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Metodologia prac

Program Dziatari na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnosciqg w Powiecie Gliwickim

na lata 2021-2026, zwany dalej “Programem”zostat opracowany w odpowiedzi na zachodzace

zmiany w  obszarach zwigzanych z_ funkcjonowaniem i rehabilitacjg osdb

z niepetnosprawnosciami na terenie powiatu. Niniejszy dokument powstat przy aktywnym

uczestnictwie pracownikéw Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Gliwicach.

W trakcie prac przeprowadzono pogtebiong diagnoze sytuacji spotecznej osdb

z niepetnosprawnosciami w powiecie. Podczas badan uwzgledniono czynniki: demograficzne,

zdrowotne,infrastrukture i dziatania ukierunkowanena rehabilitacje spoteczna i zawodowa

tych osdéb. Opisana zostata rédwniez rola organizacji pozarzgadowych na terenie powiatu

gliwickiego, zwracajac przy tym szczegdlna uwage na organizacje dziatajgce na rzecz osdb

z niepetnosprawnosciami.

W wyniku prac nad Programem opracowano, dostosowany do aktualnych potrzeb,

zestaw celdw strategicznych, operacyjnych i niezbednych dziatafh oraz miernikow

pokazujacych ich efektywnosé. Ponadto wskazano zrddto finansowania przyjetych dziatan.

W trakcie prac nad dokumentem zostaty rowniez opracowane wartosci bazowei referencyjne

dla poszczegdlnych miernikéw, ktorych zadaniem bedzie utatwienie biezacego monitoringu

realizowanego przez caty okres obowigzywania Programu. Ponadto przyjeta zostata reguta

okresowego przeprowadzania monitoringu Programu ODziatah na Rzecz Osdb

z Niepetnosprawnoscia, ktéra moze r6wniez wskazywa€ obszary, w ktorych rekomendowane

beda zmiany przyjetych. celéw i dziatan, co stanowi mechanizm zapewniajacy dostosowanie

do zmieniajagcego sie otoczenia i potrzeb.

Prace nad dokumentem miaty charakter warsztat6w. W spotkaniach uczestniczyli

przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzedu Pracy,

Doméw Pomocy Spotecznej z terenu powiatu, powiatowych Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych, powiatowych szkdét specjalnych oraz organizacji pozarzqdowych.

Podczas prac zostaly wyznaczonecele strategiczne, operacyjne i dziatania na kolejnelata.

W_ trakcie prac, bazujac na wyznaczonych gtownych celach  strategicznych,

przeprowadzono pogtebiong analize SWOT. Zadaniem jej byto zidentyfikowanie mocnych

i stabych stron oraz szans i zagrozen, ktére w trakcie realizacji Programu beda stanowity

zarownoczynniki wzrostu, jak réwniez czynniki ryzyka zagrazajace osiagnieciu zaktadanych

rezultatow.

W koncowej fazie opracowania Powiatowego Programu Dziatan na Rzecz Osdb

z Niepetnosprawnoscig w Powiecie Gliwickim zostaty przeprowadzonekonsultacje spoteczne,

w trakcie ktérych projekt dokumentu zostat udostepniony szerokiemu gronu podmiotow

i instytucji powiatu gliwickiego, ktdre swoje dziatania koncentruja na osobach

z niepetnosprawnosciami.
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1. Podstawy prawne dla konstruowania Powiatowego Programu

Dziatan na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscig

Powiat jako jednostka samorzadu terytorialnego zostat zobligowany do okresowego

Opracowywania programu dziatan na rzecz osdb z niepetnosprawnosciami. Zadanie to jest

okreslone w art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej

oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych, jako zadanie wtasne. Niniejszy program w swojej

tresci ma by¢ zgodny z powiatowa strategia rozwiazywania problemdow spotecznych.

Odwotujac sie do normy prawa okreslonej w art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej

i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych, program powinien opisywac cele

i zadania w obszarach:

a) rehabilitacji spotecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania praw osob niepetnosprawnych.

Program dziataf na rzecz osdb z niepetnosprawnoscig nawigzuje w swoich celach

i projektowanych dziataniach do dokumentow strategicznych opracowywanych na rdznych

szczeblach samorzagdowych oraz administracji rzadowej. Ponadto stanowi element

kompleksowego podejscia do rozwigzywania problemdéw jakich doswiadczajq osoby

z niepetnosprawnosciami w petnym spektrum ich funkcjonowania w spoteczenstwie.

Program Dziatai na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscig Powiatu Gliwickiego

na lata 2021-2026 jest zgodny z zatozeniami polityki spotecznej, okreslonej w krajowych

dokumentach strategicznych, jak rowniez z innymi ustawami kompetencyjnymi szczebla

administracji rzadowej. Dziatania przyjmowane w Programie wynikaja z bezposredniego

odniesienia do krajowych aktow prawnych,a w szczegolnosci:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym;

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spotecznej;

- Ustawyz dnia 27 sierpnia 1997 roku 0 rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz

zatrudnianiu osdéb niepetnosprawnych;

- Ustawyz dnia 20 kwietnia 2004 roku 0 promogji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy;

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku 0 ochronie zdrowia psychicznego;

- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie;

- Ustawyz dnia 23 pazdziernika 2018 roku o Solidarnosciowym Funduszu Wsparcia Oséb

Niepetnosprawnych;
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— Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami.

Ponadto Powiatowy Program Dziatan na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscig opiera sie

na ustanowionej przez Sejm RP Karcie Praw Osdb Niepetnosprawnych, ktora jest aktem

o charakterze deklaratywnym. Jej gtownym celem jest potwierdzenie prawa osdb

niepetnosprawnych do petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym, nieograniczonego dostepu

do dobri ustug, opieki medycznej, edukacji, zatrudnienia. Waznym aspektem jest rowniez

zapewnienie zycia w srodowisku wolnym odbarier w:

dostepie do urzedéw, punktéw wyborczych i obiekt6w uzytecznosci publicznej,

swobodnym przemieszczaniu sie i powszechnym korzystaniu ze srodkowtransportu,

dostepie do informacji,

mozliwosci komunikacji miedzyludzkiej.

Dzieki Programowi Dziatan na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscia, jego beneficjenci

na terenie powiatu gliwickiego powinni uzyska¢ petne uczestnictwo w zyciu spotecznym,ktore

oznacza_ m.in. mozliwogé petnienia rdl spotecznych oraz pokonywania _barier,

w_ szczegélnosci psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych

i w komunikowaniu sie. Dziatania te powinny by¢ podejmowanew takim stopniu, aby trwata

lub okresowa niezdolnosé do wypetniania rdl spotecznych nie stanowita przeszkdd

w codziennym funkcjonowaniu osdéb niepetnosprawnych.

Nalezy ponadto podkresli¢, ze w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej art. 26

Unia uznaje i szanuje prawo osdb niepetnosprawnych do korzystania ze srodk6w majacych

zapewnié im samodzielnosé, integracje spoteczng i zawodowgoraz udziat w zyciu spotecznosci.

Kolejnym dokumentem rangi miedzynarodowej jest Konwencja o prawach osdb

niepetnosprawnych, ktdéra zostata przyjeta przez Zgromadzenie Ogdlne Narodow

Zjednoczonych w 2006 r. i weszta w zycie w 2008 r. Polska jako jeden z 156 panstw

ratyfikowata jag w 2012 roku.

Konwencja w swojej preambule m.in. uznaje, ze dyskryminacja ze wzgledu

na niepetnosprawnos¢ jest pogwatceniem przyrodzonej godnosci i wartosci cztowieka.

Wskazuje ponadto, ze niepetnosprawnosé wynika z interakcji miedzy osobamiz dysfunkcjami,

a barierami wynikajacymi z postaw ludzkich i srodowiskowymi, ktore utrudniajg tym osobom

petny i skuteczny udziat w zyciu spoteczenstwa, na zasadzie rownosci z innymi osobami.

Potwierdza r6wniez powszechnos¢, niepodzielnos¢, wspdtzaleznosé i powiazanie ze soba

wszystkich praw cztowieka i podstawowych wolnosci oraz potrzebe zagwarantowania osobom

niepetnoprawnym petnegoz nich korzystania, bez dyskryminacji.

W art. 1 Konwencji okreslono, ze do osob niepetnosprawnychzalicza sie osoby, ktore

maja dtugotrwale naruszona sprawnosé fizyczna, umystowa, intelektualna lub w zakresie

zmystow co moze, w oddziatywaniu z réznymibarierami, utrudnia¢ im petny i skuteczny udziat

w zyciu spotecznym, na zasadzie rownosci z innymi osobami.
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Ponadto Konwencja zawiera przepisy, ktdre zakazujqg dyskryminowania osdb

niepetnosprawnych, nakazuja tworzenie warunkow korzystania z praw na zasadzie rownosci

z innymi osobami. Réwniez nakazuja wprowadzanie rozwigzan specjalnie adresowanych

do osdéb niepetnosprawnych.

1.1 Odniesienie do programow krajowych

Roczny plan wsparcia Ministerstwa Rodziny, Pracyi Polityki Spotecznej

Dziatajac na podstawie art. 11 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Funduszu

Solidarnosciowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej corocznie, w terminie

do 30 listopada roku poprzedzajacego ogtasza plan dziatania na rzecz wsparcia osdb

niepetnosprawnych. W dokumencie tym okreslane sq priorytety, dziatania i programy

szczegotowe kierowane do oséb z niepetnosprawnosciami. Dotychczasowyksztatt niniejszego

dokumentu okreslat kierunki planowane przez poszczegdIne ministerstwa, ktdre byty

ukierunkowanena potrzeby osob z niepetnosprawnosciami.

Strategia na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnosciami 2021-2030

Dokumentzostat przyjety Uchwata nr 27 Rady Ministréw z dnia 16 lutego 2021 roku?.

Istotnym elementu Strategii na rzecz Osdb z Niepetnosprawnosciami jest zapewnienie

adekwatnegowsparcia dla os6b z niepetnosprawnosciami. Uwzglednianyjest przy tym czynnik

terytorialny, ktéry w zaleznosci od regionu kraju moze powodowaé rdznicowanie w dostepie

do oferowanej pomocy. Waznym jest r6wniez podjecie dziatan w kierunku szerszej aktywizacji

zawodowej osdéb z niepetnosprawnosciami. Gt6wnymi obszarami wsparcia dla osdb

z niepetnosprawnosciami, wyrazanymijako priorytety, przyjete w niniejszym dokumencie sa:

— Niezaleznezycie,

— Dostepnosé¢,

— Edukacja,

— Praca,

— Warunki zycia i ochrona socjalna,

— Zdrowie,

— Budowanie swiadomosci,

— Koordynacja.

»Polityka paristwa na rzecz osdb z niepetnosprawnosciami wymaga kompleksowego,

ponadsektorowego podejscia, przetamujacego dotychczasowe schematy. Taka wtasnie role

ma petni¢ pierwsza polska Strategia na rzecz Osdb z Niepetnosprawnosciami, przewidziana

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do roku 2021 (z perspektywa

 

1 Opublikowany w Monitorze Polskim pod pozycja 218 z dnia 25 lutego 2021 roku.
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do 2030 r.), przyjetej uchwatg nr 8 Rady Ministréw 14 lutego 2017 r., w ktorej zaprezentowany

zostat model zrownowazonego spotecznie rozwoju, uwzgledniajacy potencjat wszystkich grup

spotecznych oraz dostepnosé w znaczeniu horyzontalnym. Dostepnosé i mobilnos¢

sq podstawg funkcjonowania osdb z niepetnosprawnosciami.””

Celem giédwnym  Strategii jest wtaczenie spoteczne i zawodowe  osdb

z niepetnosprawnosciami. W ramach poszczegélnych priorytetow przyjeto katalogi dziatan

z nimi powigzanych.

Priorytet | — Niezalezne zycie

|. 1. Zapewnienie mozliwosci samostanowienia i wypowiadania sie we wiasnym imieniu.

|. 1.1. Zapewnienie aktywnego i petnego udziatu osdb z niepetnosprawnosciami

w procesach tworzenia oraz wdrazania aktow prawnychi polityk publicznych.

|. 1.2. Wspieranie mozliwogci samostanowienia oraz self-adwokatury osdb

z réznymi niepetnosprawnosciami.

|.2. Zapewnienie osobom z_ niepetnosprawnosciami mozliwosci petnego  udziatu

w zyciu spotecznym, publicznym i politycznym.

|.2.1. Zapewnienie mozliwosci petnego udziatu. czynnego i biernego

w wyborachi referendach osobom z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci.

|. 2.2. Zastapienie instytucji ubezwtasnowolnienia  modelem  wspieranego

podejmowania decyzji.

|. 2.3. Zastapienie zakazu zawierania matzenstw osdb z_ niepetnosprawnoscig

intelektualng i oséb z problemami zdrowia psychicznego regulacjami odnosnie

do Swiadomoésci oswiadczenia woli.

|. 2.4. Wsparcie rodzicéw z niepetnosprawnosciami.

|.3. Przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji oraz wprowadzenie systemowych

rozwigzan w zakresie ustug spotecznych wspierajacych niezaleznezycie.

|, 3.1. Realizacja procesu deinstytucjonalizacji.

|. 3.2. Wprowadzenie systemowej ustugi asystencji osobistej dla osdéb z rdznymi

niepeinosprawnosciami.

|, 3.3. Zapewnienie systemowej ustugi opieki wytchnieniowej.

|. 3.4. Wdrozenie systemowej ustugi mieszkalnictwa wspomaganego, w tym dla osdéb

z roznymi niepetnosprawnosciami.

|. 3.5. Centra Opiekuriczo-Mieszkalne — WspomaganeSpotecznosci Mieszkaniowe.

|. 3.6. Poprawa funkcjonowania srodowiskowych domd6w samopomocy.

|, 3.7. Kregi wsparcia.

1.4. Mechanizmy monitorowania zapewniania mozliwosci realizacji praw osdb

z niepetnosprawnosciami.

|. 4.1. Przeciwdziatanie i ochrona przed przemoca.

|. 4.2. Wypracowanie mechanizméw umoiliwiajacych ztozenie skargi przez osoby

z roznymi niepetnosprawnosciami.

|. 4.3. System monitorowania sytuacji mieszkaricow instytucji oraz odbiorcow ustug

spotecznych oraz prewengji i interwencji.

 

2 Strategia na rzecz Osdb z Niepetnosprawnosciami 2021-2030, s. 7
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Priorytet Il. DOSTEPNOSC

Il. 1. Dostepna przestrzen publiczna.

Il. 1.1. Wdrozenie uniwersalnego projektowania i jednolitych standardéw dostepnosci

obiektow przestrzeni publicznej.

Il. 1.2. Usprawnienie dziatah w= zakresie likwidacji barier architektonicznych,

technicznych i komunikacyjnych.

Il. 1.3. Dostosowanie do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami obiektéw uzytecznosci

publicznej, budynkéw zamieszkania zbiorowego, budynkéw mieszkalnictwa

wielorodzinnegoi ich otoczenia.

Il. 1.4. Dostosowanie infrastruktury i funkcjonowania wymiaru  sprawiedliwosci

do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami.

Il. 1.5. Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb dzieci

z niepetnosprawnosciami.

ll. 1.6. Dostosowanie zaktadéw poprawczych oraz schronisk dla nieletnich do potrzeb

osdéb z niepetnosprawnosciami.

Il. 1.7. Dostosowanie wytypowanych pomieszczen dla osdb zatrzymanych lub

doprowadzonychw celu wytrzezwienia oraz policyjnych izb dziecka do potrzeb

osob z niepetnosprawnosciami.

Il. 1.8. Dostosowanie jednostek penitencjarnych do potrzeb osob

z niepetnosprawnosciami.

Il. 1.9. Dostepnosé turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Il. 1.10. Dostepnosé laséw i parkow narodowych.

Il. 2. Mobilnosé.

ll. 2.1. Transport,,na zyczenie”.

Il. 2.2. Zwiekszenie dostepnosci transportu. osdb z__ niepetnosprawnosciami

realizowanego ze Srodk6ow publicznych.

Il. 2.3. Kompleksowe wsparcie indywidualnej mobilnosci osob

z niepetnosprawnosciami.

ll. 2.4. Zapewnienie wsparcia psow przewodnikdwi psow asystujacych.

Il. 3. Dostep do ustug, informacji oraz wiedzy i komunikacji.

Il. 3.1.Rozwdj rdéznych metod komunikowania sie osdb z rdznymi rodzajami

niepetnosprawnosci oraz nowychtechnologii wspomagajacych ten proces.

Il. 3.2. Wprowadzenie do systemu prawnego regulacji dotyczacych alternatywnych

i wspomagajacych sposobow komunikacji (AAC) oraz dziatania wspierajace ich

upowszechnienie.

Il. 3.3. Zapewnienie dostepu do tresci zamieszczanych w Internecie dla wszystkich.

Il. 3.4. Utworzenie Centrum Komunikacji.

Il. 3.5. Dostosowanie internetowych narzedzi wyszukiwania ofert miejsc pracy

w administracji rzgdowej do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

Il. 3.6. Zwiekszenie dostepnosci infrastruktury, produkt6w i ustug o charakterze

powszechnym oferowanych przez podmioty gospodarcze.

Il. 3.7. Zwiekszenie dostepnosci audiowizualnych ustug medialnych dla osdb

z niepetnosprawnosciami.

Il. 4. Uczestnictwo w zyciu kulturalnym oraz aktywnosé sportowa.
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Il. 4.1. Zwiekszenie dostepu do materiatéw audiowizualnych oraz drukow.

Il. 4.2. Udostepnienie dobr kultury osobom z niepetnosprawnosciami przez digitalizacje.

ll. 4.3. Zwiekszenie dostepnosci publicznych instytucji kultury.

Il. 4.4. Zwiekszenie dostepnosci infrastruktury, wydarzen sportowych oraz sportu

dia oséb z réznymi niepetnosprawnosciami.

PriorytetIll. EDUKACJA

Ill. 1. Wezesna pomoc.

Il. 1.1. Standardy prowadzenia oceny funkcjonalnej.

Ill. 2. Edukacja wtaczajaca.

Ill. 2.1. Opracowanie rozwigzan  legislacyjnoorganizacyjnych ukierunkowanych

na zapewnianie dostepnosci i podnoszenie jakosci edukacji wtaczajacej.

Il. 2.2. Dostepnosé przedszkoli, szkdt i placowek edukacyjnych.

III. 2.3. Przygotowanie kadr do wdrazania edukacji wtaczajqcej.

Ill. 2.4. Wsparcie systemu wspomagania przedszkoli i szkdt ogdInodostepnych.

Ill. 2.5. Zapewnienie wsparcia dzieci i mtodziezy z niepetnosprawnosciami w rozwoju

ich potencjatu.

Ill. 2.6. Cyfryzacja szkot.

Il. 2.7, Zapewnienie warunkéw do petnego udziatu w edukacji na poziomie

szkolnictwa wyzszego oraz badaniach naukowych.

Ill. 3. Przygotowanie do wejécia na rynek pracy.

lll. 3.1. Doradztwo zawodowedla miodziezy z niepetnosprawnosciami.

Ill. 3.2.Wsparcie procesu przejscia pomiedzy etapami edukacyjnymi oraz przejscia

z systemu edukacji na rynek pracy.

Ill. 3.3. Edukacja ustawiczna dla osob z niepetnosprawnosciami.

lll. 4. Rozw6j oraz zapewnienie uczniom i studentom z niepetnosprawnosciami form

komunikacji zgodnychz ich potrzebami.

Ill. 4.1. Wdrozenie i upowszechnienie edukacji dwujezycznej dla osdéb gtuchych.

Ill. 4.2. Upowszechnienie w_ edukacji mozliwosci korzystania z alternatywnych

i wspomagajacych sposobéw komunikacji (AAC).

Ill. 4.3. Zapewnienie mozliwosci korzystania przez uczniédw i studentéw z alfabetu

Braille’a, alfabetu Lorma, tekstu tatwego do czytania oraz technologii i narzedzi

wspomagajacych komunikowaniesie i technologii asystujacych.

Priorytet IV. PRACA

IV. 1. Modyfikacja i uzupetnienie systemu wsparcia zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowe}

oséb z niepetnosprawnosciami.

IV. 1.1. Narodowy Program Zatrudnienia Osdb Niepetnosprawnych.

IV. 1.2. Modyfikacja i uzupetnienie instrument6w wspierania zatrudnienia osob

z niepetnosprawnosciami.

