyjnego. Niecka ma powierzchnię
93 m2 i posiada cieplejszą wodę, podnośnik basenowy, schody z poręczą, gejzer
powietrzny oraz wannę z hydromasażem. Obiekt posiada szatnie i sanitariaty
specjalistycznie wyposażone dla osób niepełnosprawnych. Niecka basenu sportowego jest wyposażona w podnośnik basenowy dla osób niepełnosprawnych,
I projektowanie i wykonywanie w gminie Dąbrowa Tarnowska chodników i ulic
przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych poprzez obniżone krawężniki w miejscach przejść dla pieszych i wjazd na ścieżki rowerowe, oznakowanie przejść za pomocą światła i dźwięku,
I wyposażanie wszystkich nowobudowanych obiektów użyteczności publicznej
w urządzenia do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne,
I warsztaty Terapii Zajęciowej w gminie Dąbrowa Tarnowska, w których uczestniczą codziennie 33 osoby, w tym z Gminy Dąbrowa Tarnowska 16 osób, a pozostałe osoby z innych gmin Powiatu Dąbrowskiego. W warsztatach prowadzone
są pracownie: techniczno-rolnicza, muzyczna, gospodarstwa domowego, plastyczna, higieny życia oraz doskonale wyposażony gabinet rehabilitacyjny.
Zapewniony jest dowóz i odwóz specjalistycznymi środkami transportu os6b niepełnosprawnych. WTZ zatrudniają łącznie 14 osób,
I działalność Ośrodka Rewalidacji w miejscowości Szarwark w Gminie Dąbrowa
Tarnowska, w którym dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym nauczane
są podstawowych czynności życiowych. Ośrodek jest doskonale wyposażony
i świadczy usługi bezpłatnie, także dla innych dzieci wymagających rehabilitacji.
Ośrodek zatrudnia 9 osób, oraz 4 osoby w charakterze współpracowników.
| Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Gmina Nysa | 35
W latach 2007-2008 gmina realizowała projekt w ramach funduszu EQUAL pn. „Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy w przedsiębiorstwach społecznych w gminie Dąbrowa
Tarnowska”. W ramach projektu przeszkolono ponad 100 osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo w zakresie wykonywania przydatnych prac (sortowanie odpadów,
przerób odpadów biodegradowalnych na produkty handlowe, uprawa i pielęgnacja
roślin, obsługa parkingów), a także kurs księgowych, którzy prowadziliby te przedsiębiorstwa społeczne.
W latach 2008-2009 gmina realizowała projekt w ramach POKL pn. „Nie jesteś sam”.
Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Radgoszcz w łącznej kwocie 312 464,73 zł.
Celem są działania z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania
konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu
osobistym i w pracy, szkolenie dla opiekunki osoby starszej i niepełnosprawnej, szkolenie teoretyczne i praktyczne dla pracownika budowlanego, wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, które wykazują dysfunkcje w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Łącznie przeszkolono ponad 40 osób.
Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska
Rynek 34
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Marcin Stefańczyk
Tel. 14 642 27 75
Fax 14 642 27 47
E-mail: ugdt@poczta.onet.pl

Gmina Nysa
Od przedszkolaka do studenciaka – ścieżka edukacyjna dla osób
niepełnosprawnych
Gmina Nysa, wychodząc na przeciw potrzebom dzieci i młodzieży, od kilku lat skutecznie
realizuje program organizacji systemu edukacyjno-wychowawczego, zapewniającego
integrację uczniów niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami, zwiększającego
ich szanse na kontynuację kształcenia, pn. „Od przedszkolaka do studenciaka”.
W ramach tych działań m.in.:
I dostosowano architektoniczne przedszkole nr 5 w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy, czyniąc je przedszkolem integracyjnym,
I zmodernizowano Szkołę Podstawową nr 1O przy ul. 11 listopada, tworząc w niej
warunki o prowadzenia klas integracyjnych,
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I dostosowano do potrzeb uczniów niepełnosprawnych Gimnazjum nr 1 przy ul.
Chodowieckiego,
I zakupiono dwa mikrobusy na potrzeby dowozu niepełnosprawnej młodzieży
do szkół oraz w celu zapewnienia udziału osób niepełnosprawnych we wszelkiego
typu wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych.
Dzięki programowi dzieci od najmłodszych lat wzrastają w przekonaniu, że uczestnictwo
w życiu szkoły, w życiu społecznym jest związane z prawami człowieka a nie ze sprawnością umysłową czy fizyczną. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują większą
możliwość kształtowania niezależności i tożsamości swoich niepełnosprawnych dzieci,
nauczyciele pracujący w klasach, gdzie są dzieci niepełnosprawne stają się bardziej kreatywni, doskonalą swoje umiejętności psychopedagogiczne i specjalistyczne.
Realizacja programu jest zgodna ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych
gminy Nysa (Uchwała Nr XXXII/560/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2005
r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”), która
mówi, iż aktywna pomoc społeczna świadczona przez gminne jednostki powinna
zostać skierowana głównie do osób znajdujących się bez pracy, w tym również osób
niepełnosprawnych. Jej celem powinno być nie tylko dostarczenie środków rzeczowych, ale tworzenie warunków, w których ludzie zdobywaliby nowe zawody, umiejętności i własną pracą potrafili zapewnić środki utrzymania siebie i swojej rodziny.
Działania podejmowane przez gminę Nysa są zgodne z obszarami tematycznymi
konkursu, tj. dostępna edukacja oraz inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich
aspektach życia.
Realizowany program ma na celu stworzenie optymalnych warunków do wychowania
i edukacji osób niepełnosprawnych, poprzez włączenie ich w cały cykl życia społecznego, w proces wychowawczy, edukacyjny oraz rynek pracy.
Edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości każdego człowieka,
postrzeganej zarówno z osobistego, społecznego, jak i zawodowego punktu
widzenia.
Podstawowym założeniem programu jest dążenie do coraz wyższej jakości i powszechności kształcenia integracyjnego na każdym etapie edukacyjnym. Ważne jest bowiem,
aby proces włączenia niepełnosprawnych dzieci do życia w społeczeństwie rozpoczął
się jak najszybciej. Przedszkole i szkoła są dla dzieci niepełnosprawnych najlepszą
formą rehabilitacji. Pomagają w kształtowaniu właściwych wzorców w podejściu
do problemu niepełnosprawności i to zarówno u dzieci niepełnosprawnych, jak i u ich
sprawnych rówieśników. Wspólna edukacja jest okazją do integracji społecznej i szansą
na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji społecznej.