IV. 1.3. Zatrudnienie wspomagane.

IV. 1.4. Poprawa funkcjonowania warsztat6w terapii zajeciowej.

IV. 2. Aktywizacja zawodowa osobz niepetnosprawnosciami.

IV. 2.1. Ograniczenie barier w podejmowaniu aktywnosci zawodowej.
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IV. 2.2. Aktywizacja zawodowaosob z niepetnosprawnosciami w podmiotach ekonomii

spotecznej i solidarnej.

IV. 2.3. Wsparcie na rzecz wlaczenia zawodowego osob z niepetnosprawnosciami.

IV. 3. Srodowisko pracy przyjazne pracownikom z niepetnosprawnosciami.

IV. 3.1. Model wsparcia osdb z niepetnosprawnosciami w Srodowisku pracy.

IV. 3.2. Osoba z niepetnosprawnoscig jako pracownik administracji publicznej.

IV. 3.3. Wsparcie osoby z niepetnosprawnoscig u zatrudniajacego ja pracodawcy.

IV. 3.4. Zwiekszenie elastycznosci zatrudnienia.

IV. 4. Tworzenie otoczenia sprzyjajacego skutecznej aktywizacji zawodowej.

IV. 4.1. Obstuga klienta z niepetnosprawnoscig i pracodawcy przez instytucje rynku

pracy.

IV. 4.2. Podnoszenie kompetencji lekarzy medycyny pracy.

IV. 4.3. OSrodki opiniujaco-doradcze.

Priorytet V. WARUNKI ZYCIA | OCHRONA SOCJALNA

V. 1. System wsparcia finansowego osob z niepetnosprawnosciami.

V. 1.1. Modyfikacja systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzebi poziomu

niepetnosprawnosci.

V. 1.2. Modyfikacja systemu Swiadczen dla opiekunow osobz niepetnosprawnosciami.

V.1.3. Mechanizmy wspierajgace zapewnienie bezpiecznej przysztosci finansowej

i majatkowej.

V. 2. Mieszkalnictwo.

V. 2.1. Rozwdj rynku mieszkai na wynajem z uwzglednieniem potrzeb osdb

z niepetnosprawnosciami.

Priorytet VI. ZDROWIE

VI. 1. Zapobieganie powstawaniu i pogtebianiu sie niepetnosprawnosci.

VI. 1.1. Pogtebiona analiza obecnego systemui diagnoza potrzeb.

VI. 1.2. Objecie specjalistyczna opieka lekarskg oraz dziataniami profilaktycznymi dzieci

z niepetnosprawnosciami lub zagrozonych trwatymi  ograniczeniami

sprawnosci.

VI. 1.3. Profilaktyka trwatych ograniczen sprawnosci oraz wezesna i efektywna

rehabilitacja.

VI. 1.4. Wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji.

VI. 2. Dostep do ustug zdrowotnychoraz zwiekszenie efektywnosci procesu leczenia.

VI.2.1. Poprawa dostepnosci i jakosci Swiadczenh zdrowotnych dla osdb

z niepetnosprawnosciami. Dostepnosé Plus dla Zdrowia.

VI. 2.2. Wprowadzenie nowych form koordynowanej opieki zdrowotnej.

VI. 2.3. Poprawa dostepu do ustug rehabilitacyjnych i wyrobé6w medycznych

najwyzszej jakosci.

VI. 2.4. Wypracowanie systemowych rozwigzan w zakresie zapewnienia dostepnosci

ustug ginekologiczno-potozniczych dla kobiet z niepetnosprawnosciami.
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VI. 2.5. Podnoszenie kompetencji lekarzy, pielegniarek i potoznych, a_ takze

przedstawicieli innych zawodéw medycznych w zakresie opieki zdrowotnej

osob z niepeinosprawnosciami.

VI. 2.6. Upowszechnianie nowoczesnych rozwigzai telemedycznych w_ opiece

zdrowotnej, uwzgledniajacych m.in. wymog uniwersalnego projektowania.

VI. 2.7. Leczenie osdb z niepetnosprawnosciami z chorobamirzadkimi.

VI. 3. Profilaktyka i leczenie w obszarze zdrowia psychicznego oraz srodowiskowy system

wsparcia osob z problemami zdrowia psychicznego.

VI. 3.1. Profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i mtodziezy.

VI. 3.2. Profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego osdb dorostych.

VI. 3.3. Reforma systemu  ochrony zdrowia_ psychicznego osdb  dorostych

ukierunkowana_ na_przejscie z_ psychiatrycznej opieki instytucjonalnej

do wsparcia w spotecznosci lokalnej.

VI. 3.4. Wsparcie dla oséb z problemami zdrowia psychicznego w srodowisku

lokalnym.

Priorytet Vil. BUDOWANIE SWIADOMOSCI
Vil. 1. Zwiekszanie jakosci informacji o niepetnosprawnosci w dyskursie publicznym.

VII. 1.1. Dziatania na rzecz wtaczania oséb z niepetnosprawnosciami do gtownego nurtu

przekazu medialnego.

VII. 1.2. Kampanie na rzecz zmiany wizerunku osdb z réznymi niepetnosprawnosciami.

VII. 1.3. Zwiekszanie Swiadomogci w_ zakresie edukacji wtaczajacej osdb

z niepetnosprawnosciami.

VII. 1.4. Niepelnosprawni.gov.pl — stworzenie portalu informacyjno-ustugowego dla

osob z niepetnosprawnosciami.

VII. 2. Edukacja pracownikow instytucji publicznych.

Vil. 2.1.. Wprowadzenie i upowszechnienie standardéw obstugi osdb z rdznymi

rodzajami niepetnosprawnosci.

Vil. 2.2. Szkolenia kadr kultury w zakresie obstugi i wspdtpracy z osobami

z niepetnosprawnosciami.

VII. 2.3. Szkolenia dla policjantéw i pracownikéw Policji w zakresie kontaktow

z osobamiz niepetnosprawnosciami, a takze funkcjonariuszy i pracownikéw

Strazy Granicznej oraz stuzb strazy miejskiej.

Vil. 2.4. Szkolenia Patstwowej Strazy Pozarnej oraz ochotniczych strazy pozarnych

w zakresie kontaktow z osobami z niepetnosprawnosciami.

Vil. 2.5. Szkolenia kadr wymiaru_ sprawiedliwosci z zakresu) praw_ osdb

z niepetnosprawnosciami oraz kontaktu z osobamiz niepetnosprawnosciami.

VII. 3. Wdrozenie zmian prawnych na rzecz budowania swiadomosci.

VII. 3.1. Ujednolicenie i dostosowanie terminologii w polskim prawie do Konwencji

o prawach osob niepetnosprawnych.

Priorytet VIII. KOORDYNACJA

VII. 1. Spdjny z Konwencjg o prawach osdéb niepetnosprawnych system koordynacji realizacji

praw os6b z niepetnosprawnosciami.
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Vill. 1.1. Petnomocnik Rzadu do Spraw Osdéb Niepetnosprawnych koordynatorem

nowgj polityki na rzecz osdéb z niepetnosprawnosciami.

Vill. 1.2. Ustawa o wyréwnywaniu szans osob z niepetnosprawnosciami.

Vill. 1.3. Reforma systemu orzekania o niepetnosprawnosci.

VIII. 1.4. Kompleksowa zmiana_ funkcjonowania Krajowej Rady Konsultacyjnej

do Spraw Osdb Niepetnosprawnych.

Vill. 1.5. Zmiana sposobu funkcjonowania Wojewddzkich oraz Powiatowych

Spotecznych Rad do Spraw Osodb Niepetnosprawnych.

Vill. 1.6. Uregulowanie roli Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezaleznego organu

monitorujacego wdrazanie Konwencji.

Vill. 1.7. Zwiekszenie ochrony osdb z niepetnosprawnosciami przed nier6wnym

traktowaniem.

VIII. 1.8. Wezesne wykrywanie zaburzen rozwojowych u dzieci oraz wczesna pomoc

dziecku i rodzinie.

Vill. 1.9. Koordynacja wsparcia osdb z_ niepetnosprawnosciami w_ sytuacjach

zagrozenia.

VIII. 2. Powiazanie dziatanh w obszarze niepetnosprawnosci z innymi dziataniami_ polityki

Spotecznej.

VII. 2.1. Wtaczanie niepetnosprawnosci w rdézne obszary polityki spotecznej.

VIII. 2.2, Wspdtdziatanie. Sieci wspotpracy.

VIII. 2.3. Spdjne planowaniepolityki spotecznej, w tym ekonomii spotecznej i solidarnej,

na poziomie lokalnym.

VII. 3. System zbierania danych i wspotpraca miedzynarodowa.

VIII. 3.1. Kompleksowy system zbierania danych w obszarze niepetnosprawnosci.

VIII. 3.2. System monitorowania sytuacji osdb z niepetnosprawnosciami w Polsce.

VIIl. 3.3. Wspdtpraca miedzynarodowa.

Powyzej zaprezentowane dziatania odnoszace sie do poszczegdlinych priorytetow

stanowig kompleksowe ujecie zagadnief zwiqzanych z_ funkcjonowanie osdb

z niepetnosprawnosciami. Petna ich realizacja z jednoczesna koordynacja dziatan

na wszystkich szczeblach administracji publicznej i w sektorze organizacji pozarzqadowych

przyczyni sie do poprawy warunkdow zycia i moZzliwosci oferowania wsparcia dla osdéb

Zz niepetnosprawnosciami.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spotecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarnosci

Spotecznej

Program ten stanowi elementpolityki rozwoju ze szczegdInym uwzglednieniem sektora

ekonomii spotecznej. Jest on rozwinieciem i doprecyzowaniem dziatari wynikajacych

z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Spotecznej, przyjetego uchwata nr 164 Rady

Ministréw z dnia 12 sierpnia 2014 r. Stanowi,nadanie nowego impulsu dla polityki publicznej

w tym obszarze, prowadzacego do znaczgcego zwiekszenia efektywnosé dziatan na rzecz

tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i spotecznej osdb zagrozonych wykluczeniem
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spotecznym, jak rdéwniez rozwoju  ustug spotecznych uzytecznosci publicznej

i zadari publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.”?

W programie zdefiniowano ksztatt sektora ekonomii spotecznej rozumianej jako sfere

,aktywnosci obywatelskiej i spotecznej, ktéra przez dziatalnosé gospodarcza i dziatalnos¢

pozytku publicznego stuzy: integracji zawodowej i spotecznej oséb zagrozonych marginalizacja

spoteczna, tworzeniu miejsc pracy, Swiadczeniu ustug spotecznych uzytecznosci publicznej

(na rzecz interesu ogdlInego) oraz rozwojowi lokalnemu.”* Jak rowniez pojecie ekonomii

solidarnej stanowigcej ,,czes¢ ekonomii spotecznej, ktdrej podstawowym celem jest

aktywizacja zawodowai integracja spoteczna, w tym reintegracja zawodowai spoteczna osd6b

zagrozonych wykluczeniem spotecznym, oraz rehabilitacja spoteczna i zawodowa osdb

niepetnosprawnych.”°

Schemat nr 1 - Podmioty ekonomii spotecznej i solidarne|

EKONOMIA SPOLECZNA I SOLIDARNA
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Zrédio: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spotecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarnosci Spotecznej -

Rozdziat |. Podstawy interwencji - EKONOMIA SPOLECZNA| SOLIDARNA

 

3 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spotecznej," (M. P. z 2019 r. poz. 214), s. 6

4 Ibidem, s. 10

5 Ibidem
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Realizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Spotecznej zostata oparta o cel

dtugofalowy strategiczny pn. ,Ekonomia spoteczna i solidarna stanie sie istotnym

instrumentem aktywnej polityki spotecznej, wsparcia rozwoju spotecznego oraz lokalnego”.

Cel dtugofalowy zawiera cel gtéwny, ktdry brzmi: ,,Do roku 2023 podmioty ekonomii

spotecznej i solidarnej beda waznym elementem aktywizacji i integracji spotecznej osdb

zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz dostarczycielami ustug uzytecznosci publicznej

i realizatorami zadai z zakresu rozwoju lokalnego”. Natomiast cel glo6wny obejmuje

nastepujace cele szczegdtowe:®

1. Wspieranie trwafego partnerstwa podmiotow ekonomii spotecznej i solidarnej

z samorzadem terytorialnym w realizacji ustug spotecznych uzytecznosci publicznej oraz

zadan publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

2. Zwiekszenie liczby wysokiej jakosci miejsc pracy w przedsiebiorstwach spotecznych

dla osob zagrozonych wykluczeniem spotecznym.

3. Zwiekszenie konkurencyjnosci podmiot6w ekonomii spotecznej i solidarnej

na rynku.

4. Upowszechnienie pozytywnych postaw wobec ekonomii spotecznej

i solidarnej.

Gtownym rezultatem KPRES jest wzrost do 40% liczby oséb podejmujacych prace

po zakoniczeniu uczestnictwa w jednostkach reintegracyjnych. Ponadto zaktada sie rowniez

wzrost 0 50 tys. oséb mtodych, wystepujgcych jako cztonkéw ekonomii spoteczneji solidarnej

oraz utworzenie 75 tys. nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii spotecznej.

1.2 Odniesienie do programdow wojewddzkich

Sejmik Wojewodztwa Slaskiego w dniu 19 pazdziernika 2020 roku przyjat Strategie

Rozwoju WojewodztwaSlaskiego ,,Slaskie 2030” — Zielone Slaskie. Dokumentjest juz pigta
jego edycjg, stanowigc jednoczesnie kontynuacje polityki wojewddztwa Sslaskiego, ktdra

zostata nakreslona w 2000 roku. Kluczowecele strategiczne i operacyjne, z ktorymi wykazuje

zbieznosé Program Dziatan na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscig Powiatu Gliwickiego zostaty

zaprezentowanena ponizszym schemacie.

 

© Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spotecznej, op. cit., s. 18-19
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Schematnr2 - Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Wojewodztwa

Slaskiego ,,Slaskie 2030” — Zielone Slaskie

CEL STRATEGICZNY A CEL STRATEGICZNY B

Wojewédztwo Sslaskie regionem odpowiedzialne\ LfWojewodztwo slaskie regionem przyjaznym

transformacji gospodarczej ren a dla mieszkanca

 

A.1. Konkurencyjna gospodarka oi > B.1. Wysoka jako$é ustug spolecznych, w tym

A.2. Innowacyjna gospodarka ( _ —— zdrowotnych ;

A.3. Silna lokalna przedsiebiorczosé a > B.2. Aktywny mieszkaniec _
€ 7? B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukagjii

ee, nauki

CEL STRATEGICZNY D / CEL STRATEGICZNY C
 

Wojewddztwo Slaskie regionem sprawnie Wojewoddztwo Slaskie regionem wysokie}

zarzadzanym jakosci Srodowiska i przestrzeni

D.1. Zrownowazony rozw6jterytorialny C.1. Wysoka jakosé Srodowiska

D.2. Aktywna wspdtpraca z otoczeniem i C.2. Efektywnainfrastruktura

kreowanie silnej marki regionu C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania,

D.3. Nowoczesna administracja publiczna kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i

dostosowanie do zmian klimatu

Zrédto: Strategia Rozwoju WojewddztwaSlaskiego ,,Slaskie 2030”, s. 121

Najistotniejsze zagadnienia, z punktu widzenia Programu Dziatan na Rzecz Osdb

z Niepetnosprawnosciq Powiatu Gliwickiego, sq poruszane w obrebie celu strategicznego B —

Wojewodztwo slgskie regionem przyjaznym dla mieszkarica. Przywotujac pierwszy z celow

operacyjnych - Wysoka jakosé ustug spotecznych, w tym zdrowotnych, nalezy przede

wszystkim zwrdci¢ uwaga na nastepujace dziatania:

— Podnoszenie kwalifikacji kadr i dostosowanie do aktualnych potrzeb systemu pomocy

spotecznej.

— Aktywizacja oséb z niepetnosprawnosciami oraz wykluczonych spotecznie.

— Podnoszenie dostepu do ustug wspierajacych funkcjonowanie rodziny, w tym opieki

wytchnieniowej nad osobamizaleznymi.

— Rozw6j sektora srebrnej gospodarki oraz rozw6j, integracja i koordynacja ustug

wspierajgcych funkcjonowanie osdb niesamodzielnych.

Natomiast w zakresie drugiego celu operacyjnego - Aktywny mieszkaniec, nalezatoby

przywotaé nastepujace dziatania:

— Promocja aktywnego i zdrowegostylu zycia.

— Wyposazanie przestrzeni publicznych w_ infrastrukture umozliwiajqcq wspolne

spedzanie czasu przez mieszkaricéw oraz integracje spotecznosci lokalnych, w tym

zapewniajaca dostepnoéé urbanistyczno-architektoniczng dla osob ze szczegolnymi

potrzebami.

— Promocja i wsparcie podmiotéw ekonomii spotecznej.

— Wzmocnienie aktywnosci spotecznej i zawodowej mieszkancow, w tym osdb

starszych i osob z niepetnosprawnosciami.

— Wsparcie przekwalifikowania zawodowegoi nabywania nowych kompetencji przez

osoby objete procesem transformacji gospodarczej.
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Ponadto, na szczeblu wojewddztwa Slaskiego w dniu 16 listopada 2020 roku zostata

przyjeta Strategia Polityki Spotecznej Wojewddztwa Slaskiego na lata 2020-2030. Giéwnymi

celami strategicznymi przyjetymi w dokumencie sa:

1. Aktywna polityka prorodzinna. Wspieranie wtasciwego funkcjonowania rodziny,

Zapewniajacej prawidtowy rozw6j i opieke wszystkim jej cztonkom, zwtaszcza osobom

zaleznym.

2. Rozw6j warunkow sprzyjajacych aktywnemu i petnemu uczestnictwu osdb starszych

w zyciu spotecznym. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb starzejacego sie

spoteczenstwa.

3. Ksztatcenie i doskonalenie zawodowe kadr stuzb spotecznych oraz_ instytucji

wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej.

4. Wzmocnienie instytucji, organizacji i innych podmiotéw realizujacych zadania

na rzecz wtaczenia spotecznego mieszkancow regionu oraz skutecznosci dziatan

w tym obszarze. Organizowanie spotecznosci lokalnej.

5. Wzmocnienie roli ekonomii spotecznej i solidarnej w integracji spoteczno-zawodowej

oraz w dostarczaniu ustug spotecznych.

6. Profilaktyka i rozwiazywanie problemdéw uzaleznien oraz przeciwdziatanie przemocy

w rodzinie.

Program Dziatani na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscia Powiatu Gliwickiego na lata 2021-

2026 charakteryzuje sie zbieznoscig z powyzej zaprezentowanymi celamii kierunkami dziatan

przyjetymi na szczeblu wojewddztwaSlaskiego.

1.3 Odniesienie do dokumentéwstrategicznych powiatu gliwickiego

Nadrzednym dokumentem systemowym powiatu gliwickiego bedzie Strategia Rozwoju

Powiatu Gliwickiego na lata 2021-2035, nad ktérg prace projektowe nie zakoriczyty sie

do chwili opracowania Programu Dziatan na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscia.

Jednakze odwotujac sie do Strategii Rozwiazywania Problemdéw Spotecznych Powiatu

Gliwickiego na lata 2021-2026’, ktéra przyjmuje w ramach poszczegolnych obszarow cele

strategiczne i operacyjne, bezposrednio zwiazane z zagadnieniami znajdujacymi sie w kregu

tematéw poruszanych w Programie Dziatan na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscig. Wsrdd nich

nalezy szczegolnie wyréznic:

1. Poprawe warunkow funkcjonowania osdob starszych, dtugotrwale lub ciezko chorych

oraz dotknietych ubdédstwem.

2. Integracje spoteczna, przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu, zapewnienie

warunkow sprzyjajacych poprawie funkcjonowania i petnienia rol spotecznych osdb

niepetnosprawnych.

3. Przeciwdziatanie bezrobociu oraz poprawa skutecznosci dziatan na rzecz aktywizacji

osdb bezrobotnych.

4. Przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu.

5. Dziatania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i mtodziezy.

 

? Zatacznik do uchwaty Nr XXVII/218/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. s 95

 

RICHPEX consulting service www.strateg24.pl 17

Id: AE9E792E-ACFC-48E0-948| -855473312A2B.Projekt Strona 17



2021 | PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026

Powyzsze cele wpisujqa sie w potrzeby i obszary, w ktdrych Program Dziatan

na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscig okresla zwarty katalog celéw i dziatan koniecznych

do wyréwnywania diagnozowanych nieréwnosci i zaburzeh funkcjonowania na gruncie

spoteczno-ekonomicznym na terenie powiatu gliwickiego.

2. Sytuacja oséb niepetnosprawnych w powiecie gliwickim

Opierajac sie na danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, na terenie

powiatu gliwickiego zanotowano wowczas 11.468 osob niepetnosprawnych. W grupie tej

6.522 osoby sklasyfikowane byty jako prawnie niepetnosprawne, co stanowito prawie 57%

przypadkow. Pozostata grupe, liczacqg 4.946, stanowity osoby niepetnosprawne tylko

biologicznie. W grupie osdb prawnie niepetnosprawnych 24% stanowity osoby klasyfikowane

jako osoby ze znacznym stopniem niepetnosprawnosci, 32% - z umiarkowanym a 35% - lekkim

stopniem. Pozostata czesé stanowily osoby o nieustalonym stopniu niepetnosprawnosci - 5%

oraz osoby niepetnosprawne w wieku 0-15lat z orzeczeniem o niepetnosprawnosci — 4%.

Natomiast wéréd osob niepetnosprawnych tylko biologicznie, szacowano liczbe

odczuwajacych ograniczenie sprawnosci catkowite na 7%, powazne - 21% oraz umiarkowane

ograniczenie sprawnosci na 72%.

W ogdlnej grupie osdb niepetnosprawnych na terenie powiatu  gliwickiego

w 2011 roku szacowano, ze 49% stanowili mezczyzni oraz 51% kobiety. Biorac pod uwage

grupe osdb niepeinoprawnych w wieku produkcyjnym ich liczba szacowana byta Wwowczas

na 5.774, co odpowiadato potowie wszystkich osdb niepetnosprawnych.

Istotna z punktu widzenie problemow spotecznychjest struktura wiekowa mieszkancow

powiatu. Skupiajac sie na grupie wiekowej powyzej 65 roku zycia, ktora stanowi jeden

z podstawowych obszaréw oddziatywania jednostek pomocyspotecznej, nalezy stwierdzic,

ze grupa ta z uptywem lat ma coraz wiekszy udziat w populacji mieszkancow powiatu.

We wszystkich gminach wystepuje jednoznacznie widoczny trend wzrostowy, co pokazuja

dane z lat 2017 — 2019, zaprezentowane w ponizszej tabeli. Zwrdéci¢ nalezy uwage na fakt,

ze éredni udziat mieszkancow w wieku powyzej 65 roku zycia w ogdlnej liczbie mieszkancow

powiatu wynosi 16,88%, wedtug stanu na koniec 2019 roku. Na terenie dwoch gmin tj. Knuréw

i Pyskowice powyzszy wskaznik wyraznie przekracza poziomy, ktore mozemy obserwowaé

na obszarze catego powiatu gliwickiego. Uwzgledniajac state tempo przyrostu liczby

mieszkanicow w wieku powyzej 65 roku zycia oraz ponadprzecietny udziat tej grupy wiekowej

w ogéle populacji na terenie powyzej wskazanych gmin, nalezy w okresie obowigzywania

niniejszego Programu Dziatari na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscia podja¢ szereg dziatan,

kierowanych do tej wtasnie grupy spotecznej.
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Tabela nr 1 —Liczba mieszkancow powiatu gliwickiego, z podziatem na gminy,

w wieku 65 lat i wiecej w latach 2017 - 2019

rok

2017 2018 2019

liczba Vieparett liczba Ulerareht liczba udziat

115 647 100,00% 115558 100,00% 115528 100,00%

5 i wiecej 18 955 16,39% 19475 16,85% 20 106 17,40%

/ ogdtem 38 594 100,00% 38402 100,00% 38112 100,00%

5 i wiecej 6 417 16,63% 6 632 17,27% 6 861 18,00%

: ogdtem 18 417 100,00% 18456 100,00% 18 429 100,00%

| 65 i wiecej 3177 17,25% 3278 17,76% 3399 18,44%
gotem 12 009 100,00% 12051 100,00% 12 183 100,00%

5 i wiecej 1971 16,41% 2019 16,75% 2 097 17,21%

gotem 11 838 100,00% 11887 100,00% 12013 100,00%

| 65 i wiecej 1 792 15,14% 1 827 15,37% 1894 15,77%

i gotem 10 655 100,00% 10623 100,00% 10643 100,00%

65 i wiecej 1757 16,49% 1798 16,93% 1 831 17,20%

gotem 8 821 100,00% 8 874 100,00% 8 909 100,00%

_ 65 i wiecej 1417 16,06% 1461 16,46% 1517 17,03%

_ ogdétem 9 426 100,00% 9 409 100,00% 9 383 100,00%

5 i wiecej 1511 16,03% 1547 16,44% 1584 16,88%

gotem 5 887 100,00% 5 856 100,00% 5 856 100,00%

_ 65 i wiecej 913 15,51% 913 15,59% 923 15,76%

Zrddto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

Funkcjonalnea
powiat / gmina Sanaa  

           

 

Badajac strukture wiekowg grupy mieszkancOw w wieku powyzej 65 roku zycia,

przeprowadzono analize dynamiki jej przyrostu. Jako bazowy przyjeto 2017 rok

i w odniesieniu do niego zaprezentowano tempo przyrostu mieszkancéw w tej grupie

wiekowej. Analiza zaprezentowana w ponizszej tabeli pokazuje, ze wraz z upftywem czasu,

wzrasta r6wniez w zdecydowanie wiekszym tempie liczba mieszkancow w wieku powyzej

65 roku zycia. Wzrost ten na przestrzeni trzech lat (2017-2019) wynidst ponad 6%.

Odnoszac ta zmiane do przyrostu mieszkanicow ogdtem, ktdry w latach 2017-2019 osiagnat

wartos¢ -0,10%, nalezy stwierdzi¢, ze przyrost tej grupy mieszkancow powiatu gliwickiego, nie

tylko charakteryzuje sie przeciwnym kierunkiem zmian, ale dodatkowo skala tego przyrostu

jest kilkaset razy wieksza (w wartosciach bezwzglednych) w pordwnaniu do zmiany ogdlnej

liczby mieszkancédw. W_ najblizszej przysztosci bedzie to miato ogromne znaczenie

dla obciazenia powiatu oraz gmin w zakresie Swiadczen socjalnych dla grupy senioréw.

Jednakze wyzej opisywane zjawisko nie jest jednorodne dla wszystkich gmin powiatu

gliwickiego. SzczegdInq uwage nalezy zwrdci na gminy: Knurow, Pyskowice, Gierattowice

i Sosnicowice. Charakteryzujg sie one bowiem tym,ze dynamika przyrostu liczby mieszkancow

w wieku powyzej 65 roku zycia jest znacznie wieksza w pordwnaniu do obszaru catego

powiatu. W pozostatych gminach tempo przyrostu liczby mieszkancéw analizowanej grupy

wiekowej oscyluje w przedziale 1,7 — 5,7 %. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.
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Odnoszac powyzsze wielkosci do ujemnego przyrostu mieszkancow ogdtem, nalezy

uzna¢, ze sytuacja demograficzna powiatu gliwickiego jednoznacznie wskazuje na rosnace

wyzwania dla systemu pomocy spotecznej w zakresie oddziatywan na rzecz seniorow.

Tabela nr 2 —- Dynamika przyrostu mieszkancow w wieku 65 lat i wiecej w ujeciu

terytorialnym powiatu gliwickiego

2017 2018 2019
Funkcjonalne

owiat / gmina :
f rayoAACL@e zmiana zmiana

liczba liczba Ploneeel) liczba Pte eel)     
18 955 19 475 2,74%

   
   

6 417 6 632 3,35% 6 861 6,92%

3177 3278 3,18% 3 399 6,99%

1971 2019 2,44% 2 097 6,39%

65 i wiecej 1792 1 827 1,95% 1 894 5,69%

1757 1 798 2,33% 1 831 4,21%

1 417 1461 3,11% 1517 7,06%

1511 1547 2,38% 1584 4,83%

ite 913 913 0,00% 923 1,10%

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS

2.1 Powiatowe orzecznictwo o niepetnosprawnosci

Orzeczenia 0 niepetnosprawnosci wydawanesg na podstawie ustawyz dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych.

Zgodnie z art. 3 cytowanej ustawy rozrdznia sie trzy rodzaje stopni niepetnosprawnosci:

znaczny, umiarkowanyi lekki, kt6re dajqa podstawe do przyznania ulg i uprawnien dla oséb

niepetnosprawnych.

Do znacznego stopnia niepetnosprawnosci zalicza sie osobe z naruszong sprawnoscia

organizmu, niezdolng do pracy albo zdolng do pracy jedynie w warunkachpracy chronionej

i wymagajaca, w celu petnienia rol spotecznych,statej lub dtugotrwatej opieki i pomocy innych

oséb w zwiazku z niezdolnoscia do samodzielnej egzystencji. Jednakze nalezy podkresli¢,

ze niezdolnosé do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawnosci organizmu

w stopniu uniemozliwiajacym zaspokajanie bez pomocy innych oséb podstawowych potrzeb

zyciowych, za ktére uwaza sie przede wszystkim samoobstuge, poruszanie sie i komunikacje.

Do umiarkowanego stopnia niepetnosprawnosci zalicza sie osobe z naruszona

sprawnoscig organizmu, niezdolng do pracy albo zdolng do pracy jedynie w warunkachpracy

chronionej lub wymagajaca czasowej albo czesciowej pomocy innych osdb w celu petnienia

rol spotecznych.

 

20 RICHPEX consulting service www.strateg24.pl

Id: AE9E792E-ACFC-48E0-948| -855473312A2B.Projekt Strona 20



PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026 | 2021
 

Natomiast do lekkiego stopnia niepetnosprawnosci zalicza sie osobe o naruszonej

sprawnosci organizmu, powodujgcej w sposobistotny obnizenie zdolnosci do wykonywania

pracy, w pordwnaniu do zdolnosci, jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach

zawodowychz petng sprawnoscig psychiczngi fizyczna, lub majaca ograniczenia w petnieniu

rol spofecznych dajace sie kompensowaé przy pomocy wyposazenia w_ przedmioty

ortopedyczne, srodki pomocnicze lub Srodki techniczne.

Nalezy podkresli¢, ze zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego  stopnia

niepetnosprawnosci nie wyklucza mozliwosci zatrudnienia osoby niepetnosprawnej

u pracodawcy niezapewniajgcego pracy w warunkachchronionych. W takim przypadku muszq

byé jednak spetnione warunki w zakresie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby

niepetnosprawnej.

Osoby w wieku ponizej 16 roku zycia zaliczane sq do osdéb niepetnosprawnych,jezeli

maja naruszong sprawnos¢ fizyczng lub psychiczng o przewidywanym okresie trwania powyzej

12 miesiecy, z powodu wady wrodzonej, dtugotrwatej choroby lub uszkodzenia organizmu,

powodujaca koniecznos¢ zapewnienia im catkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu

podstawowych potrzeb zyciowych w sposdb przewyzszajacy wsparcie potrzebne osobie

w danym wieku.

Réwnolegle do orzecznictwa zespotéw orzekajacych o niepetnosprawnosci, dziatajacych

dwuinstancyjnie, tzn. na poziomie powiatowym oraz wojewddzkim (odwotawczym),

funkcjonuje orzecznictwo Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

Lekarz orzecznik ZUS moze orzec o:

— catkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji,

co traktowane jest na rowni z orzeczeniem o znacznym_ stopniu

niepetnosprawnosci;

— catkowitej niezdolnosci do pracy, co jest traktowane na réwni z orzeczeniem

o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci;

— czesciowej niezdolnosci do pracy oraz celowosci przekwalifikowania, co jest

traktowane na rowniz orzeczeniem o lekkim stopniu niepetnosprawnosci.

Na terenie powiatu gliwickiego powyzej opisang dziatalnos¢ orzecznicza, na podstawie

porozumienia zawartego pomiedzy Powiatem Gliwickim oraz Miastem Gliwice, realizuje

Miejski Zespot ds. Orzekania o Niepetnosprawnosci w Gliwicach. Kazdego roku Zespot

wydawat Srednio 1.231 orzeczeri o- stopniu niepetnosprawnosci. Rozktad osdb

niepetnosprawnych pod wzgledem_ pici, na_ przestrzeni badanego  okresu,

po usrednieniu wskazuje na 49% udziat mezczyzn oraz 51% kobiet.

Nalezy zwrdécié uwage, ze w catym analizowanym okresie mozna byto zaobserwowac

spadek liczby wydawanych orzeczen o stopniu niepetnosprawnosci, ktéry w 2020 roku

pordwnaniu do 2015 roku u mezczyzn wynidst -20%, a w przypadku kobiet -10%.

Zwraca jednak uwage wzrostliczby wydawanychorzeczen w latach 2016 — 2019 dla badanych

grup mieszkaricow powiatu gliwickiego. Analiza takiego rozktadu danych sktania do przyjecia

pogladu, ze najprawdopodobniejszq przyczyna spadkuliczby wydanychorzeczen w 2020 roku
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byta sytuacjg powodowang pandemig COVID-19.Po wyeliminowaniu tego czynnika nalezatoby

uznaé,ze liczba wydawanychorzeczen na terenie powiatu gliwickiego znajduje sie w trendzie

wzrostowym, ktérego opdznione skutki w postaci skokowego wzrostuliczby orzeczen, bedzie

mozna obserwowaéw kolejnych latach. Szczegdtowe dane zawiera ponizasz tabela.

Tabela nr 3 — Rozklad ptci oséb niepetnosprawnych, ktdre uzyskaly orzeczenie

o stopniu niepetnosprawnosci na terenie powiatu  gliwickiego

w latach 2015-2020

   
Rok Suma

2015 2016 yeii) pA Oks} 2019 2020 qo) a xeh"VF)

Liczba os6b

Kobiety 699 533 591 609 714 632 3778

Mezczyzni 692 568 558 583 653 552 3 606

 
Suma koficowa 1391 1101 1149 1192 1 367 1184 7 384

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych MZON

Najliczniejszq grupe wiekowa wéréd osdb niepetnosprawnych na terenie powiatu

gliwickiego stanowity osoby w wieku powyzej 60 roku zycia. Prawie co druga osoba

wnioskujaca 0 orzeczenie o stopniu niepetnosprawnosci byta wiasnie w tej grupie wiekowej.

Blisko jedna trzecia wnioské6w pochodzita od osdb w grupie wiekowej 41-60 lat.

tacznie obie te grupy wnioskodawcow stanowity 73% wszystkich, ktorym wydano orzeczenia

w latach od 2015 roku do konica 2020 roku. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 4 — Rozktad struktury wiekowej osob niepetnosprawnych, ktore uzyskaty

orzeczenie o  niepetnosprawnosci/stopniu —niepetnosprawnosci

na terenie powiatu gliwickiego w latach 2015-2020

 

Przedziaty ps ae
: 2015 2016 2017 phan} 2019 2020 koncowa

NYE)oyna -
Liczba orzeczen

0-3 lat 36 52 38 38 36 28 228

4-7 lat 59 51 43 62 51. 57 323

8-16 lat 67 62 46 73 72 80 400

16-25lat 94 108 89 85 100 72 548

26-40 lat 172 136 117 119 111 133 788

41-60 lat 539 393 482 433 419 371 2 637

61 lat i wiecej 586 464 461 555 737 608 3 411
 

Suma koncowa 1553 1 266 1 276 1365 1526 1 349 8 335

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych MZON
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Analizujac strukture wydawanych orzeczen o niepetnosprawnosci pod katem celu

ich otrzymania, nalezy zwrdcié uwage, ze najczescie} osoby niepetnosprawne wnioskuja,

aby otrzymac¢:

Ponad

zasitek pielegnacyjny,

odpowiednie zatrudnienie,

mozliwosé skorzystania z systemu Srodowiskowego wsparcia,

karte parkingowa,

zaopatrzenie w przedmioty ortopedycznei Srodki pomocnicze.

potowe sposrod wszystkich wniosk6w kierowanych do Zespotu stanowig te,

ktorych gtéwna przyczyng jest koniecznosé uzyskania: zasitku  pielegnacyjnego,

odpowiedniego zatrudnienia oraz mozliwosci skorzystania z systemu srodowiskowego

wsparcia. Szczegdtowe danezawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 5—Struktura celdw, z powodu ktdérych osoby wnioskowaty o wydanie

orzeczen o stopniu niepetnosprawnosci na terenie powiatu gliwickiego

w latach 2015-2020

Rok Suma

Cel ztozenia wniosku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

 

Liczba wnioskow

Zasitek pielegnacyjny 728 498 476 478 503 425 3 108

Odpowiedniezatrudnienie 605 217 235 265 229 218 1 769

Korzystanie z systemu

srodowiskowego 399 216 234 265 279 233 1 626

wsparcia

Korzystanie z karty

parkingowej

Koniecznosé

725 129 173 201 253 118 1599

zaopatrzenia

w przedmioty

 

221 82 74 97 120 110 704
ortopedyczne

i Srodki pomocnicze

Zasitek staty 65 44 41 61 51 66 328

Uczestnictwo

W warsztatachterapii 8 9 5 6 7 6 41

zajeciowej

Szkolenie 3 2 - 5 3 2 15

Inne 525 251 241 244 294 243 1 798

Suma koncowa 3279 1 448 1479 1622 1739 1421 10 988

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych MZON

Badajac strukture powodéw zdrowotnych, bedacych podstawa wydania orzeczenia

o stopniu niepetnosprawnosci wsrod osdb powyzej 16 roku zycia, nalezy stwierdzic,

ze w latach 2015-2020 najczesciej, bo az co trzecia osoba otrzymywata orzeczenie z powodu

uposledzenia narzadow ruchu. Druga pod wzgledem wielkosci byta grupa osdb z chorobami
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uktadu oddechowego i krazenia — co pigta spogrdd osdb niepetnosprawnych otrzymata

orzeczenie z tego tytutu. Jedna na dziewieé osdb otrzymywata orzeczenie z powodu choroby

psychicznej, natomiast co jedenasta osoba z uwagi na choroby neurologiczne. Szczegotowe

dane w tym zakresie zostaty zawarte w ponizszej tabeli.