Konsekwencją inicjowanych przez Gminę Nysa działań było stworzenie młodzieży niepełnosprawnej warunków do kontynuowania ścieżki edukacyjnej na poziomie szkoły
średniej, poprzez dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przez powiat nyski, co z kolei pozwoli
na kontynuowanie nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Dzięki temu została
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zapewniona ciągłość kształcenia osobom niepełnosprawnym, zwiększając tym samym
ich szanse na samodzielne życie, funkcjonowanie społeczne i znalezienie pracy.
Do potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nysa należy również uczestnictwo z życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz
rekreacji i turystyce odpowiednio do potrzeb i zainteresowań. Wychodząc naprzeciw
tym potrzebom gmina współorganizuje imprezy integracyjne oraz współfinansuje
wypoczynek połączony z zagospodarowaniem czasu wolnego osobom niepełnosprawnym.
Rosnące wymagania rynku pracy powodują, że osoby niepełnosprawne muszą stawać
się coraz bardziej konkurencyjne. Mając powyższe na wadze działania Gminy zostały
ukierunkowane na zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu umożliwiającego rozwój, zdobycie wykształcenia i podniesienia kwalifikacji.
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Katarzyna Godyń
Kierownik Biura Polityki Społecznej
Tel. 77 408 05 55
Faks 77 408 05 29
op@www.nysa.pl

Powiat łomżyński
Razem na ścieżkach historii i przyrody – aktywna integracja społeczna
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII promocja integracji społecznej, Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie uczestniczą
uczniowie Szkoły Podstawowej w Drozdowie, członkowie kółka przyrodniczego oraz
osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie. Celem projektu
jest stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach o tematyce przyrodniczo-historycznej i warsztatach plastycznych.
Powiat Łomżyński zamieszkuje 51 013 osób. W zbiorowości tej przeważają mężczyźni. Ich
liczba wynosi 25 762, co wynosi 51 % ogółu społeczeństwa. Liczba kobiet to 25 251 co wynosi
49% ogółu społeczeństwa. Sieć osadniczą tworzy 269 miejscowości, w tym 2 miasta i 267
wsi zorganizowanych w 270 sołectwach, siedem gmin należy do gmin wiejskich, a dwie
miejsko-wiejskie. Struktura społeczno-gospodarcza jest zdecydowanie rolnicza.1
Liczba osób niepełnosprawnych w powiecie łomżyńskim wynosi 6 449 osób, co wynosi
12,7% ludności powiatu. Częstotliwość występowania niepełnosprawności jest wyższa
1
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na wsi niż w mieście. Średnio na sto osób mieszkających w mieście niepełnosprawni stanowili 15,9%, zaś na 100 mieszkańców wsi – 20%.2
Osoby niepełnosprawne mieszkające na wsi mają znaczne ograniczenia spowodowane
niedostosowaną infrastrukturą transportową (kolej, PKS), niemożnością pełnego korzystania z usług oraz brakiem dostępu do wielu dziedzin życia społecznego. W małych miejscowościach często funkcjonują stereotypy i uprzedzenia dotyczące niepełnosprawności.
I to właśnie bariery mentalne oraz brak inicjatyw na obszarach wiejskich stanowią główny
problem i przeszkodę w harmonijnym funkcjonowaniu osób sprawnych i niesprawnych.
Następstwem powyższego problemu są m.in.:
I bierność społeczna osób niepełnosprawnych,
I pogłębianie poczucia izolacji oraz
I obojętność, odrzucenie otoczenia.
Przyczynkiem do rozwiązania ujawnionego problemu jest integracja dzieci od najmłodszych lat z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ ten kto jako dziecko ma szansę
poznania osoby niepełnosprawnej jako partnera w zabawie, ten jako dorosły chętniej
nawiąże kontakty z takimi osobami i będzie otwarty na ich potrzeby.
Konieczna jest zmiana świadomości i propagowanie wszelkich działań sprzyjających
integracji społecznej, ożywieniu aktywności społeczeństwa, troska o słabsze grupy
mieszkańców. Niezwykle ważne jest tworzenie sytuacji sprzyjających integracji. Dlatego
też założenia i cele projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody – aktywna integracja
społeczna”, przyczyniają się do likwidacji barier istniejących w społeczeństwie a w ostateczności wpływają na znaczne zmniejszenie zakresu problemu.
Projekt rozpoczął się wyjazdem do Jurajskiego Parku Dinozaurów do Jurowca.
Uczestnicy projektu podziwiali tam postaci prehistorycznych gadów w naturalnej wielkości. Pozostałe zajęcia odbywają się w Siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz
w terenie, w postaci pieszych wycieczek po Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny
Narwi. Wspólne zajęcia osób niepełnosprawnych oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Drozdowie wpływają przede wszystkim na wzajemne relacje między członkami
grupy. Zajęcia w terenie umożliwiają nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą,
z żywymi roślinami, zwierzętami w ich naturalnym środowisku oraz lokalną historią
w przystępnym wydaniu. Tematy zajęć realizowane w ramach projektu to m.in.:
I Płazy – nasi kumkający przyjaciele,
I Ptaki zimujące w Polsce,
I Wilk - nie taki straszny,
I Zagrożenia dla środowiska naturalnego Ziemi,
I Lutosławscy w kulturze polskiej,
I Wkład mieszkanek regionu łomżyńskiego w czyn niepodległościowy.
Realizowany projekt spełnia kryteria strategiczne i znacznie przyczynia się do aktywnej
integracji obu grup społecznych oraz przełamuje bariery mentalne i stereotypy panujące
2
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w społecznościach wiejskich. Dzieci przebywające z osobami niepełnosprawnymi uczą
się tolerancji i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Z kolei, osoby niepełnosprawne
otwierają się na innych ludzi i czerpią wiele korzyści z uczestnictwa we wspólnej zabawie
i nauce.
Starostwo Powiatowe w Łomży
Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Edyta Zawojska
Tel. 86 2156913
Faks 86 2156904
E-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl

Powiat pilski
Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
Projekt „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” jest realizowany od 11 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. Powiatowe Biuro Trenerów Pracy
w Pile powstało w maju 2008 r. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Pile.
W skład Biura wchodzi 8 osób (7 etatów): 4 pełnoetatowych trenerów pracy, psycholog,
koordynator oraz 2 doradców zawodowych – 3/4 i 1/4 etatu. Pracownicy mają duże
doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i młodzieżą oraz znają specyfikę
pracy projektowej. Starostwo Powiatowe wyposażyło Biuro Trenerów Pracy w 3 laptopy
i 5 telefonów komórkowych. Ponadto, trenerzy przeszli stosowne szkolenie przygotowujące ich do wykonywania zadań trenera pracy.
W ramach projektu prowadzono kompleksowe działania promocyjne, mające na celu
dotarcie do jak największej grupy beneficjentów. Można tu wymienić między innymi
uczestnictwo w targach i wystawach gospodarczych, spotkaniach z pracodawcami
i przedstawicielami instytucji publicznych. Zastosowano także reklamę przy użyciu
druków akcydensowych. Pojawiły się również artykuły o działalności biura w prasie.