Tabela nr 6 — Liczba wydanych orzeczen o stopniu niepetnosprawnosci, wg powodow

zdrowotnych, w grupie wiekowej powyzej 16 roku zycia, na terenie

powiatu gliwickiego w latach 2015-2020

 

Przyczyna Stopien Suma

niepetno- Kod niepetno- 20152016201720182019 2020 koncowa
sprawnosci sprawnosci Liczba orzeczen

lekki 172 127 145 127 168 111 850

uposledzenie O5-R umiarkowany 256 126 174 «(177 #192 139 1064

narzadu ruchu znaczny 120 67 69 77 110 49 492

05-R Suma 548 320 388 381 470 299 2406

choroby lekki 18 28 20 21 27 30 144

Wiele(oy 07-S umiarkowany 126 125 96 121 116 97 681

oddechowego znaczny 86 60 71 54 AAd: 76 458

Uercale) — 07-S Suma 230 213 187 196 254 203 1283

lekki 24 16 22 14 13 12 101

choroby 02-P umiarkowany 83 68 84 63 77 102 477

psychiczne znaczny 54 35 34 55 49 24 251

02-P Suma 161 119 140: 132" 139: 138 829

lekki 3 9 5 5 4 2 28

choroby 10-N umiarkowany 30 37 40 55 41 44 247

‘neurologiczne znaczny 31 57, 54 78 92 105 417

10-N Suma 64 103 99 138.137, 24151 692

b lekki 4 3 5 6 8 9 35

ee 08-T umiarkowany 20 22 14 «©112 «222 «119 109
oleHURLED: znaczny 35 33 35 48 36 47 234

~ 08-T Suma 59 58 54 66 66 75 378

choroby lekki 1 3 1 1 2 6 14

uktadu 09-M umiarkowany 13 9 11 19 19 17 88

moczowo- znaczny 47 34—S 45 288 244
scecee  09-M Suma 61 46 57 48 70 64 346

Suents lekki 19 29 29 22 28 32 159

Segre 03-L  umiarkowany 15 7 4 7 6 2 41

Aeonierent znaczny 10 8 11 11 10 17 67

03-L Suma 44 44 44 40 44 51 267

: lekki 3 1 3 3 4 1 15

Asedeercyic) O1-U  umiarkowany 11 14 5 7 6 14 57

Pinsenis znaczny 20 26 13 17 11 7 94

_ 01-U Suma 34 41 21 27 21 22 166

choraby lekki 15 6 7 8 5 10 51

eran 04-O umiarkowany 10 6 8 8 3 10 45

ae eee : znaczny 12 4 2 8 10 10 46

ee ~—~«04-0 Suma 37 16 17 24 18 30 142
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Rok SiUlaar

2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

Liczba orzeczen

  

 

  

    

   

Przyczyna Stopien

niepetno- Kod niepetno- 2015

sprawnosci sprawnosci  

   

  

  

 

  

  

lekki 2 1 3 0 0 0 6

BAe — 06-E  umiarkowany 10 12 22 16 14 16 87

ee znaczny 0 0 0 1 0 2 3

06-E Suma 12 13 25 17 11 18 96

lekki 1 3 1 0 2 2 9
catosciowe

zaburzenia

 rozwojowe

12-C umiarkowany 0 4 2 1 0 3 10

znaczny 0 1 1 2 0 0 4

12-C Suma 1 8 4 3 2 5 23

 

lekki 13 20 12 11 15 15 86

11-1 umiarkowany 56 41 56 55 37 44 289

=~=~—__ Znaczny 71 59 45 54 83 69 381

—__ 11-1Suma 140 120 113 120 135 128 756

Suma koncowa 1391 1101 1149 1192 1367 1184 7384

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PZON

Analizujac grupe osdéb niepetnosprawnych w wieku do 16 roku zycia nalezy stwierdzic,

ze najliczniej pojawiaty sie dzieci cierpiace z powodu chordb neurologicznych, statystycznie

w badanym okresie, co czwarte dziecko z tego powodu otrzymywato orzeczenie

o niepetnosprawnosci. Kolejna grupe stanowity dzieci cierpigce z powodu catosciowych

zaburzen rozwojowych, az 21% orzeczei wydawanych byto z tego powodu w grupie osdéb

do 16 roku zycia w latach 2015-2020. Trzeciag pod wzgledem liczby wydawanych orzeczen,

w tej grupie wiekowej, byty orzeczenia z powodu uposledzefh umystowych, miato to miejsce

u co Osmego dziecka. Natomiast pomiedzy 3% a 8% przypadkéw stanowily orzeczenia

wydawane z powodow: uposledzen narzadu ruchu; zaburzen gtosu, mowyi chorob stuchu;

chorob narzadu wzroku; epilepsji; choréb uktad6w oddechowego i krazenia oraz chordb

uktadu moczowo- ptciowego. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 7 — Liczba wydanych orzeczen o niepetnosprawnosci, wg powoddéw

zdrowotnych w grupie wiekowej do 16 roku zycia, na terenie powiatu

gliwickiego w latach 2015-2020

Rok SIT aaYe]

2015 2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

Liczba orzeczen

Przyezyna

niepeinosprawnosci

-choroby neurologiczne os

c zaburzenia rozwojowe_
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Rok Suma

2015 2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

Liczba orzeczen

Przyczyna

niepetnosprawnosci   

 

Gearccleumescures 39

 

09-M 3 5 5 6 4 6 29

02-P 2 1 2 4 3 1 13

08-T 1 1 1 1 - 2 6

11-1 20 22 15 28 £23 21 129

Suma koficowa 162 165 127 173 159 165 951

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych MZON

2.2 Rehabilitacja spoteczna osdb niepetnosprawnych

Wiodaca role na terenie powiatu gliwickiego w zakresie rehabilitacji spotecznej osob

niepetnosprawnych odgrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w_ Gliwicach.

Rehabilitacja spoteczna ma na celu umoiZliwianie osobom niepetnosprawnym uczestnictwa

w zyciu spotecznym. Realizowana jest glownie poprzez:

— wyrabianie zaradnosci osobistej i pobudzanie aktywnosci spotecznej osoby

niepetnosprawnej;

— wyrabianie umiejetnosci samodzielnego wypeiniania rél spotecznych;

—  likwidacje barier, w szczegdlnosci architektonicznych, urbanistycznych,

transportowych, technicznych, w komunikowaniusie i dostepie do informacji;

— ksztattowanie w spoteczenstwie wtasciwych postaw i zachowan sprzyjajacych

integracji z osobami niepetnosprawnymi.

Biorac pod uwageliczbe osdéb niepetnosprawnych, najczesciej realizowanym zadaniem

w obszarze rehabilitacji spotecznej na terenie powiatu gliwickiego bylo dofinansowanie

zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznei srodki pomocnicze. Nalezg do nich m.in: aparaty

stuchowe, wézki inwalidzkie, buty ortopedyczne, protezy konczyn dolnych i gornych, gorsety

ortopedyczne, balkoniki, kule, materace i poduszki przeciwodlezynowe, cewniki,

pieluchomajtki, szkta korekcyjne itp.

W latach 2016-2020, kazdego roku, z tej formy wsparcia korzystato srednio 339 oséb

niepetnosprawnych, jednoczesnie co szdsta osoba zaliczata sie do grupy dzieci

i mtodziezy. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.
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Tabela nr 8 — Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki

pomocnicze na terenie powiatu gliwickiego w latach 2016-2020

Rok Suma
Nazwa zadania Jednostka

 

2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

Dofinansowanie zaopatrzenia

w przedmioty ortopedycznei srodki

pomocnicze przyznawane osobom

niepetnosprawnym

w tym: dzieci i mtodziez

niepetnosprawna

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PFRON

293 246 327 404 423 1 693

liczba oséb
 

54 52 52 £75 66 299

 

Kolejng z form rehabilitacji adresowanej do niepetnosprawnych mieszkanicéw powiatu

gliwickiego jest udziat w turnusach rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne stanowigq

aktywng forme rehabilitacji spotecznej i leczniczej, potaczona z elementami wypoczynku.

Ma ona gtéwnie na celu poprawe sprawnosci psychofizycznej, wyrobienie zaradnosci,

rozwijanie umiejetnosci spotecznych oraz realizacje i rozwijanie zainteresowan osdb

niepetnosprawnych, w tym réwniez dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej. tacznie z tej formy

wsparcia, w okresie od 2016 do 2020 roku, skorzystato 1.209 osdb, z czego prawie jedna

trzecia nalezata do grupy dzieci i mtodziezy wymagajacych opieki osoby dorostej.

Nalezy zwrdcié uwage, ze dofinansowanie turnusow rehabilitacyjnych w badanym okresie

spadato. Przy czym w 2020 roku tempo tego spadku byto wyraznie dostrzegalne,

najprawdopodobniej za przyczyna pandemii wirusa SARS-CoV-2. Szczegétowe dane zawiera

ponizsza tabela.

Tabela nr 9 — Dofinansowanie turnusow rehabilitacyjnych na terenie powiatu

gliwickiego w latach 2016-2020

Rok Suma
Nazwa zadania Jednostka

 

2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

Dofinansowanie turnusow

rehabilitacyjnych .
ee as liczba

w tym: dzieci i mtodziez os6b

niepetnosprawna wraz 71 106 48 85 58 368

z opiekunami

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PFRON

271 252 245 232 209 1 209

 

 

Trzecim pod wzgledem czestotliwosci udzielania wsparcia, jest dofinansowanie

likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu sie i technicznych.

W zakresie barier architektonicznych osoby z dysfunkcjg narzadu ruchu, majace znaczne

trudnosci w_ poruszaniu sie i codziennym funkcjonowaniu mogaq_ skorzystaé m.in.

z dofinansowania:

1. Zakupu i montazu urzgdzenia do transportu pionowego.

2. Zakupu i montazu podnosnika sufitowego, podnosnika transportowego ruchomego,

transportera schodowego, windy przysciennej.
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3. Zakupu i montazu przystosowanych drzwi: wejsciowych oraz do pomieszczen

zajmowanychprzez osoby poruszajace sie na wozku inwalidzkim.

4. Zakupu i montazu okué do drzwi balkonowych i okien, umozliwiajacych

ich samodzielng obstuge przez osobe poruszajaca sie na wozku inwalidzkim, zakupu

oraz montazu poreczy i uchwytoww ciagach komunikacyjnych.

5. Dostosowania ciggow komunikacyjnych wewnetrznych.

6. Wykonania instalacji, zakupu i montazu urzadzen do ogrzewania z wiasnym zrédtem

ciepta w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepetnosprawnej majacej trudnosci

Ww poruszaniu sie oraz w wykonywaniu podstawowych, codziennych czynnosci,

zamieszkatej samotnie lub wytacznie z innymi osobami niepetnosprawnymi, rowniez

majacymi trudnosci w poruszaniusie.

7. Budowy pochylni/podjazdu dla wozka inwalidzkiego.

8. Dostosowania dojscia do budynku mieszkalnego — do drzwi wejsciowych.

Ponadto dla os6b z dysfunkcja narzgdu wzroku, majacych znaczne trudnosci w poruszaniu sie

i codziennym funkcjonowaniulikwidacja barier architektonicznych obejmuje:

Oznakowanie (kolorystycznei fakturowe) ciagdw komunikacyjnych.

Wykonanie dodatkowego oSwietlenia lub zmiany sposobu oswietlenia.

Trwate oznakowanie naroznikéw budynku.

Oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementéw pionowych i poziomych matej

architektury.

R
w
W
N

PE

W obszarze likwidacji barier w komunikowaniu sie osoby z niepetnosprawnosciq

wynikajaca z dysfunkcji narzgdu stuchu moga skorzysta¢é z dofinansowania na:

1. Zakup i montaz specjalistycznej sygnalizacji Swietlnej.

2. Zakup tabletu.

3. Zakup i montaz aparatu telefonicznego z funkcja gtosnomdéwiaca, telefondw

komorkowych, wideofonéw, budzikéw swietInych lub wibracyjnych, stuchawek.

Osoby z niepetnosprawnoscig wynikajaca z dysfunkcji narzadu wzroku, w ramach

likwidacji barier w komunikowaniu sie, moga skorzysta¢é z dofinansowania m.in. na:

1. Zakup i montaz aparatu telefonicznego z podswietlang klawiatura, zakup telefonéw

komorkowychz oprogramowaniem udzwiekowiajacym.

2. Zakup urzadzen czytajacych, radiomagnetofonéw, radioodtwarzaczy CD, dyktafonow.

3. Zakup materiatow optycznych i elektrooptycznych

W przypadku osdb z porazeniem koriczyn dolnych mozliwe jest dofinansowanie zakupu

aparatu telefonicznego ze stuchawkg bezprzewodowg. Natomiast osoby niemowigce moga

otrzyma¢ dofinansowanie na zakup komunikatoréw.

W obszarze likwidacji barier technicznych osoby z niepetnosprawnoscig zamieszkate

na terenie powiatu gliwickiego moga uzyska¢ dofinansowanie do  zakupu

przedmiotéw/urzqadzen utatwiajacych wykonywanie podstawowych, codziennych czynnosci.

Katalog tych przedmiotow jest bardzo szeroki. Osoby majace znaczne trudnosci w poruszaniu

sie moga uzyskaé dofinansowanie przedmiotow utatwiajacych wykonywanie czynnosci
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higienicznych i toaletowych, natomiast osoby obtoznie chore — dofinansowanie t6zek

z regulacja i przedmiotow przytozkowych, podnosnikow. Dla osdb z niepetnosprawnoscia

wynikajaca z dysfunkcji narzgdu wzroku dofinansowanie moze obejmowaé aparat lub

urzadzenie do wykrywania przeszkdd, kolorowyfiltr kontrastowy, tester kolor6w, materiaty

i urzadzenia pomiarowe(z odczytem brajlowskim lub glosnomowiagce), mdwiace urzadzenia

diagnostyki medycznej (glukometr, ciSnieniomierz). W przypadku oséb ze znacznym

ograniczeniem pola widzenia dofinasowanie moze obejmowa¢ézakup kuchenki mikrofalowej

lub elektrycznej, natomiast w przypadku oséb niewidomych - zakup pralki/pralko-suszarki

z oznakowaniem brajla lub mdowigcej, roweru tandem. Osoby z niepetnosprawnoscia

wynikajaca z dysfunkcji uktadu oddechowego mogg ubiega¢ sie o nawilzacz powietrza,

inhalator, ssak elektryczny, natomiast osoby z zachwianiem poczucia rownowagi - 0 rower

trdjkotowy.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zgodnie z Zarzadzeniem

Dyrektora PCPR w Gliwicach nr 5/2021 z dnia 5 marca 2021 r., obowigzuje procedura

przyznawania dofinansowania ze Srodk6w PFRON dla osdob z_ niepetnosprawnosciami

zamieszkujacych w powiecie gliwickim.

W latach 2016-2020 z dofinansowania likwidacji barier na terenie powiatu gliwickiego

Srednio kazdego roku korzystato 31 osdb  niepetnosprawnych, przy czym

co szésty beneficjent nalezat do grupy dzieci i mtodziezy. Nalezy jednoczesnie dostrzec,

ze w 2017 roku zauwazalny byt spadek liczby oséb korzystajacych z pomocy w tym zakresie.

Jednak od 2018 roku liczba osdéb, ktére otrzymaty dofinansowanie rosta i w 2020 roku

zwiekszyta sie o 61% w pordwnaniu do 2018 roku. Szczegdfowe dane zostaty zawarte

w ponizszej tabeli.

Tabela nr 10 — Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu

sie i technicznych na terenie powiatu gliwickiego w latach 2016-2020

Nazwa zadania Jednostka Kes Suir
2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

Dofinansowanie likwidacji barier

architektonicznych, w komunikowaniusie

i technicznych na wnioski liczba

indywidualnych osdb osob

w tym: dzieci i mtodziez

niepetnosprawna
Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PFRON

17. 13 31 £45 50 156

 

 

Nastepnym zadaniem w ramachrehabilitacji spotecznej, z ktorego korzystaty dotad

osoby niepeinosprawne, jest dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

W latach 2016-2020 tacznie z tej formy wsparcia skorzystaty 84 osoby, srednio w latach: 2016,

2018 i 2020 byto to 28 osdb. W 2020 roku zadanie byto realizowane w znacznie mniejszym

zakresie, gtownie z uwagi na_ograniczenia wynikajace z pandemii COVID-19.

Jak pokazuje dotychczasowa praktyka ta forma rehabilitacji spotecznej adresowana jest
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gtownie do dorostych mieszkaricéw powiatu gliwickiego. Natomiast w analizowanym okresie

co dziewiata osoba niepetnosprawna korzystajaca z rehabilitacji w formie dofinansowania

sportu, kultury, rekreacji i turystyki, zaliczana byta do grupy dzieci i mtodziezy. Szczegotowe

dane w niniejszym zakresie zawarto w ponizszej tabeli.

Tabela nr 11 — Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki na terenie powiatu

gliwickiego w latach 2016-2020

Nazwa zadania Jednostka Res eye
2016 2017 2018 2019 2020 kofcowa

Dofinansowanie sportu, kultury,

rekreacji i turystyki liczba

w tym: dzieci i mfodziez osdéb

niepetnosprawna

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PFRON

38 - 33 - 13 84
 

4 . 5 - - 9
 

Ostatniq grupe w katalogu realizowanych zadan z zakresu rehabilitacji spotecznej

adresowana bezposrednio do mieszkaficéw powiatu gliwickiego jest dofinansowanie

zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny. W okresie od 2016 do 2020 roku z tej formy wsparcia

skorzystato tacznie 41 osdéb niepetnosprawnych, w tym 23 zaliczanych do grupy dzieci

i mtodziezy niepetnosprawnej. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 12 — Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny dla osob

niepetnosprawnych na terenie powiatu gliwickiego

w latach 2016-2020

Rok Suma
Nazwazadania Jednostka

2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet

rehabilitacyjny dla os6b liczba 5 10 3 12 #11 41

niepetnosprawnych ,
Saas Tas osob

w tym:dzieci i mtodziez

niepetnosprawna

Zroédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PFRON

 

 

Nalezy podkreslié, ze rzeczywiste zapotrzebowanie na poszczegolne formy rehabilitacji

spotecznej na terenie powiatu gliwickiego jest znacznie wieksze, niz mozna_ bylo

zaobserwowaé patrzac z punktu widzenia realizacji tychze zadan. W latach 2016-2020 srednio

kazdego roku sktadanych byto 917 wnioskéw o dofinansowanie ze srodkéw PFRON w ramach

rehabilitacji spotecznej. Liczba ta utrzymywata sie na zblizonym poziomie na przestrzeni

od 2016 do 2018 roku. Natomiast od 2019 roku, obserwowany byt dynamiczny wzrost ich

liczby w obszarach: Aktywnego Samorzadu — Modut | oraz dofinansowan likwidacji barier

i przedmiotow ortopedycznych. Powstaty w 2020 roku wzrost wygenerowanyzostat gtownie
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Za sprawg uruchomienia ModutuIll - ,Pomoc osobom niepetnosprawnym poszkodowanym

w wyniku zywiotu lub sytuacji kryzysowych wywotanych chorobami zakaznymi”, ktdrego

celem byto zrekompensowanie braku mozliwosci uczestnictwa w zajeciach dziennych

osrodk6w wsparcia w zwigzku z pandemig COVID-19. Biorac pod uwageliczbe zrealizowanych

wnioskéw nalezy zauwazy¢é, ze srednio kazdego roku realizowane byly przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 703 wnioski. Na przestrzeni lat 2016-2020 tempo

realizacji wnioskow byto proporcjonalne do liczby sktadanych wnioskéw. W badanym okresie

znaczgca czes¢ zadari w ramach rehabilitacji spotecznej na terenie powiatu gliwickiego,

zwiazana byta z dofinansowaniem: zakupu przedmiotdw ortopedycznych oraz turnusé6w

rehabilitacyjnych. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 13 — Liczba wnioskéw o dofinansowanie ze srodko6w PFRON

w latach 2016 - 2020

 

Pee Rok

ESASag i eylinhArltrip.
Aktywny Liczba ztozonych wniosko6w 51 46 29 55 64
S . .
amorzad Liczba zrealizowanych a7 3 6 4g a7

(tacznie) wnioskéw

Liczba ztozonych wnioské6w 12 13 6 33 43
M . .

odut| Liczba zrealizowanych 10 13 4 28 7

wnioskéw

Liczba ztozonych wnioskéw 39 33 23 22 21

Modut II i iodu Liczba zrealizowanych 27 30 22 20 20

wnioskéw

Liczba ztozonych wnioské6w - - - - 501

ModutIII Liczba zrealizowanych
cae - - - - 414

wnioské6w

ee Liczba ztozonych wnioskow 23 22 46 63 59
Likwidacja liczb i h

barier tbe ee Zowaly’ 17 13 31 45 49
wnioskéw

; Liczba ztozonych wnioskéw 306 308 346 450 429
Przedmioty lictb i h

ortopedyczne pee a 7rea pear 293 246 327 404 409
wnioskow

Liczba ztozonych wnioskow 347 300 295 330 272

iy Liczba zrealizowanychrehabilitacyjne "©7097! ye 178 143 172 232 119
wniosk6w

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PCPR
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2.2.1 Realizacja programow i projektow finansowanych ze srodkow PFRON

Program wyrownywaniardznic miedzy regionamiIII

Gtownym celem Programu jest wyréwnywanie szans oraz zwiekszenie dostepu osob

niepetnosprawnych, zamieszkujacych regiony stabo  rozwiniete gospodarczo

i spotecznie, w dostepie do rehabilitacji spotecznej i zawodowej. Program przewiduje

udzielanie pomocy w formie dofinansowan przedsiewzie¢ realizowanych m.in. w zakresie

likwidacji barier w zakresie umozliwienia osobom niepetnosprawnym poruszania si¢

i komunikowania (obszar B), tworzenie spdtdzielni socjalnych osdb prawnych (obszar C),

likwidacje barier transportowych (obszarD) oraz od 2020r. - przeciwdziatanie degradacji WTZ

(obszar F).

Powiat gliwicki corocznie przystepuje do uczestnictwa w kolejnych edycjach programu

ogtaszanych przez PFRON prowadzac nabér wnioskéw dla beneficjentéw zainteresowanych

uzyskaniem wsparcia. W ostatnich latach Powiat pozyskat srodki na realizacje wszystkich

projektow zawartych w przestanych do Slaskiego Oddziatu PFRON wystapieniach.