Lokalna telewizja wyemitowała obszerny materiał reklamowy oraz reportaż opisujący
działalność Biura. Koordynator, psycholog i doradcy zawodowi przeprowadzili nabór
osób niepełnosprawnych spośród zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Pile jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz spośród 160 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu pilskiego. W ciągu całego okresu działalności Powiatowe Biuro Trenerów Pracy zarejestrowało w swej bazie 44 osoby niepełnosprawne spełniające kryteria przyjęcia, w większości z upośledzeniem umysłowym
lub chorobą psychiczną. Część z nich trafiła do Biura bezpośrednio z Warsztatów
Terapii Zajęciowej, z którymi trenerzy pracy ściśle współpracują. Biuro znalazło zatrudnienie dla 19 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełFundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |

40 | Dobre praktyki samorządów 2009
nosprawności, z których 14 nadal pracuje, kolejne 5 osób przeszło trening w miejscu
pracy i prawdopodobnie będzie zatrudnione. Pozostałe osoby współpracują z psychologiem i doradcami zawodowymi, oczekując docelowo na zatrudnienie. Konsultacje psychologiczne i doradcze prowadzone są również z rodzinami osób niepełnosprawnych, co ma istotny wpływ na postawę i motywację beneficjentów. Trenerzy
najpierw wyszukują miejsca pracy odpowiednie do możliwości i oczekiwań beneficjenta, przekonują pracownika i pracodawcę do zatrudnienia, a następnie przeprowadzają skomplikowany proces adaptacji osoby niepełnosprawnej do nowego miejsca
pracy. Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy wsparciu Biura zależy
od ich indywidualnych możliwości, przede wszystkim zdolności do koncentracji uwagi
oraz wytrzymałości na obciążenia związane z pracą.
W ciągu całego okresu realizacji projektu przewidziane jest wyszukanie pracodawców
oraz nabór 40 osób niepełnosprawnych, opracowanie zakresu obowiązków oraz przystosowanie stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych, przygotowanie kadry pracodawcy
do współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Całkowita wartość projektu (wydatki
kwalifikowane oraz wydatki nie kwalifikujące się w ramach programu) to 825 032,00 zł.
Koordynator projektu utworzył bazę danych pracodawców i osób poszukujących pracy
z uwzględnieniem ich kwalifikacji, umiejętności, a także rodzaju dysfunkcji. Skuteczniejszą realizację projektu często utrudnia postawa rodzin osób niepełnosprawnych,
a także przedstawicieli instytucji publicznych. Największą satysfakcję stanowi umożliwienie osobom niepełnosprawnym rozwoju i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz widok pracodawców i innych ludzi, którzy wcześniej nie spotkali się z niepełnosprawnością, a w trakcie współpracy z PBTP i jego beneficjentami zmienili swoje
nastawienie oraz postawę społeczną.
Starostwo Powiatowe w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła
Małgorzata Gawłowska
Tel. 67 210 93 91
Faks 67 210 93 91
E-mail: malgorzata.gawlowska@powiat.pila.pl

Powiat namysłowski
Niepełnosprawni są wśród nas
Projekt „Niepełnosprawni są wśród nas” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w Priorytecie I, Działaniu 1.4 „Inte| Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
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gracja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych”. Wdrożeniem tego działania
zajmował się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem projektu było przeprowadzenie skutecznej kampanii promocyjno
informacyjnej, mającej na celu – poprzez kształtowanie przyjaznych postaw społecznych
wobec osób niepełnosprawnych – wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności na otwartym rynku pracy, a także zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie
namysłowskim. Miało to przyczynić się do wykształcenia przyjaznego nastawienia
względem tej grupy osób i w konsekwencji przełożyć się na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Owocem naszej pracy były różnorodne źródła
informacji, pełniące rolę narzędzia wpływającego na świadomość mieszkańców powiatu
namysłowskiego – świadomość tego, że są między nami ludzie niepełnosprawni, którzy
mają ograniczony dostęp do miejsc pracy i skazani są na pokonywanie barier – nie tylko
architektonicznych, ale także tych wynikających z uprzedzeń.
Przez cały okres realizacji projektu staraliśmy się dotrzeć do społeczności powiatu namysłowskiego za pomocą przygotowanej w tym celu strony internetowej (www.niepelnosprawni.namyslow.pl), ulotek, plakatów i biuletynów informacyjnych, a także artykułów
w prasie lokalnej i spotów reklamowych w lokalnej telewizji.
W czasie trwania projektu odbyła się rekrutacja personelu projektu, wynajęto i wyposażono biura oraz zakupiono sprzęt komputerowy i materiały biurowe.
Strona internetowa została uruchomiona zarówno w wersji graficznej, jak i dla niedowidzących. Zamieszczane tam informacje dotyczyły problematyki osób niepełnosprawnych, lokalnego ryku pracy, adresów instytucji udzielających wsparcia
osobom niepełnosprawnym, aktów prawnych a także sposobów ubiegania się o dofinansowanie. Ponadto wydano 2000 broszur informacyjnych (w wersji papierowej
i CD) skierowanych do lokalnych przedsiębiorców. Broszury te zawierały informacje
na temat możliwości utworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz informacje o samych osobach niepełnosprawnych (poziom wykształcenia, umiejętności,
struktura wiekowa). Wydrukowano także 1000 plakatów reklamowych prezentujących
osoby niepełnosprawne jako pełnoprawnych członków społeczności lokalnej. Plakaty
te zostały rozprowadzone w urzędach administracji samorządowej, w placówkach
służby zdrowia, placówkach oświatowych oraz w budynkach użyteczności publicznej.
Wydrukowano również 7000 ulotek informacyjnych skierowanych do społeczności
lokalnej. Ulotki te zawierały podstawowe informacje o osobach niepełnosprawnych
i ich środowisku, równocześnie reprezentowały obraz osoby niepełnosprawnej jako
aktywnego członka społeczności lokalnej. Ich dystrybucja odbywała się w ten sam
sposób co plakatów informacyjnych.
W prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym ukazały się artykuły sponsorowane promujące
projekt oraz zachęcające przedsiębiorców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W Namysłowskiej Telewizji Kablowej wyemitowano 10 spotów informacyjno
promocyjnych. Odbyła się także konferencja dotycząca realizacji projektu. Nastąpił
także kolportaż 9000 gadżetów (kalendarzy, długopisów) promujących projekt.