Program ,,Aktywny samorzqd”

Powiat gliwicki od 2011 roku realizuje pilotazowy program ,Aktywny samorzad”,

ktérego gttwnym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczajacych

uczestnictwo oséb niepetnosprawnych w zyciu spotecznym, zawodowym oraz dostepie

do edukacji.

Do realizacji programu wskazano PCPR w Gliwicach, ktére udziela beneficjentom

wparcia w ramach nastepujacych modutow,obszaréwi zadan:

|. Modut - likwidacja barier utrudniajacych aktywizacje spoteczng i zawodowa:

1) Obszar A — likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1 — pomoc w zakupie i montazu oprzyrzadowania do posiadanego

samochodu (adresowana do osdb z orzeczeniem o niepetnosprawnosci - do 16 roku

zycia lub osdb ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci,

z dysfunkcjg narzadu ruchu;

b) Zadanie 2 — pomocw uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osob ze znacznym albo

umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci, z dysfunkcja narzqdu ruchu);

c) Zadanie 3 — pomocw uzyskaniu prawajazdy (adresowana do osdébze znacznym albo

umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci, z dysfunkcjq narzqdu_ stuchu,

w stopniu wymagajacym korzystania z ustug ttumacza jezyka migowego);

d) Zadanie 4 — pomoc w zakupie i montazu oprzyrzadowania do posiadanego

samochodu (adresowana do osdb ze znacznym albo umiarkowanym stopniem

niepetnosprawnosci, z dysfunkcja narzadu stuchu).
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2) Obszar B — likwidacja barier w dostepie do uczestniczenia w spoteczenstwie

informacyjnym:

a) Zadanie 1 — pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementdéw oraz

oprogramowania, adresowana do osdb z orzeczeniem o niepetnosprawnosci

(do 16 r.z.) lub do osdéb ze znacznym stopniem niepetnosprawnosci, z dysfunkcja

narzadu wzroku lub obu konczyn gornych;

b) Zadanie 2 — dofinansowanie szkoleh w zakresie obstugi nabytego sprzetu

elektronicznego i oprogramowania;

c) Zadanie 3 — pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementdw oraz

oprogramowania, adresowana do  osdb Zz umiarkowanym stopniem

niepetnosprawnosci z dysfunkcjg narzgdu wzroku;

d) Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzetu elektronicznego lub jego elementdéw oraz

oprogramowania, adresowana do osdb z orzeczeniem o niepetnosprawnosci

(do 16 r. z) lub do osdb ze znacznym albo umiarkowanym§ stopniem

niepetnosprawnosci, z dysfunkcja narzadu stuchu i trudnosciami w komunikowaniu

sie Za pomocg mowy;

e) Zadanie 5 — pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego sprzetu

elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osdb

Z orzeczeniem o niepetnosprawnosci - do 16 roku zycia lub osdb ze znacznym

stopniem niepetnosprawnosci).

3) Obszar C — likwidacja barier w poruszaniu sie:

a) Zadanie 1 — pomoc w zakupie wozka inwalidzkiego o napedzie elektrycznym

(adresowana do osobz orzeczeniem o niepetnosprawnosci - do 16 roku zycia lub osdb

ze znacznym stopniem niepetnosprawnosci, z dysfunkcjg uniemozliwiajaca

samodzielne poruszanie sie za pomocg wozka inwalidzkiego o napedzie recznym);

b)Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego wozka

inwalidzkiego o napedzie elektrycznym, (adresowana do osdb z orzeczeniem

o niepetnosprawnosci - do 16 roku zycia lub osdb ze znacznym stopniem

niepetnosprawnosci);

c) Zadanie 3 — pomoc w zakupie protezy konczyny, w ktdrej zastosowano nowoczesne

rozwigzania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakosci, (adresowana

do osdébze stopniem niepetnosprawnosci);

d)Zadanie 4 — pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy

koniczyny, w ktdérej zastosowano nowoczesne rozwigzania techniczne, tj. protezy

co najmniej na Ill poziomie jakosci, (adresowana do osdb ze stopniem

niepetnosprawnosci);
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e)Zadanie 5 — pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napedzie elektrycznym

lub oprzyrzadowania elektrycznego do wozka recznego. (adresowana do osdb

z orzeczeniem o niepetnosprawnosci - do 16 roku zycia lub osdéb ze znacznym

stopniem niepetnosprawnosci, z dysfunkcja narzadu ruchu powodujaca problemy

w samodzielnym przemieszczaniu sie i posiadajacych zgode lekarza specjalisty na

uzytkowanie przedmiotu dofinansowania).

4) Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki

dla osoby zaleznej. (dziecka przebywajacego w ztobku lub przedszkolu albo pod inng tego

typu opieka, pomoc adresowana do osdb ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

niepetnosprawnosci, ktdre sq przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym

dziecka).

. Modut Il - pomoc w uzyskaniu wyksztatcenia na poziomie wyzszym, ktdry jest adresowany

do osdb ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci, pobierajacych

nauke w:w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyzszej (studia pierwszego stopnia,

studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowelub doktorskie

albo doktoranckie prowadzoneprzez szkoty wyzsze w systemie stacjonarnym / dziennym

lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym réwniez za

posrednictwem Internetu), a takze do osdb, ktore przewdd doktorski otworzyty poza

studiami doktoranckimi.

Tabela nr 14— Liczba przyznanych dofinansowan w ramach pilotazowego programu

"Aktywny samorzad" w latach 2016-2020

 

 

 

      

Wyszczegolnienie 2016 2017 2018 2019

Modut| 10 13 4 28 27

ModutIl 37 30 22 20 20

Razem 47 43 26 48 47  
 

Zrédio: opracowanie wiasne na podstawie danych PCPR

W celu utatwienia mieszkancom uzyskania wsparcia w ramachpilotazowego programu

“Aktywny samorzad”, Powiat gliwicki przystapit do wdrozonego przez PFRON Systemu Obstugi

Wsparcia (SOW). Od 2019 r. wnioski o dofinansowanie w ramach Modutéw | oraz II

Programu AS, procedowanesq przez PCPR w Gliwicach elektronicznie.

2.2.2 Rehabilitacja spoteczna w ujeciu instytucjonalnym

Na terenie powiatu gliwickiego funkcjonujg dwa Warsztaty Terapii Zajeciowej

w Knurowie i Pyskowicach, dla ktérych organami prowadzacymi sq odpowiednio: "Caritas"

Archidiecezji Katowickiej oraz Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Spotecznej Osdb
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Niepetnosprawnych ,,Tecza” z siedziba w Bycinie. Jak pokazano w ponizszej tabeli sq one

dofinansowywane ze Ssrodk6w PFRON. WTZ tychlokalizacjach obejmujqa terapia tacznie

86 uczestnikow.

Tabela nr 15 — Liczba warsztatow terapii zajeciowej na terenie powiatu gliwickiego

w latach 2016-2020

Rok

 

 

Nazwa zadania Jednostka atts Ske) aks ait Arte

vewarsztatowterapii 7 3 3 2 7

= wt a dofinansowani heaba Weym: ansowanie 2 2 3 3 3

ze Srodkow PFRON
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PFRON
 

Powiat gliwicki dysponowat na koniec 2020 roku rozbudowang struktura jednostek

organizacyjnych dziatajacych Ww ramach systemu pomocy spotecznej.

W jej sktad wchodzito: pieé domdédw pomocy spotecznej oraz osrodek wsparcia.

tacznie na terenie powiatu funkcjonowato szesé jednostek organizacyjnych, zapewniajacych

455 miejsc w rézny sposob sprofilowanych. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 16 - Jednostki organizacyjne pomocy spotecznej powiatu gliwickiego

wg stanu na koniec 2020 roku

 

Xero iaai (ole ‘afore Poder Snel Liczba Liczba Liczba oséb

prowadzacy jednostek miejsc korzystajacych

Powiat DOMY
pliviickl POMOCY - - 2 175 182

SPOLECZNEJ

DOMY

POMOCY - - 3 230 250

SPOLECZNEJ

in OSRODKI

podmiot g UVSPARLIA DLA srodowiskowy
OSRODKI OSOB — 1 50 50

WSPARCIA Z ZABURZE- samapomogy

NIAMI

PSYCHICZNYMI

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PCPR

Analiza struktury powiatowych jednostek organizacyjnych wskazuje, ze jest adekwatna

do aktualnych potrzeb. Funkcjonujace na terenie powiatu gliwickiego podmioty, Swiadczace

ustugi w obszarach: pomocy spotecznej oraz rehabilitacji zawodowej i spotecznej, tworza

koherentny system oparcia dla mieszkancow powiatu. Szczegdtowe zestawienie jednostek

prowadzonych, zlecanych badz dofinansowywanych przez powiat  gliwicki zostato

zaprezentowanew ponizszej tabeli.
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Tabela nr 17 — Jednostki prowadzone,zlecane lub dofinansowywaneprzez powiat

gliwicki wg stanu na koniec 2020 roku

 

 

Typ jednostki Nazwajednostki Adres pe
miejsc

DPS "Caritas" Archidiecezji Katowickiej ul. Szpitalna 29, 44- 90

Osrodek Matka Boza Uzdrowienie Chorych 194 Knuréw

: DPS "Caritas" Diecezji Gliwickiej ul. Wiejska 42a, 44- 80

~~ wWisniczach 187 Wielowies
: fae Sao DPS “Ostoja" ul. Kozielska 1, 44-153 DA

Sosnicowice
 

eSace
ul. Knurowska 13, 44-

_ DPS "Zameczek" 144 Kuznia 51

Nieborowska

ul. Damrota 7, 44-145
 

 

 

 

~ DPS w Pilchowicach : 60
es Pilchowice

rodowiskowy Dom SDS "Caritas" Archidiecezji Katowickiej ul. Szpitalna 29, 44- 50

Samopomocy OSrodek Matka Boza Uzdrowienie Chorych 194 Knuréw

WTZ "Caritas" Archidiecezji Katowickiej ul. Szpitalna 29, 44- 50

: Osrodek Matka Boza Uzdrowienie Chorych 194 Knurow

B WEiG2eis cies) WTZ"Tecza" prowadzone przez
; PaMeraoN Stowarzyszenie Integracji Zawodowej ul. Wojska Polskiego 36 i Spotecznej Osdb Niepetnosprawnych 3, 44-120 Pyskowice

nee —_ ,,1ecza” z siedziba w Bycinie
Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PCPR
 

Struktura dostepnych miejsc w Srodowiskowym Domu Samopomocy dla osdb

z zaburzeniami psychicznymi — typ A i dla oséb z niepetnosprawnoscig intelektualng typu B,

zorganizowana przez powiat gliwicki, stanowi odpowiedz na potrzeby wynikajace

ze §rodowiska. Jedynie na terenie gmin: Rudziniec i Wielowies sygnalizowana jest potrzeba

uruchomienia takiej formy wsparcia. tacznie na tym obszarze zostato zidentyfikowanych

8 oséb, ktére stanowig potencjalnych beneficjentow srodowiskowych doméw samopomocy.

W wyniku przeprowadzonych badan ustalono, ze te same gminy zgtaszaty dodatkowe

zapotrzebowanie na osrodki wsparcia w formie SDStypu B - dla osdb z niepetnosprawnosciq

intelektualna, w liczbie 6 miejsc. Natomiast ze strony gmin: Gierattowice, Pyskowice oraz

Wielowies sygnalizowana byta potrzeba zwiekszenia liczby miejsc w warsztatach terapii

zajeciowej. tacznie gminyte identyfikowaty na swoich terenach 15 potencjalnych uczestnikow

WTZ, z czego az 10 na terenie gminy Pyskowice.

Bardzo wyraznie zgtaszane byto zapotrzebowanie na uruchomienie zaktadu

opiekunczo-leczniczego na terenie powiatu. Ma to niewatpliwie zwiagzek z procesem

postepujacego starzenia sie spoteczeristwa. Szacunkowe dane wskazuja, ze w powiecie

identyfikowanych jest minimum 56 osdéb, potencjalnie kwalifikujacych sie do takiej formy

wsparcia. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

 

36 RICHPEX consulting service www.strateg24.pl

Id: AEQE792E-ACFC-48E0-948| -855473312A2B.Projekt Strona 36



PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026 2021
 

Tabela nr 18 - Szacowane potrzeby w zakresie uruchomienia zaktadu opiekufczo-

  
 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczego

. 3 Gierattowice 5

a Knuréw® b.d.

wa liczba os6b, Pilchowice 3

ktére mogtybyskorzystaé Pyskowice 20

Anna Rudziniec 8
uruchomionegoZOL Sosnicowice 5

= Toszek 10

: Wielowies 5

suma 56

Zrédto: dane OPS

Ponadto osrodki pomocy spotecznej z terenu powiatu gliwickiego zgtaszaty

koniecznosé uruchomienia réznych form wsparcia, wsrdod ktdrych najczesciej wskazywano:

— Klub samopomocy, ktérego celem bytoby przetamywanie izolacji spotecznej,

przygotowywanie osdb do powrotu i prawidiowego funkcjonowania w zyciu

spotecznym, doskonalenie umiejetnosci radzenia sobie w sytuacjach zyciowych

i spotecznych, dziatania w kierunku utrzymania pracy, zapobieganie nawrotom choroby,

motywowanie do podejmowania leczenia, aktywne wypeinianie wolnego czasu,

pogtebianie zainteresowan.

— Mieszkania chronione, przygotowujace osoby w nim przebywajace do prowadzenia

samodzielnego zycia lub zastepujaca pobyt w placéwce zapewniajacej catodobowa

opieke.

— Dzienne dom pomocydla osob starszych.

— Domy Pomocy Spotecznej dla osdb w podesztym wieku oraz przewlekle somatycznie

chorych.

— O§rodek rehabilitacji leczniczej - Swiadczacy szeroki zakres ustug rehabilitacyjnych,

realizowanych w warunkach: ambulatoryjnych, domowych lub oddziatu dziennego.

 

8 Na terenie Knurowa funkcjonuje Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy "Nadzieja" (dla osdb somatycznie chorych),

przy ul. Parkowej 1A oraz Zaktad Opiekuriczo Leczniczy (dla oséb z zaburzeniami psychicznymi),

przy ul. Dworcowej 3. W obydwuplacéwkachilos¢ miejsc jest ograniczona, a czas oczekiwania na przyjecie

wynosi: przy ul. Parkowej - ok. 5 miesiecy, przy ul. Dworcowej - ok. 12 miesiecy. Dane te moga wskazywa€ na

potrzebe uruchomienia dodatkowych miejsc lub dodatkowych placowek.
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Poradnie Psychologiczno—Pedagogiczne

W obszarze diagnozowania dzieci i mtodziezy na terenie powiatu gliwickiego funkcjonuja

dwie Poradnie Psychologiczno—Pedagogiczne, kt6re maja  swoje siedziby

w nastepujacych lokalizacjach: 9

— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie przy ulicy Kosmonautdw 5a,

obejmujaca swym dziataniem gminy: Knurdw, Gierattowice, Pilchowice,

Sosnicowice;

— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach przy ulicy Kardynata

Stefana Wyszynskiego 37, obejmujaca swym zasiegiem gminy: Pyskowice,

Wielowies, Toszek i Rudziniec.

Do gt6wnych zadan Poradni naleza:

1. wezesne wspomaganie ze wzgledu  na_ niedostuch, niedowidzenie,

niepetnosprawnosé intelektualna, niepetnosprawnosé ruchowa,

niepetnosprawnos¢ sprzezona, a takze autyzm,

2. diagnoza i terapia dziecka,

3. zapewnienie specjalistycznej pomocy  psychologicznej, pedagogicznej

i logopedycznej w formie doradztwa, dziatan profilaktycznych w srodowisku

dziecka oraz wsparcia kierowanegodo rodzicdéwi nauczycieli,

4. doradztwo zawodowe,

5. diagnoza logopedyczna matych dzieci z opdznionym lub zaburzonym

rozwojem mowy, diagnoza logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym

i szkolnym z wadami wymowyoraz zaburzeniami mowy, indywidualna terapia

logopedyczna dla dzieci,

6. wspomaganie przedszkoli, szkdt i innych placowek oSwiatowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie realizuje w powiecie gliwickim

zadania wiodacego osrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego. Osrodek zostat

utworzony w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,Za zyciem”

na podstawie uchwaty Rady Ministréw podjetej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016

r. o wsparciu kobiet w ciazy i rodzin ,,Za zyciem”. Realizuje on nastepujace zadania?®:

— udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczacej problemdéw rozwojowych

dziecka,

— wskazuje wtasciwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej

pomocy, w_ szczegdlnosci rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej,

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

 

° Raport o stanie powiatu gliwickiego za 2019 rok —s. 56

1 Zrédto: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie
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— wskazuje jednostki udzielajace specjalistycznej pomocy dzieciom,

— organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

— koordynuje korzystanie z ustug specjalistow dostepnych na obszarze powiatu

Obecnie wielospecjalistyczng terapig objetych jest 59 dzieci od urodzenia do rozpoczecia

nauki

organ

Ww szkole.

Ponadto w ramachsieci wspotpracy PPP w Knurowie wraz z Miejska Biblioteka Publiczna

izuje warsztaty coachingu rodzinnego. Tematyka spotkan dostosowanajest do potrzeb

srodowiska lokalnego i obejmuje nastepujgce zagadnienia:

— wspomaganie rozwoju mowydziecka od urodzenia,

— zZapobieganie wadom wymowy,

— zabawy wspomagajace rozw6j psychomotoryczny dziecka,

— wezesna nauka czytania metodg krakowska,

— wptyw wysokich technologii na rozwdj dziecka,

— wplyw diety na rozw6dj dziecka,

— rozw6j ruchowy i jego nieprawidtowosci.

2.3 Rehabilitacja zawodowa osob niepetnosprawnych

Dziatania w zakresie rehabilitacji zawodowej na terenie powiatu gliwickiego realizowane

Sq przez Powiatowy Urzad Pracy w Gliwicach. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spotecznej

oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych tworzy dla tej grupy osdb warunki do utatwienia

im uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez

umozliwienie korzystania z poradnictwa zawodowego,szkolenia zawodowegoi posrednictwa

pracy.

Za po

W ramach srodké6w Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych

Srednictwem Powiatowego Urzedu Pracy pracodawcy, ktdérzy chcq zatrudni¢ osoby

niepetnosprawne mogg ubiegaésie o:

zwrot kosztow przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepetnosprawnej,

zwrot koszt6w wyposazenia stanowiska pracy osoby niepetnosprawnej,

zwrot kosztow _zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi

niepetnosprawnemu w pracy,

zwrot kosztow szkolenia pracownika niepetnosprawnego,

miesieczne dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepetnosprawnej.

Ponadto pracodawca zatrudniajacy osoby niepetnosprawne moze uzyska¢ zwolnienie

z wptat na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych.

Zwrot koszt6w przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepetnosprawnej

obejmuje m.in:

 

RICHPEX consulting service www.strateg24.pl 39

Id: AE9E792E-ACFC-48E0-948 | -8554733 12A2B. Projekt

2021

Strona 39



2021 | PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026

— adaptacje pomieszczei zaktadu pracy do potrzeb osdb niepetnosprawnych,

w szczegdélnosci zwiagzanych z przystosowaniem stanowisk pracy dla tych osdb,

adekwatnie do ich niepetnosprawnosci;

— adaptacji lub nabycia urzadzen utatwiajacych osobie niepetnosprawnej wykonywanie

pracy lub funkcjonowanie w zaktadzie pracy;

— zakupu i autoryzacji oprogramowania na uzytek pracownikéw niepetnosprawnych,

jak rowniez urzgdzen technologii wspomagajacych lub przystosowanych do potrzeb

wynikajacych z ich niepetnosprawnosci.*4

W ramachzadan finansowanych z PFRONw obszarzerehabilitacji zawodowej na terenie

powiatu gliwickiego w_ latach 2016-2020 gtdwnie realizowano: zwroty wydatkéw

na instrumenty i ustugi rynku pracy dla osdb niepetnosprawnych poszukujacych pracy;

dofinansowania rozpoczecia dziatalnogci gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wktadu

do spétdzielni socjalnej oraz finansowanie szkoler organizowanych przez kierownika

powiatowego urzedu pracy. W analizowanym okresie z tych form skorzystato tacznie 15 osob.

Natomiast w latach 2016 i 2018 dokonano zwrotu koszt6w wyposazenia dwoch stanowisk

pracy. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela. Biorac pod uwage ogdlng liczbe

mieszkancéw powiatu gliwickiego (115.528 osdb w 2019 roku) oraz liczbe osdb

niepetnosprawnych (11.468 osdb w 2011 roku)**, nalezy uznaé, ze skala dziatan w obszarze

rehabilitacji zawodowej, finansowa z PFRON na terenie powiatu, jest niewielka.

Tabela nr 19 — Zadania w obszarze rehabilitacji zawodowej, finansowane z PFRON,

na terenie powiatu gliwickiego w latach 2016-2020

 

 

 

 

Nazwa zadania Jednostka a Pate
2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

Zwrot koszt6w wyposazenia stanowisk liczba stanowisk 1 ; 1 ; ; 3

pracy pracy

Zwrot wydatkow na instrumenty i ustugi

rynku pracy dla os6b niepetnosprawnych
: weed : 2 2 2 1 - 7

poszukujacych pracy i nie pozostajacych

w zatrudnieniu

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczecia

dziatalnosci gospodarczej, rolniczej liczba osob ; 1 1 1 1 4

lub wniesienie wktadu do spdtdzielni

socjalnej

Finansowanieszkolen organizowanych

przez kierownika powiatowego urzedu 2 - 1 1 - 4

pracy
 

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PFRON

 

1 Zrédto: opracowano na podstawie:https://gliwice.praca.gov.p|/dla-pracodawcow-i

przedsiebiorcow/zatrudnianie-niepelnosprawnych/zwrot-kosztow-przystosowania-stanowiska-pracy-dla-

osoby-niepelnosprawnej, (dostep w dniu 1 sierpnia 2021r.)

2 Wedtug NarodowegoSpisu Powszechnego GUSz 2011 roku.
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Analizujac liczbe osob niepetnosprawnych bezrobotnychw odniesieniu do ogdlnej liczby

os6b bezrobotnych na_ terenie powiatu gliwickiego zauwazamy, ze w_ okresie

od 2015 do 2020 roku, jedna na siedemnascie osdéb zarejestrowanych jako bezrobotne byta

osoba niepetnosprawng. WSrdd osdb bezrobotnych niepetnosprawnych przeszto 43%

stanowity kobiety. Natomiast w grupie osdb bezrobotnych znajdujacych sie w szczegdlnej

sytuacji z uwagi na posiadanie co najmniej jednego dziecka niepetnosprawnego w wieku

do 18 roku zycia, w latach 2015-2020, znalazto sie tacznie 16 osdéb. Potowe wésrdd nich

stanowity kobiety. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 20— Udziat osdb niepetnosprawnych lub posiadajacych dzieci

niepetnosprawne w ogodlnej liczbie bezrobotnych, na terenie powiatu

gliwickiego w latach 2015-2020

        

 

    

  

Rok Suma
zegolnienie a

2018 2019 2020 koncowa    2015 2016 2017

 

    
ogdtem 3100 2522 2133 1818 1355 1883 12811

niepetnosprawne kobiety 78 55 51 59 36 43 322

ogdétem 168 122 128 128 96 102 744

- najmniej jedno

_ dziecko kobiety - 1 3 2 1 1 8
_ niepetnosprawne

o 18 roku zycia

  

   

   

ziecko ogdotem - 2 4 3 3 4 16

iepefnosprawne

- do 18 roku zycia

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PUP

Nalezy zwrd¢ rdwniez uwage,ze liczba osdb niepetnosprawnych bezrobotnychw latach

2015-2020 utrzymywata sie na srednim poziomie 124 osdb. Natomiast sredni udziat tychze

osdob w ogolnej liczbie bezrobotnych i poszukujacych pracy utrzymywat sie na poziomie 6%.

Jednakze wraz ze zmieniajaca sie koniunkturga na rynku pracy, zmiany liczby osdb

niepetnosprawnych — bezrobotnychnie przebiegaty w podobnym kierunku,jaki obserwowano

dla ogdlnej liczby bezrobotnych. Bowiem podczas gdy spadata ogolna liczba bezrobotnych

udziat osdb niepetnosprawnychrost i odwrotnie, gdy wzrastata ogdlna liczba bezrobotnych,

udziat osdb niepetnosprawnych spadat. Pomimo tej dychotomii liczba osdb

niepetnosprawnych bezrobotnych w 2020 roku zmniejszyta sie o 39% w_ stosunku

do 2015 roku. Podobny spadek zostat zanotowany w przypadku ogdlnej liczby osdb

bezrobotnych i poszukujacych pracy na terenie powiatu gliwickiego. Skale spadku bezrobocia

w analizowanej grupie mieszkanicow powiatu zaprezentowano na ponizszym schemacie.
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Schemat nr 3 — Udziat osdéb niepetnosprawnych bezrobotnych w ogdlnej liczbie

bezrobotnych i poszukujacych pracy terenie powiatu gliwickiego

w latach 2015-2020

3500

3000

2 2500
sO
wn

© 2000
oO

a
2 1500

1000

500

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

 niepetnosprawni 168 122 128 128 96 102

@ bezrobotni i poszukujacy pracy 3100 2522 2133 1818 1355 1883

rok / liczba osdéb

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PUP

Analizujac strukture oséb zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy nalezy

zwrocié uwage na grupe osdb niepetnosprawnych znajdujacych sie w szczegdlnej sytuacji.

Naleza do nich m.in. osoby niepetnosprawnezarejestrowane jako bezrobotni lub poszukujacy

pracy niepozostajacy w zatrudnieniu. Pomimo spadajacej stopy bezrobocia szczegdlnie

wyrdzniaja sie grupy oséb bezrobotnych, takie jak: dtugotrwale bezrobotni, osoby w wieku

do 30 oraz powyzej 50 roku zycia. Wymienione grupy, w okresie od 2015 do 2020 roku,

stanowity odpowiednio: 68%, 13% oraz 52% wszystkich osdb niepetnosprawnych

bezrobotnych bedacych w szczegdlnej sytuacji na rynku pracy. Szczegdtowe dane zawiera

ponizsza tabela.

Tabela nr 21 — Bezrobotni niepetnosprawni, bedacy w szczegdlnej sytuacji na rynku

pracy na terenie powiatu gliwickiego w latach 2015-2020

 

Kategorie osob niepetnosprawnych Rok Suma

bezrobotnych bedacych w 2015 2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

szczegolnej sytuacji na rynku pracy Liczba osob

do 30 roku zycia 28 160 «13 14 9 13 93

w tym do 25 roku zycia 14 8 8 9 6 3 48

dtugotrwale bezrobotni 123 87 87 84 68 55 504

pow. 50 roku zycia 86 67 73 56 55 53 390

korzystajace ze Swiadczen z pomocwalene pomory 5 2 8 4 8 9 32

posiadajgce co najmniej jedno

dziecko do 6 roku zycia

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PUP

7 3 5 7 3 - 25
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Badajac grupe osob niepetnosprawnych bezrobotnych pod katem stazu ich pracy nalezy

zauwazy¢, ze najlicznie) wystepowaty osoby legitymujace sie stazem pracy do 1 roku oraz

10-20 lat, tacznie grupa ta stanowita 40% wszystkich bezrobotnych osdob niepetnosprawnych.

Druga w kolejnosci grupe stanowily osoby ze stazem pracy w przedziale 1-5 oraz 20-30lat,

w badanym okresie byta to co szdsta osoba. Natomiast prawie co siddma osoba

niepetnoprawnanie posiadata stazu pracy. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 22 — Staz pracy bezrobotnych osdéb niepetnosprawnych, bedacych

w szczegolnej sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu gliwickiego

w latach 2015-2020

 

 

Staz pracy bezrobotnych Rok Suma

niepeinosprawnych 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kofcowa
bedacych w szczegolnej : 2

sytuacji na rynku pracy Liczba osob

bez stazu 27 18 19 13 12 12 101

do 1 roku 33 29 28 24 14 22 150

1-5 22 18 21 20 16 14 111

5-10 20 12 15 21 15 13 96

10-20 37 20 24 28 20 20 149

20-30 24 20 15 19 17 19 114

30 lat i wiecej 5 5 6 3 2 2 23

Suma koficowa 168 122 128 128 96 102 744

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PUP

Szczegotowa analiza wieku osdb niepetnosprawnychzarejestrowanych jako bezrobotne

pokazuje, ze najliczniejszqa grupe stanowily osoby w wieku od 45 do 59 roku zycia (47%).

Istotnie znaczaca grupe stanowity rowniez osoby w wieku 35-44 lat (20%). Biorgc pod uwage

dodatkowo szczegdIny charakter tych osdéb, spowodowany wystepowaniem u_ nich

niepetnosprawnosci, nalezy dazy¢ do tworzenia preferencyjnych warunkow i programow

ukierunkowanychna ich aktywizacje zawodowa. Szczegdtowe dane w zakresie wieku oséb

niepetnosprawnych bezrobotnych w okresie od 2015 do 2020 roku zostaly zaprezentowane

w ponizszej tabeli.
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Tabela nr 23-— Wiek osdb niepetnosprawnych bezrobotnych, bedacych w szczegdlnej

sytuacji na rynku pracy na_ terenie powiatu gliwickiego

w latach 2015-2020

Wiek osob niepetnosprawnych Rok Suma

bezrobotnych, bedacych 2015 2016 2017 2018 2019 2020 koncowa
W szczegolnej sytuacji

 

 

PProtel Liczba osob

18-24 14 8 8 9 6 3 48

25-34 25 12 15 18 8 15 93

35-44 31 26 23 33 19 18 150

45-54 45 25 29 26 22 29 176

55-59 33 27 37 30 27 22 176

60 lat i wiecej 20 24 16 12 14 15 101

Suma koncowa 168 122 128 128 96 102 744

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PUP

Badajac poziom wyksztatcenia wsréd osdb niepetnosprawnych bezrobotnych, zauwazy¢

mozna dwie grupy osdb szczegolnie wyrdzniajace sie na rynku pracy. Pierwszai najliczniejsza

stawig  osoby niepetnosprawne legitymujace sie wyksztatceniem  zasadniczym

zawodowym/branzowym, druga natomiast sq osoby z wyksztatceniem gimnazjalnym

i nizszym. Natomiast na trzecim miejscu plasuja sie osoby niepetnosprawne bezrobotne

z wyksztatceniem policealnym i Srednim zawodowym/branzowym. Szczegdtowedane zawiera

ponizsza tabela.

Tabela nr 24 — Wyksztatcenie osdb niepetnosprawnych bezrobotnych, bedacych

w szczegolnej sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu gliwickiego

w latach 2015-2020

 

 

Wyksztatcenie osob niepeinosprawnych Rel .e Suma

bezrobotnych, bedacych 2015 2016 2017 2018 2019 2020 koncowa
W szczegolnej sytuacji : ;

Prreariicto? Liczba osob

wyzsze 6 6 4 5 6 7 34

Srednie ogdlnoksztatcace 12 10 10 8 5 11 56

policealnei srednie 71 16 17 31 10 13 98

zawodowe/branzowe

zasadnicze zawodowe/branzowe 77 44 52 60 51 39 323

gimnazjalne/podstawowei ponizej 52 46 45 34 24 32 233

Suma koncowa 168 122 128 128 96 102 744

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PUP

 

44 RICHPEX consulting service www.strateg24.pl

Id: AEQE792E-ACFC-48E0-948 | -855473312A2B. Projekt Strona 44



PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026 | 2021

Ostatnia z analiz, prowadzonych w obszarze funkcjonowania osdéb niepetnosprawnych

na rynku pracy na terenie powiatu gliwickiego, jest spojrzenie przez pryzmat czasu,

w jakim osoby te pozostajq bez zatrudnienia. Badajac okres od 2015 do 2020 roku mozna

zauwazyé, ze najliczniejszq grupe stanowity osoby pozostajace bez pracy przez okres

powyzej 24 miesiecy, co trzecia osoba niepetnosprawna pozostawata bez pracy przez taki

wtasnie okres. W dalszej kolejnosci nalezy wskaza¢ osoby niepetnosprawne pozostajace bez

pracy przez okres od jednego do dwochlat, stanowity one 17% badanych. W pozostatych

przedziatach czasowych, za wyjatkiem okresu do jednego miesigca, osoby niepetnosprawne

pozostawaty poza rynkiem pracy w grupachliczacych 11-16% ogétu osdb niepetnoprawnych

bezrobotnych. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 25 — Czas pozostawania bez pracy osdb niepetnosprawnych bezrobotnych,

bedacych w szczegolnej sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu

gliwickiego w latach 2015-2020

Liczba miesiecy Rok

pozostawania bez pracy, Suma

bezrobotnych, bedacych

 

 

W szczegolnej sytuacji na areola

rynku pracy

do1 11 7 13 10 7 11 59

1-3 17 19 7 18 6 17 84

3-6 24 17 22 18 11 15 107

6-12 25 18 20 21 21 16 121

12-24 34 19 24 21 15 16 129

pow.24 57 42 42 40 36 27 244

Suma koncowa 168 122 128 128 96 £102 744

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PUP

2.4 Wnioski z diagnozy sytuacji osdb niepetnosprawnych

1. Postepujacy processtarzenia sie spoteczeristwa powiatu gliwickiego w kolejnych latach

bedzie generowat dla systemu pomocy spotecznej i ochrony zdrowia szereg

dodatkowych wymagan. Konieczne bedzie utworzenie struktury instytucjonalnej oraz

systemowej, ktéra zapewni osobom w wieku powyzej 65 roku zycia warunki do:

odpowiedniej ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki i integracji.

2. Obserwowanajest na terenie powiatu gliwickiego niekorzystna sytuacja demograficzna,

bedaca przede wszystkim wynikiem postepujacego procesu starzenia sie spoteczenstwa

przy spadajacym odczycie wskaznika przyrostu naturalnego.

3. W badanym okresie utrzymywata sie na znaczacych poziomachliczba rodzin i osob

w  rodzinach doéwiadczajacych zjawiska dtugotrwatej lub ciezkiej choroby.

Pomimo spadku ogdélnej liczby osdb w rodzinach dotknietych problemem dtugotrwatej

choroby na terenie catego powiatu gliwickiego, patrzac przez pryzmat tego zagadnienia
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nalezy uzna¢,ze sytuacja jest dos¢ powazna. Szczegdlnie nalezy zwrdécic uwage na gminy:

Pyskowice, Sosnicowice i Wielowies, gdzie zanotowano wzrost rzedu 14 - 67% liczby

osob w rodzinach, ktére otrzymywaty pomoc z systemu pomocy spotecznej na skutek

dtugotrwatej lub ciezkiej choroby.

4. Dodatkowo nalezy zauwazyé, ze pomimo spadajacej liczby rodzin otrzymujacych

wsparcie z osrodkéw pomocy spotecznej z uwagi na zjawisko niepetnosprawnosci,

utrzymywata sie na istotnie wysokim poziomie ich liczba na terenie catego powiatu

w latach 2017-2019. W zwiazku z tym konieczna bedzie rozbudowasieci wsparcia

instytucjonalnego dla osdb z_ niepetnosprawnosciami, oferujacej rézne formy

rehabilitacji dostosowane do rodzajow niepetnosprawnosci. Konieczne beda ponadto

dziatania ukierunkowane na dalszq_ likwidacje barier utrudniajacych codzienne

funkcjonowanie osdb z niepetnosprawnosciami. Jak rowniez nalezy zwrdci¢ uwage na

rozbudowesieci asystentury osob niepetnosprawnych.

5. Wegrupie osdb niepetnosprawnych, ktdére otrzymywaly orzeczenie o niepetnosprawnosci

najliczniejszq grupe stanowity osoby w wieku powyzej 60 roku zycia. Prawie co druga

osoba wnioskujaca 0 orzeczenie o stopniu niepetnosprawnosci byta wiasnie tej grupie

wiekowej. Blisko jedna trzecia wnioskéw pochodzita od osdéb w grupie wiekowej

41-60 lat. tacznie obie te grupy wnioskodawcéw stanowity 73% wszystkich, ktorym

wydanoorzeczenia w latach od 2015 roku do konica 2020 roku. Natomiast analiza wieku

osob niepetnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne pokazuje,ze najliczniejsza

grupe stanowity osoby w wieku od 45 do 59 roku zycia (47%). Istotnie znaczaca grupe

stanowitly rowniez osoby w wieku 35-44 lat (20%). Biorac pod uwage dodatkowo

szczegolny charakter tych osdb, spowodowany wystepowaniem u__ nich

niepetnosprawnosci, nalezy dazy¢ do tworzenia_ preferencyjnych warunkow

i programéw ukierunkowanych na ich aktywizacje zawodowa. Prawie siedem

na dziesieé osdb niepetnosprawnych doswiadczato bezrobocia o charakterze

dtugookresowym, czyli trwajacym powyzej jednego roku. Niniejsze dane potwierdzaja

koniecznosé poszerzenia dziatari w obszarze rehabilitacji zawodowej finansowanych

ze srodkéw PFRON. Biorac pod uwage ogolngliczbe mieszkanicéw powiatu gliwickiego

(115.528 oséb w 2019 roku) oraz liczbe osdb niepetnosprawnych (11.468 osdb

w 2011 roku)*3, nalezy uznaé, ze skala dziatan w obszarze rehabilitacji zawodowej,

finansowa z PFRON na terenie powiatu,jest niewielka.

6. Najczesciej, bo az co trzecia dorosta osoba otrzymywata orzeczenie z powodu

uposledzenia narzadéw ruchu. Druga pod wzgledem wielkosci byla grupa osdb

z chorobami uktadu oddechowego i krazenia — co pigta sposrdd osdb

niepetnosprawnych otrzymata orzeczenie z tego tytutu. Jedna na dziewie¢ osdob

otrzymywata orzeczenie z powoduchorobypsychicznej, natomiast co jedenasta osoba

z uwagi na choroby neurologiczne. Natomiast w grupie osob w wieku do 16 roku zycia

najliczniej pojawiaty sie dzieci cierpigce z powodu chorob neurologicznych, statystycznie

w badanym okresie, co czwarte dziecko z tego powodu otrzymywato orzeczenie

o niepetnosprawnoSci. Kolejna grupe stanowity dzieci cierpiace z powodu catosciowych

zaburzen rozwojowych, az 21% orzeczeri wydawanych byto z tego powodu w grupie

osob do 16 roku zycia w latach 2015-2020. Trzecia pod wzgledem liczby wydawanych

orzeczen, w tej grupie wiekowej, byty orzeczenia z powodu uposledzen umystowych,

miato to miejsce u co ésmego dziecka. Natomiast pomiedzy 3% a 8% przypadkow

 

13 Wedtug NarodowegoSpisu Powszechnego GUSz 2011 roku.
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stanowity orzeczenia wydawane z powodow: uposledzen narzqadu ruchu; zaburzen

gtosu, mowy i chordéb stuchu; chordb narzadu wzroku; epilepsji; chorédb uktadéw

oddechowegoi krazenia oraz chordéb uktadu moczowo- ptciowego.

7. Nalezy zwrdécié uwage, ze w catym analizowanym okresie mozna byto zaobserwowac

spadekliczby wydawanychorzeczen o stopniu niepetnosprawnosci, ktéry w 2020 roku

pordwnaniu do 2015 roku u mezczyzn wynidst -20%, a w przypadku kobiet -10%.

Zwraca jednak uwage wzrost liczby wydawanych orzeczen w latach 2016 — 2019 dla

badanych grup mieszkancow powiatu gliwickiego. Analiza takiego rozktadu danych

sktania do przyjecia pogladu, ze najprawdopodobniejsza przyczyna spadku liczby

wydanych orzeczeh w 2020 roku byta sytuacjg powodowang pandemig COVID-19.

Po wyeliminowaniu tego czynnika nalezatoby uznaé, ze liczba wydawanych orzeczen

na terenie powiatu gliwickiego znajduje sie w trendzie wzrostowym,ktdrego opdznione

skutki w postaci skokowego wzrostu liczby orzeczen, bedzie mozna obserwowac

w kolejnych latach.