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W ocenie skutków prowadzonej kampanii pomagała nam ankieta rozprowadzona
wśród potencjalnych pracodawców oraz instytucji, a także mieszkańców powiatu,
badająca znajomość problematyki osób niepełnosprawnych oraz sposobów postrzegania tych osób.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
Ryszard Kalis
Kierownik PCPR
Tel. 77 410 51 93
Faks 77 410 51 93
E-mail: pcprnamyslow@poczta.onet.pl

Olsztyn
Kultura dostępna
W 2008 r. w Olsztynie miały miejsce dwa ważne dla osób niepełnosprawnych ruchowo
wydarzenia: Miejski Ośrodek Kultury zakończył remont kamienicy Naujacka, a gmina
Olsztyn inwestycję polegającą na przebudowie i adaptacji fosy zamkowej – amfiteatru
dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie. W obu przypadkach zniknęły bariery
architektoniczne i otworzyła się możliwość pełnego, komfortowego uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W olsztyńskim Amfiteatrze im. Czesława
Niemena zainstalowano platformy do przewozu osób poruszających się przy pomocy
wózków inwalidzkich, które pozwalają dotrzeć do poziomu sanitariatów (również przystosowanych dla osób niepełnosprawnych) oraz do znajdującej się w niższym poziomie
sali kameralnej, wykorzystywanej do organizacji koncertów, spektakli teatralnych
i spotkań. Przestronny hol na wyższym podziemnym poziomie amfiteatru jest wykorzystywany także jako miejsce wystaw, głównie fotograficznych. Istnienie tej galerii zainaugurowała wystawa „Uśmiech świata” Elżbiety Dzikowskiej.
Głównym przeznaczeniem amfiteatru jest organizowanie w nim przez Miejski Ośrodek
Kultury imprez plenerowych. Przewidziana na 1275 miejsc widownia zawiera specjalne
miejsca przeznaczone do postawienia wózków inwalidzkich, które zapewniają dobrą
widoczność i łatwy dostęp do pozostałej części obiektu osobom niepełnosprawnym.
Droga do tych miejsc od poziomu chodnika, poprzez bramę, pozbawiona jest stopni
i jakichkolwiek utrudnień architektonicznych. W sezonie letnim 2009 r. odbywało się
tu prawie 50 różnorodnych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
pod wspólną nazwą „Olsztyńskie Lato Artystyczne”, wśród nich np. „Gala operetkowa”
z udziałem Grażyny Brodzińskiej, pokazy taneczne „You can dance”, spektakle teatralne
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w cyklu „Olsztyńska Trzydniówka Teatralna”, koncerty Międzynarodowego Festiwalu
„Olsztyńskie Noce Bluesowe”, XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, kabaretowe „Letnie Sesje Śmiechoterapii”, koncerty piosenek poetyckich w ramach Festiwalu
Piosenki Inteligentnej „Bez Lipy”, „Elektroniczne Pejzaże Muzyczne” z udziałem Marka
Bilińskiego, czy Festiwal Folkowe Spotkania na Szczycie z udziałem zespołu Zakopower.
Można tutaj także było usłyszeć piosenki Czesława Niemena. Oprócz barier architektonicznych w przypadku wielu wydarzeń nie ma również bariery finansowej udziału
w imprezach, gdyż większość z nich jest ogólnodostępna i bezpłatna.
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w miesiącach letnich skupia się przede
wszystkim w Amfiteatrze im. Czesława Niemena, natomiast przez cały rok przez
siedem dni w tygodniu czeka na gości secesyjna kamienica Naujacka. Osobom niepełnosprawnym najłatwiej się tu dostać wejściem od ul. Mrongowiusza, które prowadzi
do umiejscowionej w miejscu dawnych loggii windy. W ten sposób można znaleźć się
na każdym poziomie trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego w całości na działalność kulturalną. Niewątpliwie wielką atrakcją tego miejsca jest również jego uroda,
którą swobodnie mogą podziwiać także osoby niepełnosprawne ruchowo. W całym
budynku zostały zrekonstruowane złocenia i sztukaterie. Z niewielkimi, koniecznymi dla
nowej funkcji zmianami, przywrócono kolorystykę wnętrz i elewacji. Poddano konserwacji witraże, kafle, zabytkową kuchnię i kominek. W ten sposób w Olsztynie pojawił się
budynek, który obrazuje kulturę mieszczańską z początków XX w. Na parterze znajduje
się tu sala kameralna na ok. 120 osób, w której mają miejsce spotkania, wykłady, koncerty i spektakle teatralne. W trakcie komunikacyjnym umieszczona jest toaleta dla osób
niepełnosprawnych. Na I piętrze od wtorku do niedzieli można oglądać wystawy prac
plastycznych z różnych dziedzin sztuki, a w korytarzu stałą wystawę polskiego plakatu
secesyjnego. Piętro wyżej zlokalizowana jest sala seminaryjna wykorzystywana do organizacji zajęć m.in. z zakresu autoprezentacji, a także pracownia plastyczna przeznaczona
do organizacji warsztatów plastycznych: batiku, rysunku, malarstwa itp.
Na poddaszu ma swoje miejsce unikatowa galeria multimedialna „Halogaleria” oraz pracownia grafiki komputerowej. Informacji na temat oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz innych miejskich instytucji udziela umieszczona na poziomie piwnic z wejściem wprost z ulicy Mrongowiusza – informacja kulturalna. Poprzez adaptację kamienicy
przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury osoby niepełnosprawne zyskały nie
tylko możliwość bycia uczestnikiem wydarzeń kulturalnych, ale również mogą oglądać
zabytkowe wnętrza i kontaktować się osobiście z organizatorami wydarzeń kulturalnych.
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
Maria Dzieciątek
Tel. 89 522 13 53
Faks 89 522 13 51
E-mail: MOK@mok.olsztyn.pl
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Powiat nowomiejski
Od wsparcia do samodzielności
Głównym celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej i zawodowej u 23 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z terenu powiatu nowomiejskiego.
Cele szczegółowe to: zwiększenie dostępności do zespołu ćwiczeń usprawniających
psychoruchowo, turnusów rehabilitacyjnych 23 beneficjentom PCPR ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zwiększenie ich umiejętności społecznych i życiowych, pozyskanie przez 14 osób wiedzy i umiejętności z obszaru
florystyki i bukieciarstwa, zwiększenie przez 1 osobę umiejętności pracy z komputerem, zwiększenie umiejętności poruszania się i funkcjonowania na rynku pracy
przez 22 beneficjentów.
Projekt zakłada wykorzystanie instrumentów aktywizacji zdrowotnej, społecznej,
edukacyjnej i zawodowej. W projekcie wykorzystane są 2 narzędzia: umowy dla 15
osób oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla
8 osób.

Aktywna Integracja w ramach umów
Instrumentem aktywizacji zdrowotnej był 14-dniowy turnus rehabilitacyjny dla 15
osób mający na celu podniesienie oraz utrzymanie sprawności psychofizycznej.
Instrumentem aktywizacji społecznej był 20 godzinny trening umiejętności społecznych pn. „Stopień wyżej” dla 14 osób oraz 10-godzinny indywidualny trening
umiejętności społecznych z uwagi na występującą niepełnosprawność 1 osoby.
Celem tego treningu jest zwiększenie umiejętności społecznych i życiowych (zdolności komunikowania się, wzmocnienie motywacji w działaniu, własnej samooceny
i wiary w siebie).
Instrument aktywizacji zawodowej stanowią 15-godzinne warsztaty aktywizacji
zawodowej pn. „Poznaję siebie” oraz 1 godzina indywidualnego doradztwa dla 14
osób. Powyższe warsztaty mają na celu zwiększenie umiejętności poruszania się
oraz funkcjonowania na rynku pracy.
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej to 60-godzinne warsztaty dla 14 osób z obszaru
florystyki i bukieciarstwa pn. „Pasja i zawód”, których celem jest uzyskanie wiedzy
i umiejętności z obszaru florystyki i bukieciarstwa. Ponadto 1 osoba będzie uczestniczyć w 10-godzinnym kursie komputerowym.
Aktywna Integracja w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych:
Instrument aktywizacji zdrowotnej stanowi 14-dniowy turnus rehabilitacyjny dla 8
osób mający na celu podniesienie oraz utrzymanie sprawności psychofizycznej.
Instrument aktywizacji społecznej to 20-godzinny trening umiejętności społecznych
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i życiowych pn. „Przyjemnie i pożytecznie”, którego celem jest zwiększenie umiejętności społecznych i życiowych a także 10-godzinne warsztaty z wizażu i stylizacji,
mające na celu poznanie technik dbania o siebie i najbliższe otoczenie.
Instrumenty aktywizacji zawodowej stanowią 15-godzinne warsztaty aktywizacji
zawodowej pn. „Poznaję siebie” oraz 1 godzina indywidualnego doradztwa dla 8
osób. Powyższe warsztaty mają na celu zwiększenie umiejętności poruszania się
oraz funkcjonowania na rynku pracy.

Rezultaty
Osoby niepełnosprawne poprzez skorzystanie z instrumentów aktywnej integracji
zwiększą umiejętności społeczne i życiowe oraz umiejętności w zakresie poruszania
się i funkcjonowania na rynku pracy, uzyskają wiedzę i umiejętności z obszaru florystyki i bukieciarstwa oraz podniosą sprawność psychofizyczną.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Urszula Łydzińska
Dyrektor PCPR
Tel. 56 474 31 96
Faks 56 474 31 96
E-mail: pcpr4@wp.pl

Powiat nowotomyski
Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany jest przez nas po raz drugi.
Projekt skierowany jest do osób, które z różnych powodów stanowią grupę ryzyka,
mogącą mieć problemy w znalezieniu swojego miejsca i roli w dorosłym, zawodowym
życiu. Projekt obejmie swoim działaniem m.in. 30 osób niepełnosprawnych w wieku
aktywności zawodowej z terenu powiatu nowotomyskiego.
Osoby niepełnosprawne, które biorą udział w projekcie, mają zapewnione materiały
takie jak: długopisy, notesy, segregatory. Na warsztaty wyjazdowe otrzymali koszulki,
czapeczki oraz smycze z identyfikatorem.
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W ramach realizowanego projektu odbyły się:
I kursy języka angielskiego i niemieckiego,
I kurs na prawo jazdy kat. B,
I kurs wyplatania wikliny,
I kurs komputerowy,
I obóz aktywnej integracji – zorganizowany w formie wyjazdowej (4 dni w ośrodku
w Żerkowie), podczas którego zostały przeprowadzone warsztaty z psychologiem
z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku, z pedagogiem oraz pracownikiem
socjalnym, które podniosły zdolność komunikacji i nawiązywania relacji społecznych.
Przeprowadzone zostały również warsztaty z doradcą zawodowym z zakresu tworzenia prawidłowych dokumentów aplikacyjnych. Po zajęciach uczestnicy zwiedzili
także Zakład Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie. Podczas obozu aktywnej
integracji także przeprowadzono warsztaty z opiekunami osób niepełnosprawnych,
gdyż często ich niewiedza i brak pomocy są główną przyczyną niepodejmowania
przez osoby niepełnosprawne aktywności zawodowej i poszukiwania pracy.
Zaplanowane są także:
I kurs pielęgnacji dłoni i paznokci,
I 14-dniowy turnus rehabilitacyjny w ośrodku rehabilitacyjno-sanatoryjnym,
I warsztaty z doradcą zawodowym z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
I warsztaty z psychologiem z zakresu asertywności,
I warsztaty z umiejętności społecznych, które poprowadzi pedagog i pracownik
socjalny.
Realizacja tego projektu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez nabycie umiejętności prowadzenia samochodu, posługiwania się językiem
obcym i komputerem, które obecnie stanowią niezbędne kompetencje użyteczne
w pracy. Kursy wyplatania wikliny czy pielęgnacji dłoni i paznokci ułatwią osobom niepełnosprawnym znalezienie się na rynku pracy. Dzięki warsztatom osoby niepełnosprawne
wzmocnią swoje kompetencje społeczne, w tym umiejętności komunikacji, asertywności
i właściwej autoprezentacji, które przydadzą się zarówno podczas poszukiwania pracy, jak
również w relacjach ze współpracownikami. Chcemy, by osoby niepełnosprawne biorące
udział w projekcie były dzięki niemu bardziej samodzielne, niezależne i zaradne.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
Teresa Sienkiewicz
Dyrektor PCPR
Tel. 61 442 67 73
Faks 61 442 67 73
E-mail: pcpr@nowytomysl.com.pl
| Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Gala konkursu „Samorząd równych szans”
Zakopane, 9 listopada 2009 r.
Gala konkursu „Samorząd równych szans” odbyła się 9 listopada 2009r. w Zakopanem.
Zgromadziła ponad 150 gości z całej Polski. Gratulacje najlepszym samorządom złożył
m.in. poseł Marek Plura, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Barbara Szymborska, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw
Równego Traktowania oraz Roman Uhlig, doradca Prezesa Zarządu PFRON. Nagrodę
specjalną w konkursie ufundował Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych. 51 samorządów otrzymało prawo posługiwania się tytułem „Samorząd równych szans 2009”,
a 15 zdobyło okołocznościowe statuetki.