3. Zadania w zakresie rehabilitacji sootecznej i zawodowej w wymiarze

finansowym

W niniejszym rozdziale omdwione zostaty wydatki powiatu gliwickiego w zakresie

rehabilitacji os6b niepetnosprawnych. W analizowanym okresie tj. od 2016 do 2020 roku

taczna suma wydatkow wyniosta 11 min ztotych. Srednio kazdego roku na rehabilitacje

spoteczna przeznaczanych byto ponad 2,16 mln ztotych, a na zawodow@g55,6 tys ztotych.

Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 26- Suma wydatkow z PFRON powiatu gliwickiego na rehabilitacje

zawodowgi spoteczng w latach 2016-2020

Lixo) Suma

Wyszcezegolnienie 2016 2017 2018 2019 2020 koncowa

kwota [w zfotych]

 

Rehabiltacis 1975608 1942724 2069759 2288469 2517666 10794226

 

spoteczna

Rehabilitacja
58 399 58524 58 681 52 504 50 000 278 108

zawodowa

Suma koncowa 2034007 2001248 2128440 2340973 2567666 11072334

Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie danych PFRON

Najwiekszy strumien Srodkow finansowych obszarzerehabilitacji spotecznej w latach

2016-2020 kierowany byt na pokrycie zobowigzan z tytutu kosztéw dziatania warsztatow

terapii zajeciowej. Srednio kazdego roku naten cel, w latach 2016-2020, przeznaczanych byto

1,66 mln ztotych, z czego 1,49 mln ztotych pochodzito ze srodkéw PFRON.

Na drugim miejscu w ramach wydatkéw powiatu gliwickiego na rehabilitacje

spoteczna, znajduje sie dofinansowanie turnusow rehabilitacyjnych. Kazdego roku na tencel
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przeznaczanych byto srednio 274 tys ztotych, z czego niespetna jedna trzecig wydatkowano

na dofinansowania dla dzieci i mtodziezy niepetnosprawnej wraz z opiekunami.

Trzecim pod wzgledem wielkosci zadaniem, na ktdre przeznaczanych byto kazdego

roku srednio ponad 255 ty§ ztotych jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne i érodki pomocnicze. W badanym okresie na kazde 10 tys ztfotych

wydatkowanych w ramach niniejszego zadania, przeszto 3.000 ztotych dotyczyto dzieci

i mtodziezy niepetnosprawnej.

Kolejne zadania, w zakresie ktérych szczegdtowe zestawienie zawiera ponizsza tabela,

obejmowalty w latach 2016-2020 nastepujace dofinansowania:

— likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniusie i technicznych,

— zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny dla osdb niepetnosprawnych,

— sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Tabela nr 27—Wydatki powiatu gliwickiego na rehabilitacje  spoteczng

w latach 2016-2020

Rok Suma

Nazwa zadania 2017 PLONE: 2019 koncowa

 

kwota [w ztotych]

Koszty dziatania warsztato6w

terapii zajeciowej - ogdtem

w tym: dofinansowanie

ze Srodkéw PFRON

Dofinansowanie turnusé6w

rehabilitacyjnych

w tym: dzieci i mtodziez

niepetnosprawna wraz 73 004 111 042 55 212 102 900 75 598 417 756

z opiekunami

Dofinansowanie zaopatrzenia

w przedmioty ortopedyczne 240 687 222 847 254 362 269 431 287 524 1274 851

i Srodki pomocnicze

w tym: dzieci i mtodziez

niepeinosprawna

Dofinansowanielikwidacji barier

architektonicznych,

w komunikowaniusie 67 356 69 433 99 305 158 533 173 279 567 906

i technicznych na wnioski

indywidualnych osob

w tym: dzieci i mtodziez

niepetnosprawna

Dofinansowanie zaopatrzenia

w sprzet rehabilitacyjny dla oséb 5 396 11 378 2572 18 375 23 213 60 934

niepetnosprawnych

w tym: dzieci i mtodziez

1528507 1528507 1585840 1729174 1958507 8330535

1375656 1375656 1427256 1556256 1762656 7497480

274 550 263 410 278 696 285 874 265 586 1368 116

72 766 99 906 72 746 82 506 69 472 397 396

25 985 5 120 17 607 40 998 28 396 118 106

. 4817 10 268 1534 14 564 11 020 42 203
niepetnosprawna

Dofinansowanie sportu, kultury, 11.963 _ 7568 ; 5 408 24.939

rekreacji i turystyki

w tym: dzieci i mtodziez 1767 _ 620 ; ; 2 387

niepetnosprawna

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PFRON
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Analizujgac wydatki powiatu w= ramach_ rehabilitacji zawodowej pod katem

poszczegéInych zadan nalezy zwrdci¢ uwage, ze najwiecej srodkow finansowych

przeznaczonych byto na dofinansowanie rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej, rolniczej

lub wniesienie wktadu do spdtdzielni socjalnej. Kolejng grupe wydatkéw w zakresie

rehabilitacji zawodowej stanowity zwroty koszt6w wyposazenia stanowisk pracy.

Trzecig grupe stanowito finansowanie szkolen organizowanych przez kierownika

powiatowego urzedu pracy. Natomiast najmniej Srodkéw finansowych PFRON przeznaczono

w latach 2016-2020 na zwrot wydatkéw na instrumenty i ustugi rynku pracy dla osdéb

niepetnosprawnych poszukujagcych pracy i nie pozostajgcych w_  zatrudnieniu.

Szczegotowe zestawienie wydatkow w ramach realizowanych zadah z zakresu rehabilitacji

zawodowgj na terenie powiatu gliwickiego w latach 2016-2020 zawiera ponizsza tabela.

Tabelanr28-— Wydatki powiatu gliwickiego na rehabilitacje zawodowa

w latach 2016-2020

Rok Suma

Nazwa zadania 2017 2018 2019 2020 koncowa

kwota [w ztotych]

 

Jednorazowe dofinansowanie

rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej,

rolniczej lub wniesienie wktadu

do spdtdzielni socjalnej

Zwrot koszté6w wyposazenia stanowisk

pracy

w tym: w zaktadach pracy chronionej - - - - - -

Finansowanie szkolen organizowanych

przez kierownika powiatowego urzedu 8 229 - 2312 2443 - 12 984

pracy

Zwrot wydatkéw na instrumentyi ustugi

rynku pracy dla osob niepetnosprawnych

poszukujacych pracy i nie pozostajacych

w zatrudnieniu

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych PFRON

= 50000 28000 50000 50000 178000

50 000 - 28 000 . - 78 000

170 8 524 369 61 - 9124

Ponadto powiat gliwicki w latach 2017 - 2020 realizowat dodatkowe programy

finansowane ze Srodk6w PFRON, w tym:

— Pilotazowy program “Aktywny samorzad”,

— “Program wyrownywaniardznic miedzy regionami”,

— Pomoc osobom niepetnosprawnym poszkodowanym w wyniku zywiotu lub sytuacji

kryzysowych wywotanych chorobamizakaznymi- ModutIll

Szczegdtowe zestawienie wydatkéw zrealizowanych w ramach powyzej wskazanych

programow zostato zamieszczone w ponizszej tabeli.
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Tabela nr 29— Wydatki powiatu gliwickiego w ramach programdéw finansowanych

3 18 re

ze Srodkow PFRON w latach 2017-2020

2 007 863,00 2 001 248,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Algorytm

Aktywny Samorzad 188 310,43 184 419,68

Wyrownywanle Roznic 152 105,00 152 105,00
Miedzy Regionami

2017 -
Srodki wtasne powiatu

gliwickiego na realizacje 35 000,00 34 622,00

zadan algorytmowych

Suma 2 383 278,43 2 372 394,68

Algorytm 2 130 095,00 2 128 440,00

Aktywny Samorzad 89 773,00 89 129,30

2018 Wyroéwnywanie Réznic ; _

Miedzy Regionami

Suma 2 219 868,00 2 217 569,30

Algorytm 2 345 187,00 2 340 973,00

Aktywny Samorzad 253 897,00 243 293,20
2019 LZ . se .

Wyrownywanie Roznic 322 848,23 322 848,23
Miedzy Regionami

Suma 2 921 932,23 2 907 114,43

Algorytm 2 590 669,00 2 567 666,31

Aktywny Samorzad 271 194,80 239 512,72

2020 Wyréwnywanie Réznic _ ;
Miedzy Regionami

Suma 2 861 863,80 2 807 179,03  
 

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych PCPR

4. Rola organizacji pozarzgadowych w dziataniach na rzecz osob

z niepetnosprawnoscig

Dziatalnosé organizacji pozarzgdowych w polskim systemie prawnym opiera sie

na dwoch podstawowych aktach prawnych, w sktad ktoérych wchodza: ustawa o fundacjach

oraz prawo o stowarzyszeniach. Dodatkowo od 2003 roku zostato wprowadzone pojecie

dziatalnosci pozytku publicznego, ktdre szczegdtowo reguluje ustawa o dziatalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie.

Fundacje moga byé ustanawianedla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami

Rzeczypospolitej Polskiej celéw spotecznie lub gospodarczo uzytecznych, w szczegdlnosci

takich, jak: ochrona zdrowia, rozw6j gospodarki i nauki, oswiata i wychowanie,kultura i sztuka,

opieka i pomoc spoteczna, ochrona Srodowiska oraz opieka nad zabytkami.

Natomiast stowarzyszenia dzieki zagwarantowanej w Konstytucji wolnosci zrzeszania

sie daja obywatelom, bez wzgledu na przekonania, prawo do czynnegouczestniczenia w zyciu
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publicznym i wyrazania zrdznicowanych pogladé6w oraz realizacji indywidualnych

zainteresowan.

W odniesieniu do dziatalnosci na rzecz osdb niepetnosprawnychnie bez znaczenia jest

zdefiniowanie tzw. dziatalnosci pozytku publicznego, ktdéra obejmuje m.in. zadania w zakresie:

— dziatalnosci na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spotecznej osdb zagrozonych

wykluczeniem spotecznym;

— dziatalnosci na rzecz osdb niepetnosprawnych;

— promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osdéb pozostajacych bez pracy

i Zagrozonych zwolnieniem z pracy;

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania nalezy stwierdzi¢, ze organizacje

pozarzgdowe dzieki swoim cechom budujg w spotecznosciach lokalnych m.in. poczucie

wspotodpowiedzialnosci i zaspokajaja potrzeby waskich grup spotecznych, ktore z racji swoich

ograniczen nie potrafia samodzielnie o nie zadbac. Wspdipraca sektora finanséw publicznych

Z organizacjami pozarzgdowymi przyczynia sie do skuteczniejszego alokowania srodk6w

publicznych w obszary, do ktdérych administracja mogtaby nie dotrze¢. Ogromne znaczenie

w tym procesie ma wykorzystanie kapitatu ludzkiego w_ postaci wolontariuszy, kt6érych

dziatania w znakomitej wiekszosci przypadkow redukuja koszty transfer6w srodkéw

publicznych. Nalezy przy tej okazji podkresli¢, ze ustawa o dziatalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie wskazuje formy wspotpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.

Przyjmuja one najczesciej postac:

— zlecania organizacjom pozarzgdowym realizacji zadan publicznych;

— wzajemnegoinformowania sie o planowanychkierunkachdziatalnosci;

— konsultowania z organizacjami pozarzgdowymi projektow akto6w normatywnych

w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

— konsultowania projekt6w aktow normatywnych dotyczacych sfery zadan publicznych

z radami dziatalnosci pozytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez

wiasciwe jednostki samorzadu terytorialnego;

— tworzenia wspdlnych zespotéw o charakterze doradczym i inicjatywnym, ztozonych

z przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz przedstawicieli wtasciwych

organow administracji publicznej.

Na terenie powiatu gliwickiego, wsrdéd znaczacej liczby organizacji pozarzgdowych

dziatajg te, ktdrych zadania statutowe ukierunkowane sq na_ rzecz osdb

z niepetnosprawnosciami. Szczegdtowe ich zestawienie zostato zaprezentowane w ponizszej

tabeli.
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Tabela nr 30 — Organizacje pozarzadowedziatajace na rzecz osdb z niepetnosprawnoscig

na terenie powiatu gliwickiego, wedtug stanu na koniec 2020 roku

Forma

Miejscowosc organizacyjno-

reyghia

   

  STOWARZYSZENIE INTEGRACJ| ZAWODOWE)| SPOLECZNEJ
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH"TECZA"

FUNDAGJA "STRACHU" OSRODEK REHABILITACYJNY

"EUNDACJA DZIECI | MEODZIEZY NIEPELNOSPRAWNEJ
PROMYCZEK"
STOWARZYSZENIE CENTRUM TERAPII DZIECIECEJ "TECZA"

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SW. JANA BOZEGO W
KNUROWIE
STOWARZYSZENIE RODZIN | PRZYJACIOt OSOB
Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA INTELEKTUALNA

Fundacja FUNDAGJA "ZACISZE GRAZYNY"

DOM POMOCYSPOLECZNEJ DLA DZIECI | MEODZIEZY
PROWADZONYPRZEZ ZAKON OJCOW KAMILIANOW
SZPITAL CHOROB PLUC IM. SW. JOZEFA W PILCHOWICACH

SLASKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "OTWARTY DOM"

ae : STOWARZYSZENIE EMERYTOW RENCISTOW | INWALIDOW

Stowarzyszeni@ WW pR7ysZOWICACH
JA-TY-MY STOWARZYSZENIE SRODOWISK OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH,ICH RODZIN | PRZYJACIOL

STOWARZYSZENIE DRUGIE ZYCIE
STOWARZYSZENIE PRZYJACIOt. CHORYCH "HOSPICJUM
W PYSKOWICACH"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSOB Z UPOSLEDZENIEM
UMYSLOWYM- "NADZIEJA" Z SIEDZIBA W SOSNICOWICACH

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "PODARUJ SERCE"

    

  
  

   

   

(0 Stowarzyszenie

KLESZCZOW Fundacja

   

 

Fundacja

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

Tacoie Stowarzyszenia

5. Analiza SWOT

Uwzgledniajac przeprowadzong diagnoze dziatari podejmowanych na rzecz osdb

z niepetnosprawnoscig w powiecie gliwickim, zostata wykonanaanaliza SWOT. Zadaniem tego

narzedzia jest wykazanie mocnychi stabych stron oraz szans i zagrozen, w tym przypadku

w odniesieniu do zasobow powiatu.

Nazwaprzyjetej metody pochodzi od stéw:

strengths — mocne strony

weaknesses- stabe strony

opportunities — szanse

threats — zagrozenia.
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Mocnestrony stanowig czynniki w postaci zasobéw ludzkich, rzeczowych i potencjatu

drzemiacego wewnatrz badanego srodowiska, na ktorych uksztattowanie organizacja posiada

bezposredni wptyw. Przeciwiefstwem sq natomiast stabe strony, ktdre rdwniez

ukonstytuowane sq wewnatrz organizacji, jednak ich wystepowanie przektada sie

na ostabienie pozycji danej organizacja w stosunku do otoczenia.

Szans nalezy upatrywa¢é poza badanym srodowiskiem, w jego otoczeniu. Stanowia

je wszystkie czynniki zewnetrzne, ktére bez udziatu organizacji wzmacniaja jej pozycje.

Zagrozenia, rowniez znajdujg sie poza organizacjq lub badanym srodowiskiem, bez mozliwosci

wplywania na nie, stanowig czynniki ostabiajgce pozycje organizacji w stosunku do otoczenia.

Bazujac na wnioskach ptynacych z diagnozy, wykorzystujac powyzej opisang metode,

zostat przebadany system wsparcia dla osdb z niepetnosprawnosciami, funkcjonujacy

na terenie powiatu gliwickiego. Szczegdtowe dane zawiera ponizsza tabela.

Tabela nr 31 — Analiza SWOT
 

Mocnestrony Stabe strony
 

 

Posiadanie odpowiedniego zaplecza typu

DPS-y, ZOL

Posiadanie wykwalifikowanej

i doswiadczonej kadry,

Organizacja imprez okolicznosciowych dla

seniorow, w tym obchodyDniSeniora,

Dziatania z zakresu integracji

miedzypokoleniowej,

Uniwersytety trzeciego wieku oferujace

zajecia edukacyjne,

Aktywneorganizacje pozarzqdowe

dziatajace na rzecz senioréw,

Funkcjonujaca pomocsasiedzka,

sprzyjajaca pozostaniu osobstarszych

w Srodowisku,

Organizowanie ustug opiekunczych,

Dobrze zdiagnozowane problemy

dotyczace osob niepetnosprawnych,

Wspotipraca z organizacjami

pozarzadowymi dziatajacymi na rzecz osdb

niepetnosprawnych,

Podejmowanie dziatan zmierzajacych

do wiekszego zaangazowania rodzin

w sprawowanie opieki nad osobami

z niepetnosprawnoscia,

Uwrazliwianie spotecznosci na problemy

i potrzeby osdb z niepetnosprawnoscia,

Wdrazanie programowi projekt6w

ukierunkowanych na rozwigzywanie

problemdéw osob niepetnosprawnych,  

Zbyt mata liczba ZOL-i i DPS w stosunku

do potrzeb,

Problemy kadrowe- zbyt matoliczna

kadra,

Niskie ptace,

Wysokie koszty utrzymania w instytucjach

opieki catodobowej oraz koniecznosé

ponoszenia odptatnosci przez osoby

korzystajace z tej formy pomocylub ich

rodziny,

Niska dostepnosé do podstawowej

i specjalistycznej opieki medycznej oraz

rehabilitacji,

Ograniczony dostep do opieki geriatrycznej

- brak poradni geriatrycznej,

Ograniczone wsparcie dla osob

z zaburzeniami psychicznymi,

Utrudniony dostep do specjalistow

w ochronie zdrowia,

Brak systemowych rozwigzan zwiqazanych

Z wcezesnym wspomaganiem rozwoju

dziecka niepeitnosprawnego,

Brak koordynacji dziatan na rzecz wsparcia

osob niepetnosprawnych,

Istniejace bariery architektoniczne,

Niska aktywnoSé spoteczna i zawodowa

osdb niepetnosprawnych,

Niewystarczajacy system informacyjny,

koordynacji i wspdtpracy miedzy

instytucjami,  
 

 

RICHPEX consulting service www.strateg24. pl

Id: AEQE792E-ACFC-48E0-948| -855473312A2B.Projekt

53

Strona 53



PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026
 

 

Zapewnienie dostepu do ksztatcenia

integracyjnego,

Powotanie koordynatora ds. dostepnosci,

Zatrudnienie konsultanta ds. osdb

niepetnosprawnych,

Realizacja programéw ministerialnych:

,»Opieka wytchnieniowa”, ,Asystent osoby

niepetnosprawnej”, ,,Wspieraj Seniora”,

Pozyskanie srodkéw unijnych na realizacje

projektu ,,Ustug spotecznychdla

mieszkancow Pyskowic”,

Zajecia grupy wsparcia dla rodzin oséb

niepetnosprawnych w Centrum Wsparcia

Rodziny,

Pozyskanie srodk6éw unijnych oraz

utworzenie Dziennego Domu Pobytu

SeniorPlus,

Dziatania z zakresu integracji

i uspoteczniania,

Dostepnosé Srodkow finansowych na

realizacje zadan z zakresu aktywizacji

zawodowgj os6b niepetnosprawnych

zarejestrowanych w Urzedzie Pracytj.

Szkolenia, dotacje na rozpoczecie wtasnej

dziatalnosci gospodarczej, doposazenie

stanowiska pracy.

Brak mieszkan chronionych dla osob

niepetnosprawnych,

Brak propozycji spedzania wolnego czasu

dla osdb niepetnosprawnych

pozostajacych w swoim miejscu

zamieszkania,

Brak osrodka wsparcia dla oséb

niepetnosprawnychze spektrum autyzmu

lub niepetnosprawnosciami sprzezonymi,

Stereotypowe postrzeganie osob

niepetnosprawnych, w szczegolnosci przez

pracodawcow(os6b z zaburzeniami

psychicznymii uposledzonych

intelektualnie),

Niska motywacja osob niepetnosprawnych

do podwyzszania kwalifikacji zawodowych

dostosowujacych do aktualnych wymogow

rynku pracy,

Niewystarczajace srodki finansowe,

Brak miejsc pracy dla osob

niepetnosprawnych szczegolnie
z niepetnosprawnoscig intelektualna,

Odptyw wykwalifikowanych pracownikow

z DPS-6w z powoduniskich ptac,

Minimalnailosé lub brak przejs¢é

sensorycznych na przejsciach dla pieszych

oraz w integralnych miejscach miast.
 