Zdjęcia: Marek Wysocki
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Powiat mławski
Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim
W powiecie mławskim liczącym 72 936 mieszkańców, 35 795 osób to mężczyźni, zaś 37 141
to kobiety. (stan na 31.12.2007 r.3). Wśród ogólnej liczby mieszkańców 12 673 to osoby niepełnosprawne4, co stanowi 17,3% ogółu, w tym niepełnosprawni pracujący – 1 596, co stanowi
13% łącznej liczby osób niepełnosprawnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 136 osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia, w tym 53 osoby
posiadają wykształcenie podstawowe lub podstawowe nieukończone. Wynika z tego,
że 39% ogólnej liczby osób zarejestrowanych niepełnosprawnych cechuje niski poziom
wykształcenia. W 2007 r. 691 osób niepełnosprawnych skorzystało z pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w różnych formach, natomiast w 2008 r. – 819. Zauważa się niepokojące zjawisko wzrostu liczby osób niepełnosprawnych, które poprawę swojej sytuacji
uzależniają od pomocy społecznej. W zadaniach powiatu pomoc finansowa każdego
roku udzielana jest usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i różnego
typu placówek. Poddano analizie liczbę osób umieszczanych w różnych typach placówek
i w rodzinach zastępczych tj. w 2006 r. umieszczono łącznie 108 dzieci, w 2007 r. łącznie 126
dzieci, w 2008 r.100 dzieci. Mimo że w 2008 r. liczba osób umieszczanych w rodzinach zastępczych i różnego typu placówkach zmalała, to i tak stanowi bardzo liczną grupę wymagającą
szczególnego wsparcia. W większości ich środki finansowe są ograniczone, a tym samym
mają oni znikome szanse na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Z analizy dokumentów
tych osób wynika, że cechuje ich bierność w poszukiwaniu nowych możliwości poprawy
swojej sytuacji. Dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Często
posiadają kwalifikacje zawodowe, które nie odpowiadają oczekiwaniom pracodawców
a zarazem lokalnego rynku pracy. Brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy tutejszego Centrum jest doświadczeniem destruktywnym, powodującym bierność w poszukiwaniu nowych możliwości poprawy swojej sytuacji, uzależnienie
od pomocy społecznej oraz niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Dlatego
niezbędne jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej,
edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej), aby osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie
opuszczający rodziny zastępcze i różnego typu placówki zostali objęci kompleksowym
systemem wsparcia. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, które
przyczynią się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i różnego
typu placówki, a tym samym powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.
Budżet projektu: 834 232,00 PLN:
I środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 746 637,00 PLN,
I środki jednostki samorządu terytorialnego: 87 595,00 PLN.
Działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych:
I organizacja i dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 57 osób,
I organizacja i sfinansowanie warsztatów terapeutycznych dla 30 osób,
3
4

źródło: GUS.
dane z analiz lokalnego rynku na podstawie sprawozdań OPS.
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I warsztaty wyjazdowe (2x5 dni) wpłyną na poprawę stanu psychofizycznego osób
niepełnosprawnych oraz wpłyną na lepszą integrację grupy,
I organizacja i sfinansowanie warsztatów stacjonarnych dla 28 osób,
I organizacja i sfinansowanie kursu języka angielskiego dla 7 osób,
I organizacja i sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 6 osób,
I organizacja i sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 11 osób,
I organizacja i sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 5 osób,
I organizacja i sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 4
osób,
I organizacja i sfinansowanie kursu opiekunki dziecięcej i dla osób starszych dla 5
osób,
I organizacja i sfinansowanie kursu komputerowego dla 16 osób.
Działania na rzecz wychowanek i wychowanków z rodzin zastępczych i różnego typu
placówek:
I wyjazd terapeutyczny dla 21 osób,
I warsztaty stacjonarne,
I sfinansowanie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób,
I sfinansowanie kursu kosmetycznego dla 4 osób,
I sfinansowanie kursu prawa jazdy dla 17 osób,
I sfinansowanie kursu operatora wózków jezdniowych dla 2 osób,
I sfinansowanie kursu pracownika administracyjno-biurowego dla 1 osoby,
I sfinansowanie 13 osobom pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
I zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa specjalistycznego dla wszystkich
beneficjentów w formie indywidualnych porad przez okres 5 miesięcy,
I zorganizowanie imprezy integracyjnej z udziałem zespołu muzycznego
i wodzireja dla wszystkich uczestników projektu oraz ich otoczenia.
Celem naszych działań jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób biorących udział w projekcie. Mając możliwość wyboru do projektu różnych beneficjentów
skupiliśmy nasze działania głównie wokół osób niepełnosprawnych, ażeby wyjść
naprzeciw ich potrzebom, co przyczyni się do zwiększenia udziału niepełnosprawnych
w życiu społeczności lokalnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Reymonta 4
06-500 Mława
Urszula Krajewska
Tel. 23 6544356
Faks 23 6552948
E-mail: ulamlawa@o2.pl
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Powiat kielecki
Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu
skutków niepełnosprawności
W 2006 r. powiat kielecki przystąpił do ogólnopolskiego konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego na najlepszy program ograniczania skutków niepełnosprawności.
30 listopada 2006 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy PFRON-Oddział Świętokrzyski w Kielcach a powiatem kieleckim w celu skoordynowania działań i ustalenia
zadań realizowanych w ramach programu. Ustalono, że realizowany będzie projekt
pn.: „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.
Celem programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w przywracaniu aktywności
nie tylko zawodowej, ale i społecznej oraz przyspieszanie procesu ich adaptacji poprzez
rehabilitację, wypożyczanie sprzętu do ćwiczeń oraz kontynuację rehabilitacji w miejscu
zamieszkania.
W ramach rehabilitacji zawodowej część osób niepełnosprawnych uczestniczących
w programie ma możliwość podjęcia pracy zawodowej lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej.
Program zakłada objęcie rehabilitacją dużej grupy osób niepełnosprawnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i mających problemy w poruszaniu się (4 000 dzieci
oraz 6 000 osób dorosłych), poprzez dowozy na zabiegi rehabilitacyjne, przeszkolenie
i wypożyczenie im sprzętu do rehabilitacji. Osoby te są dowożone w zorganizowanych
grupach pod opieką oraz odwożone do miejsca zamieszkania.
Projekt zakłada także, że z programu skorzystają jednostki realizujące m.in.: remonty
pomieszczeń, zatrudnienie kadry, zakupienie sprzętu.
Projekt realizowany jest poprzez:
I zabiegi i ćwiczenia rehabilitacyjne,
I szkolenia profilaktyczne,
I wypożyczanie wysokospecjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego beneficjentom pomocy,
I dowozy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub poruszających się
na wózkach na zajęcia rehabilitacyjne specjalnie przystosowanym do tego celu
samochodem.
Realizatorami programu są Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Bodzentynie, Piekoszowie oraz Chmielniku.
Przed wdrożeniem projektu zrealizowano remont pomieszczeń w Powiatowym Centrum
Usług Medycznych w Kielcach, przeznaczonych do rehabilitacji beneficjentów pomocy
oraz zatrudniono na umowy zlecenia 11 specjalistów z zakresu rehabilitacji, fizykoterapii,
logopedii i psychologii.
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Projekt zaczęto wdrażać od miesiąca września 2007 r. i do obecnej chwili (dzięki środkom
finansowym pozyskanym z PFRON) udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:
I zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do rehabilitacji beneficjentów w ilości: 34 szt. (stacjonarny sprzęt rehabilitacyjny), 562 szt.
(z przeznaczeniem do bezpłatnego wypożyczania),
I zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu kieleckiego. Z dowozów tych korzystają osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności lub osoby będące na wózkach (osoby te typują
MGOPS, GOPS, Stowarzyszenie Chorych na SM) z terenu powiatu, które
posiadają własne bazy danych o beneficjentach pomocy. Ogółem w ramach
programu dowożono osoby z 14 gmin. Należy zaznaczyć, że osoby te były
dowożone 10-krotnie na przypisany cykl zabiegów. Z dowozów tych skorzystało 128 osób,
I otwarty został punkt rehabilitacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bodzentynie, z którego korzystają osoby zamieszkujące teren 6 gmin powiatu
kieleckiego (bardzo duży odsetek korzystających z tej rehabilitacji to dzieci
z różnymi schorzeniami),
I ogółem przyjęto w ramach programu 6 223 osoby z terenu powiatu oraz Miasta
Kielce, w tym 1 719 dzieci. Łącznie przeprowadzono 21 550 zabiegów i porad oraz
objęto szkoleniami indywidualnymi i grupowymi 1 151 osób,
I w ramach szkoleń dla personelu realizującego program zorganizowano cykl
szkoleń, w których wzięły udział 52 osoby (przedstawiciele MGOPS oraz kadra
realizująca program). Ponadto, 7 osób uczestniczyło w specjalistycznym szkoleniu
z zakresu stymulatora mózgu Biofeedback, co dzięki zdobytym doświadczeniom
pozwoli szerzej wykorzystywać posiadane 4 szt. Biofeedbacków znajdujących się
w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
I uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu w Powiatowym Centrum Usług
Medycznych w Kielcach, gdzie bezpłatnie wypożyczany jest sprzęt do rehabilitacji w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Wypożyczalnia rozpoczęła swą działalność w sierpniu 2008 r. Ogółem wypożyczono
sprzęt rehabilitacyjny w ilości 320 szt.
Planowany na okres 4 lat, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 800 000 PLN, w tym
1 440 tys. Ze środków PFRON i 360 tys. PLN ze środków powiatu kieleckiego.
W bieżącym roku przewidywany całkowity koszt realizacji programu wynosi 254 400
PLN, w tym 42 000 PLN z budżetu powiatu. Planuje się, że w 2009 r. z programu skorzysta
ponad 3 500 osób niepełnosprawnych (około 1 400 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz 2 100 dorosłych osób niepełnosprawnych) oraz wykonamy około 18 tys. zabiegów
dla około 600 osób.
Program ten wyszedł naprzeciw potrzeb osób niepełnosprawnych, które niejednokrotnie nie mogąc korzystać z częstej rehabilitacji, uzyskały dodatkowy dostęp do bezpłatnej i w miarę krótkiej czasowo rehabilitacji.
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Program może być kontynuowany w następnych latach bez pomocy finansowej PFRON,
ponieważ koszty programu będą stanowiły jego koszty osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników. Ponadto, program może być realizowany w dowolnej jednostce
samorządu terytorialnego przez dowolny okres (pozwala to poszerzyć liczbę osób niepełnosprawnych objętych pomocą).
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Stanisław Furmanek Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Kielcach
Tel. 41 342 14 18
Faks 41 342 11 81
E-mail: zdrowie@powiat.kielce.pl

Powiat ostrzeszowski
Aktywność naszą szansą
W projekcie „Aktywność naszą szansą” bierze udział 20 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, wykluczonych społecznie, pochodzących z terenu powiatu ostrzeszowskiego,
nie aktywnych i aktywnych zawodowo. W grupie docelowej diagnozuje się niski poziom
umiejętności społecznych takich jak:
I nieumiejętność radzenia sobie z emocjami,
I niski poziom mobilności na· rynku pracy nie pozwalający na przezwyciężenie
indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
I nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
I wyuczona bezradność.
U osób tych obserwuje się także niskie poczucie własnej wartości oraz brak wiary we
własne możliwości spowodowane złym stanem zdrowia i wcześniejszymi niepowodzeniami w szukaniu pracy, co utrudnia ich aktywność na współczesnym rynku pracy.
Dlatego też PCPR przygotował dla beneficjentów ofertę, której realizacja ma przyczynić
się do poprawy ogólnego funkcjonowania psychomotorycznego beneficjentów oraz ich
aktywizacji zawodowej. Projekt obejmuje:
I spotkania z psychologiem,
I spotkania z doradcą zawodowym,
I kurs komputerowy,
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I turnus rehabilitacyjny,
I pakiet zabiegów rehabilitacyjnych,
I stałą współpracę z pracownikami działu ds. osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadania 1 i 2 obejmuje organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia
indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym
powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Główną tematyką zajęć jest: budowanie poczucia własnej wartości; zasady dobrej komunikacji między ludźmi; motywacja
do działania oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Odbiorcami kształtowania
umiejętności społecznych są beneficjenci projektu i ich rodziny.
Spotkania dotyczące aktywnego poszukiwania pracy prowadzone są przez doradcę
zawodowego. Doradca prowadzi konsultacje z osobami niepełnosprawnymi, określa
predyspozycje zawodowe oraz zasoby beneficjentów i szanse ich usamodzielnienia. się
zawodowego.
W ramach zadania 8 został zrealizowany kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym. Ponadto, na potrzeby beneficjentów przeznaczono dwa zestawy komputerowe, umożliwiające im ćwiczenie umiejętności zdobytych podczas kursu.
Zadanie 4 obejmuje sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla beneficjentów
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Specjalistyczny
turnus zapewniał uczestnikom cykl zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych
do rodzaju schorzenia, zajęcia na basenie oraz program integracyjno-rekreacyjny
(ogniska, grill, wycieczki, mini spartakiady, pogadanki tematyczne, możliwość korzystania ze sprzętu pływającego, kręgielni, sali gimnastycznej oraz ścieżki zdrowia).
Podczas turnusu rehabilitacyjnego beneficjenci mieli możliwość skorzystania
z usług wolontariusza, który prowadził warsztaty dotyczące aktywności na rynku
pracy (przygotowywanie pism i innych dokumentów niezbędnych na rynku pracy,
jak rozmawiać z pracodawcą itp.)
W ramach pakietu zabiegów rehabilitacyjnych obejmujących zadanie 5 beneficjenci
mają zagwarantowaną konsultację u rehabilitanta, który określa rodzaj zabiegów dostosowanych do schorzenia. Zabiegi są realizowane w Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy
Spółdzielni Inwalidów „POMOC” w Ostrzeszowie.
Zakładane rezultaty realizacji projektu:
I poprawa stanu zdrowia psychosomatycznego,
I nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
I nabycie mobilności na rynku pracy,
I nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
I nabycie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych,
I nabycie umiejętności obsługi komputera,
I nabycie umiejętności sporządzania pism na rynku pracy,
I nabycie umiejętności rozmowy z pracodawcą,
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I informacje zwrotne od psychologa i doradcy zawodowego oraz osób prowadzących kurs.
Zakłada się, że uczestnictwo w poszczególnych zadaniach projektu przyczyni się do
przełamania indywidualnych barier w postaci:
I
I
I
I
I
I

trudności komunikacyjnych,
trudności w podejmowaniu decyzji,
przełamania bezradności, poczucia niemocy,
niezaradności życiowej oraz wiary we własne możliwości,
złego stanu zdrowia somatycznego,
braków kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie umiejętności obsługi komputera, co spowoduje zwiększenie atrakcyjności zawodowej osób niepełnosprawnych dla przyszłych potencjalnych pracodawców.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Zamkowa 17
63-500 Ostrzeszów
Bożena Powązka
Tel. 62 732 07 59
Faks 62 732 07 50
E-mail: pcpr.ostrzeszow@wp.pl
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Szkolenia i doskonalenie zawodowe
dla kadr jednostek samorządu terytorialnego
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego proponuje zorganizowanie szkoleń dla pracowników
jednostek samorządu terytorialnego.
Klientami urzędów mogą być zarówno osoby o niewidocznej na pierwszy rzut oka niepełnosprawności (np. z dysfunkcjami słuchu czy krążenia) - błędnie postrzegane jako osoby pełnosprawne,
jak i ludzie o widocznych cechach upośledzenia sprawności organizmu (np. z dysfunkcjami ruchu
czy wzroku).
W urzędach nadal natrafiają na bariery, których nie udaje im się pokonać. Są to najczęściej bariery
świadomościowe lub brak wynikające z braku wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia osób
niepełnosprawnych. Pracownicy instytucji, nie ze swojej winy, nie potrafią we właściwy sposób
porozumieć się z nimi i często odwołują się do błędnych stereotypów dotyczących danej niepełnosprawności lub stosują usłyszane opinie na temat skutecznej komunikacji z taką osobą. Wszystko
to czyni porozumienie się trudniejszym niż jest w rzeczywistości, często wręcz niemożliwym.
Najczęściej nie wiemy:
I Jak porozumieć się z osobą niepełnosprawną, określić jej potrzeby i najlepszy sposób ich
zaspokojenia?
I Czym różni się projekt prowadzony dla osób niepełnosprawnych od innych?
I W jaki sposób prowadzić taki projekt, aby zakończył się sukcesem?
I Jak pomóc osobie na wózku dotrzeć do odpowiedniego pracownika?
I W jaki sposób osoba niewidoma ma wypełnić urzędowy formularz?
I Jak wytłumaczyć osobie głuchej procedurę załatwiania danej sprawy?
I Jaką pracę lub dalszy ciąg nauki zaproponować osobie niepełnosprawnej, aby okazały
w pełni wykorzystać jej możliwości?
I Jak zachęcić pracodawcę do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika?
Poważnym problemem jest również odpowiednie dostosowanie materiałów urzędowych, w tym
informacyjnych, do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych (np. niewidomych lub słabowidzących). Trzeba też wskazać na ograniczenia architektoniczne uniemożliwiające osobom
z dysfunkcją ruchową samodzielne przemieszczanie się.
Bardzo często zmiany nie wymagają dużych nakładów pracy i finansów – dla ich wprowadzenia
konieczna jest jednak wola osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań w placówkach publicznych.
Proponowane szkolenia mają uświadomić kwestie, których podjęcie jest niezbędne dla zagwarantowania osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do instytucji życia publicznego
i edukacji.
Szkolenia mają na celu przedstawienie kwestii związanych z codziennym funkcjonowaniem
w sferze publicznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na osoby z dysfunkcjami
sensorycznymi.
Zajęcia prowadzone są z reguły przez dwóch trenerów, w tym osobę niepełnosprawną, co w znaczący sposób poprawia odbiór zajęć przez jego uczestników – mogą oni naocznie przekonać
się o rzeczywistych możliwościach tkwiących w osobach niepełnosprawnych i zweryfikować istniejące w ich świadomości stereotypy.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków,
tel. (+48) 12 629 85 14, biuro@firr.org.pl

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego powstała w 2003 r. Od pierwszych miesięcy
funkcjonowania aktywnie działała na rzecz wspierania społeczności lokalnych, szczególnie w aspekcie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego, by w niecałe dwa lata od założenia ukierunkować swoje działania na potrzeby osób niepełnosprawnych, szczególnie
niewidomych i słabowidzących. Rozmaite działania i współpraca z licznymi instytucjami skłoniły zarząd Fundacji do otworzenia w 2007 r. oddziału w Warszawie.
Fundacja jest organizacją pozarządową typu non-profit, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Posiada szerokie doświadczenie w kooperacji z wieloma
partnerami krajowymi (np.: uczelnie wyższe, ministerstwa, przedstawiciele Parlamentu RP) i zagranicznymi (np.: Action for Blind People z Wielkiej Brytanii, Członkowie
Parlamentu Europejskiego). Kadra brała udział w polskich oraz europejskich programach i projektach takich jak IW EQUAL, PARTNER III, POKL, Środki Przejściowe 2005,
6 Program Ramowy, EUREKA, Leonardo da Vinci, Fundacja im. Stefana Batorego.
WYBRANE PROJEKTY
• „Partnerstwo Na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku pracy Dla Osób Niewidomych” – projekt współfinansowany ze środków IW EQUAL, w ramach którego
Fundacja pełniła rolę Administratora Partnerstwa;
• „Czarna księga dyskryminacji” - projekt współfinansowany ze środków PFRON;
• „Szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe, społeczne i sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych” – zadanie współfinansowane ze środków PFRON;
• „Prowadzenie portalu technologicznego i czasopisma” - zadanie współfinansowane ze środków PFRON;
• „Pełno(s)prawny Student” – projekt współfinansowany ze środków PFRON;
• „Rzecznictwo praw osób niepełnosprawnych” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe
PL2005/017-488.01.01.01;
• „Klucz do informacji” – projekt współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego;
• „Otwórz Oczy – akcja i kampania promocyjno-informacyjna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących” - projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego;
• „Dotyk szybszy niż wzrok – Letnia Szkoła Walki dla Osób Niewidomych”
– projekt współfinansowany ze środków PFRON.
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