Szanse Zagrozenia
 

 
Rozw6j wolontariatu senioralnego

i wsparcia sasiedzkiego,

Zwiekszenie liczby miejsc pracy,

aco za tym zmniejszenie bezrobocia

Funkcjonowanie systemu bezptatnej

pomocy prawnej,

Rozwoj ustug mobilnych (np. dow6z

zakupow,positkow),

Zwiekszajace sie mozliwosci oferowania

pobytow instytucjach pomocy,

Polepszenie warunkéw ptacowych

pracownikow,aby wynagrodzi¢ ciezka,

specyficzng prace, co tez utatwi pozyska¢

nowych pracownikow,

Polepszenie opieki medycznej

i rehabilitacyjnej,

Zwiekszenie aktywnosciintelektualnej

osdb starszych wraz z mozliwoscia

wykorzystania ich doswiadczenia

zawodowego,

Promowanie wartosci prorodzinnych,  
Nieufne podejscie do pobytu

w instytucjach typu DPS, prezentowane

przez potencjalnych klientow tj. lek,

niepewnos¢, brak przekonania do takiej

formy pomocy,

Roszczeniowa postawa rodzin potaczona

z brakiem kontaktéw i wsparcia,

Brak chetnych wolontariuszy do pomocy

w instytucjach pomocowych,

Zmniejszajaca sie liczba oséb chetnych

do pracy w systemie pomocy spotecznej-

brak naptywu nowgj kadry,

Znaczacy przyrost liczby oséb w wieku 60+,

Trudnosci w dostepie do ustug

medycznych,

Niewystarczajaca ilos¢ srodk6w

finansowych na realizacje zadan w zwiqzku

z rosnacqliczbg seniorow,

Wykluczenie informacyjnej i cyfrowe oséb

starszych,

Przedmiotowe traktowanie osobstarszych,
 

 

 
54 | RICHPEX consulting service www.strateg24.pl

Id: AE9E792E-ACFC-48E0-948 | -855473312A2B.Projekt Strona 54



PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026 | 2021
 

 

 

Mozliwosé uzyskania przez osoby

niepetnosprawne pomocyze strony

rodziny,

Funkcjonowanie w powiecie

Srodowiskowego domu samopomocy oraz

doméw pomocyspotecznej,

Wzrost spotecznej akceptacji osdb

Zz niepetnosprawnosciami,

Duzy potencjat organizacji pozarzadowych

dziatajacych w regionie na rzecz osdb

z niepetnosprawnosciami,

Dalszy rozw6j wolontariatu na rzecz osdb

z niepetnosprawnoscia,

Regulacje prawne bardziej przyjazne

osobom z niepetnosprawnosciami,

Wspoipraca sektora publicznego

z sektorem pozarzgdowym,

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

osdb z niepetnosprawnosciami i pomoc

w zatrudnieniu,

Upowszechnianie informacji dotyczacych

praw i problemdéw osobz

niepetnosprawnosciami,

Polityka panstwa, regionu wzmacniajaca

inicjatywy wtadz lokalnych na rzecz osdb

z niepetnosprawnosciami,

Realizacja zapisow ustawy o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami,

Nawigzanie wspotpracy z Zespotem Opieki

Srodowiskowej zeSzpitala
Psychiatrycznego w Toszku,

Inicjowanie i wspieranie przedsiewziec

o charakterze integracyjnym,

Realizacja dziatan na rzecz aktywizacji

zawodowgj os6b z niepetnosprawnosciami

tj: targi pracy, gietdy.

 

Dynamiczne zmiany prawne, powodujace

zamieszanie i niepewnosé,

Niewystarczajgce srodki z PFRON,

Niedostateczna oferta ustug dla osdb

dtugotrwale chorych, starszych,

niepetnosprawnychw szczegolnosci ustug

refundowanych,

Niedostateczna oferta wsparcia dla osdb

z niepetnosprawnosciami,

Pogtebiajacy sie kryzys w ochronie zdrowia

zwigzany z sytuacjg epidemiczna,

Niewystarczajgca pomocsasiedzka,

Ubozenie spoteczenstwai ostabianie

funkcji opiekunczej rodziny,

Nieche¢ pozyskiwania Srodkéw na

realizacje projekt6w miekkich z zakresu

polityki spotecznej prowadzonej na rzecz

osob z niepetnosprawnosciami, wynikajaca

z trudnosci w ich realizacji,

Brak Swiadomosci problemu i umiejetnosci

szukania pomocy przez osoby

z niepetnosprawnosciami,

Brak catodobowej opieki wytchnieniowej

dla rodzicéw lub opiekunéw osdéb

z niepeinosprawnosciami,

Pojawiajace sie zjawisko likwidacji

sygnalizacji dzwiekowej przy przejsciach

dla pieszych (bezposrednie zagrozenie

zdrowia osob niewidomych

i niedowidzacych) - gmina Knurow,

Odptyw kadry medycznej z DPS

(pielegniarki, opiekunowie medyczni)-

brak regulacji prawnej w tej sprawie,

Trudnosci z pozyskiwaniem wolontariuszy,

Trudnoésci z pozyskiwaniem nowychkadr

spowodowanespecyfika pracy i niska ptaca

w stosunku do wykonywanych

obowigzkow stuzbowych,

Niepewnosé pracownikow dotyczaca

zmian systemowych,

Wypalenie zawodoweosob udzielajacych

wsparcia osobom z

niepetnosprawnosciami,

Brak nowych, oczekujacych osdéb na

umieszczenia w DPS-ach z uwagi na

wysokie koszty utrzymania,

Brak odpowiednich srodk6éw finansowych

na utrzymanie instytucji w obszarach:

pomocyspotecznej i ochrony zdrowia,

Trudnosci w pozyskiwaniu darczyncow,  
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e Niedostateczna liczba miejsc potrzebnych

na realizacje zaje¢ rehabilitacyjnych.     
Zrédto: opracowanie wiasne

6. Cele, kierunki dziatan i wskazniki ich realizacji

Powiatowy Program Dziatan na Rzecz Oséb z Niepetnosprawnoscig w Powiecie Gliwickim

na lata 2021-2026 w swojej tresci wskazuje cele strategiczne i operacyjne. Stanowig one

podstawe do  wyznaczania_ koniecznych dziatan, ktore podejmowane beda

w nadchodzacych latach. Zapewniajac efektywnos¢ projektowanych dziatan przyjmuje sie

katalog wskaznikéw powiazanychz poszczego|nymi dziataniami, ktorych celem jest okresowa

ocena ich skutecznosci.

6.1 Cele strategiczne, operacyjne, dziatania i mierniki

W ramach prac nad Powiatowym Programem  Dziatan na Rzecz Osdb

z Niepetnosprawnoscig w Powiecie Gliwickim zostata wykonana diagnoza systemu wsparcia

dla oséb z niepetnosprawnosciami. Ponadto przeprowadzona zostata analiza SWOT, ktora

wskazuje mocnei stabe strony, jak rowniez szanse i zagrozenia identyfikowane w niniejszym

obszarze. Na bazie wnioskéw ptynacych z analiz zaprezentowanych we wezeSsniejszej czesci

dokumentuprzyjeto cztery cele strategiczne, ktdérych zakres obejmuje:

1. Poprawa warunk6éwfunkcjonowania osob starszych, dtugotrwale lub ciezko chorych.

2. Integracja spoteczna, przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu, zapewnienie

warunkowsprzyjajacych poprawie funkcjonowania i petnienia rél spotecznych osob

z niepetnosprawnosciami.

3. Dziatania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i mtodziezy.

4. Zapewnienie odpowiedniego standardu ustug bytowych i opiekuficzych mieszkanicom

Doméw PomocySpotecznej.

Wskazane powyzej cele strategiczne sq dodatkowo opisane powigzanymiz nimi celami

operacyjnymi i dziataniami, do ktdrych to przyporzadkowano mierniki ich realizacji.

Szczegdtowa prezentacje tych elementéw zawiera ponizsza tabela, w ktdrej wskazano

rowniez, dla kazdego z dziatan, podmioty angazujace sie w ich wykonanie.
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Tabela nr 32 - Cele strategiczne, operacyjne, dziatania i mierniki przyjete w Powiatowym

Programie Dziatah na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnosciag w Powiecie

Gliwickim na lata 2021-2026

 
 

Cele strategiczne Cele operacyjne Dziatania Mierniki Hel)
realizujgce

als ON.1.1. ON.1.1.1. -
ee PDNON.11, —--PONON. 1.2.1, Utrzyma- aoNON.1.1.1.1. Liczba
olle\wenvclaise Kreowanie sieci nie sprawnoscifizycz- ; ee :

j : 3 : . osob ubiegajacych sie
Jove<eipeie-  wsparcia dlaosdb _nej osdb starszych : .

i : Lo o dofinansowanie Powiat
Wel ecele Seisae9 starszych, diugo- poprzez wyposazanie :

oe «i zakupu sprzetu rehabi-
dtugotrwale lub trwale lub ciezko senioréw sprzet leacuinees

ciezko chorych chorych rehabilitacyjny vSe.

PDNON.1.1.1.2.Liczba

osob ktorym
przyznano dofinanso- Powiat

wanie zakupu sprzetu

rehabilitacyjnego

PDNON.1.1.2. Utworze-

nie dziennego domu ByNON.1.1.2.1. Liczba Gmina,
pobytu Senor + dla miejsc statutowych NGO
osob starszych lub J bit

Klubu Senior +

PDNON.1.1.2.2. Liczba Gmina,

miejsc wykorzystanych NGO

PDNON.1.1.3.1. Liczba

PDNON.1.1.3. Rozw6j eeeae ch Gmina,
wolontariatu dla osdb s nea y Powiat,

starszych : J : NGO
wolontariatu dla osob

starszych

PDNON.1.1.4. Integra- PDNON.1.1.4.1. Liczba Gmina,

cja osob starszych ze zorganizowanych Powiat,

Srodowiskiem spotkan integracyjnych NGO

PDNON.1.1.4.2. Liczba .
: i Gmina,

osob uczestniczacych :
2 : Powiat,

w spotkaniach integra-
3 NGO

cyjnych

PDNON.1.1.5. Umozli-

wienie osobom PDNON.1.1.5.1. Liczba Gmina,
straszymy aktywnego : ‘

. . zorganizowanych Powiat,

cectzlata 2yetd spotkan i wydarzen NGO
kulturalnym P wy

i oswiatowym

PDNON.1.1.5.2. Liczba ;
: : Gmina,

osob uczestniczacych .
: Powiat,

w spotkaniach
: 4 NGO
i wydarzeniach

PDNON.1.1.6. Udziela- PDNON.1.1.6.1. Liczba .
: Z 3 : Gmina,

nie osobom starszym osob, ktérym udzie- .
. ‘ Powiat

dtugotrwale lub ciezko ono wsparcia w for-
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Cele strategiczne Cele operacyjne

PDNON.2. Integra-

cja spoteczna,

fa)paexelnyayarnCini (s

wykluczeniu

spotecznemu,

zapewnienie

PDNON.2.1.

Podnoszenie

efektywnosci dzia-

fan w obszarach

rehabilitacji

spotecznej i zawo-

dowej osob

z niepetnospraw-

nosciami

warunkow sprzyja-

Jacych poprawie

funkcjonowania

i petnienia rol

spotecznych osob

Z niepetnospraw-

nosciami

 

Dziatania

chorym wsparcia m.in.

w formie pracy socjal-

nej, pomocy pienieznej

i niepienieznej oraz

instytucjonalnej

PDNON.1.1.7. Utworze-

nie Zaktadu Opiekun-

czo-Leczniczego na

potrzeby Powiatu

PDNON.2.1.1. Wsparcie

osob z niepetnospraw-

nosciami poprzez

rozszerzanie dziatan

w obszarach

rehabilitacji spotecznej

i zawodowej

PDNON.2.1.2. Integra-

cja osob

z niepetnosprawno-

Sciami ze srodowiskiem

poprzez uczestnictwo

w wydarzeniach

kulturalnych, impre-

zach integracyjnychitp.

PDNON.2.1.3. Uczest-

nictwo w turnusie

rehabilitacyjnym

PDNON.2.1.4. Zakup

sprzetu rehabilitacyj-

nego, ortopedycznego

Mierniki

mie pracy socjalnej,

pomocy pienieznej

i niepienieznej

PDNON.1.1.6.2. Liczba

miejsc w DPS i SDS
PDNON.1.1.6.3. Liczba

osdb korzystajacych

z DPS iSDS

PDNON.1.1.7.1. Liczba

miejsc statutowych

PDNON.1.1.7.2. Liczba

miejsc wykorzystanych

PDNON.2.1.1.1.Liczba

udzielonych dofinanso-

wan

PDNON.2.1.1.2. Liczba

miejsc w WTZ

PDNON.2.1.1.3. Liczba

osob korzystajacych

zWTZ

PDNON.2.1.2.1. Liczba

imprez integracyjnych

PDNON.2.1.3.1. Liczba

dofinansowan

PDNON.2.1.4.1. Liczba

dofinansowan

Podmioty

realizujgce

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat

Powiat,

PUP

Powiat

Powiat

Gmina,

NGO

Powiat

Powiat
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Cele strategiczne Cele operacyjne Dziatania Mierniki ered)
realizujace

i Srodké6w

pomocniczych

PDNON.2.1.5. Likwida- (evenqs OTNa,
cja barier architekto- : 5 NGO,

dofinansowan
nicznych Powiat

PDNON.2.1.6. Likwida- PDNON.2.1.6.1. Liczba

cja barier technicznych dofinansowan Powlat

PONON.2.1,7. Likwida- SoNON. 2.1.7.1. Liczba .
cja barier w komuniko- Powiat
_ dofinansowan

waniu sie

PDNON.2.1.8. Przeciw- [obeneeseeetens
dziatanie wvkluczeniu zrealizowanych projek- Gmina,

Y , tow aktywizujacych NGO,
spotecznemu osob z : :

: 7... .., osoby z niepetno- Powiat
niepetnosprawnosciami pe rsaes

sprawnosciami

PDNON.2.1.9. Tworze-

nie warunkow do

 
 

petnego,aezestniczenta PDNON.2.1.9.1. Liczba Gmina,

osdéb z niepetnospraw- secelavenanccrne NGO,

nosciami oraz ich pay | Powiat

rodzin w zyciu spotecz-

nym

PDNON.2.1.10. Doradz-

two prawne i pomoc PDNON.2.1.10.1. Gmina,

psychologiczna dla Liczba udzielonych NGO,

osdb zniepetnospraw-  porad Powiat

nosciami

PDNON.2.1.10.2. Gmina,

Liczba osébkorzystajq- NGO,

cych z porad Powiat

PDNON.2.1.11. Wspie- PDNON.2.1.11.1.

ranie aktywnosci orga- _Liczba organizacji

nizacji pozarzgdowych ~pozarzadowych dziata- Gmina,

dziatajacych na rzecz jacych na rzecz osdb Powiat

osob zniepetnospraw- zniepetnosprawno-

nosciami Sciami

PDNON.2.1.12. Realiza- PENNeas
. , Liczba realizowanych

cja programow na rzecz : Sx :
: , programow wspieraja- Powiat,

wsparcia osob : .
. cych osoby z niepetno- Gmina

z niepetnosprawno- Pe
ere . sprawnosciamii ich
§ciamii ich rodzin s

rodziny

PDNON.2.1.12.2.

Kwota przyznanych

dofinansowan do reali- Powiat,

zacji programow Gmina

wspierajacych osoby

z niepetnosprawno-
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Cele strategiczne Cele operacyjne

PDNON.2.2.

Wyrownywanie

szans osob

z niepetnospraw-

nosciami

w dostepie do

rynku pracy

 

Dziatania

PDNON.2.2.1.

Prowadzenie ewidencji

osdb z niepetnospraw-

nosciami- bezrobot-

nych i poszukujacych

pracy

PDNON.2.2.2. Realiza-

cja programow na rzecz

osob z niepetnospraw-

nosciami

PDNON.2.2.3. Realiza-

cja szkolefh zawodo-

wych os6bz niepetno-

sprawnosciami

PDNON.2.2.4. Realizo-

wanie form aktywizacji

zawodowej ze srodkéw

PFRON

PDNON.2.2.5. Promo-

wanie przedsiebiorczo-

Mierniki Cells,
realizujace

Sciami i ich rodziny

[w ztotych]

PDNON.2.2.1.1. Liczba

osob bezrobotnych

posiadajqacych orzecze- PUP

nie o stopniu niepetno-

sprawnosci

PDNON.2.2.1.2. Liczba

osob poszukujgcych

pracy, posiadajacych PUP

orzeczenie o stopniu

niepetnosprawnosci

PDNON.2.2.2.1. Liczba

programow narzecz

osdb z niepetnospraw-

nosciami

PUP

PDNON.2.2.2.2. Liczba

osob z niepetnospraw-

nosciami, uczestniczq-

cych w programach

PUP

PDNON.2.2.2.3. Liczba

osdb z niepetnospraw-
nosciami, korzystaja- PUP

cych z poradnictwa

zawodowego

PDNON.2.2.2.4.

Odsetek osob

z niepeinosprawno-

Sciami, ktore podjety

prace w stosunku do PUP

ogolnej liczby

bezrobotnych osdéb

z niepetnosprawno-

Sciami [%]

PDNON.2.2.3.1. Liczba

os6b z niepetnospraw-

nosciami skierowanych

na szkolenia

PUP

PDNON.2.2.4.1. Liczba

osdb korzystajaca ze

srodk6w PFRON PUP

w zakresie aktywizacji

zawodowej

PDNON.2.2.5.1.Liczba

zgtoszen o podjeciu
PUP
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(O(c) eCatalog. Cele operacyjne Dziatania Mierniki pcomloly
realizujace

$ci/samozatrudnienia dziatalnosci gospodar-

wsrdd osdb z niepetno-  czej przez osoby

sprawnosciami z niepetnosprawno-

PDNON.2.2.6. Promo- PDNON.2.2.6.1. Liczba

cja zatrudnienia osdb podmiotdw gospodar- PUP

z niepetnosprawno- czych uczestniczacych

sciami w targach pracy

PDNON.2.2.6.2. Liczba

zorganizowanych

targowpracy, gietd

iinnych dziatan na PUP

rzecz osob

z niepetnospraw-

nosciami

Organy

PDNON.2.2.7. Utworze- PDNON.2.2.7.1. Liczba _zatozyciel-

nie spdtdzielnisocjal- —_istniejacych spotdzielni skie

nych socjalnych spotdzielni
socjalnych

OPDNON.2.2.7.2. Liczha O°"
i 2 zatozyciel-

osob zatrudnionych :
ye skie

w spotdzielniach re
eeeinch spotdzielni

da YG socjalnych

ON.2.3.Eanes? PDNON.2.3.1. Ksztatto-
Ochrona . 2 B La
i przestrzeganie wanie Swladomosci PCPR

E spotecznej w zakresie PDNON.2.3.1.1. Liczba ’
praw oséb . : en NGO, PUP,
: dostrzegania proble- wspolnychinicjatyw Giriny

: mdw osobz niepetno-
niepetnosprawno- ra
Pe sprawnosciami
Sciami

PDNON.2.3.2. Rozpo-

wezechnian'® informa. PDNON.2.3.2.1. Liczba CPR,
! P ae ulotek, informatoré6w, NGO, PUP,
nieniach dla oséb 5 :

‘ plakatow Gminy
z niepetnosprawno-

Sciami

PDNON.2.3.3. Przeciw-
we ee PC

dziatanie dyskryminacii 5ynon.2.3.3.1. Liezba PR,
osob z niepetnospraw- = NGO, PUP,
— kampanii spotecznych .

nosciami na rynku Gminy

pracy

PDNON.2.3.4. Gmina

Organizowanie szkolen, PDNON.2.3.4.1. Liczba NGO ’

konferencji, spotkan szkolen .
; Powiat

adresowanych do osdb
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Cele strategiczne

PDNON.3. Dziata-

nia W zakresie

profilaktyki zdro-

Wia psychicznego

dzieci i mtodziezy

PDNONA. Zapew-

nienie odpowied-

niego standardu

usiug bytowych

i opiekunezych

‘mieszkancom
Domow Pomocy

Spotecznej 

Cele operacyjne

PDNON.2.4.

Tworzenie warun-

kéw do samodziel-

nego egzystowa-

nia osobz niepet-

nosprawnosciami

PDNON.3.1. Udzie-

lanie poradnictwa

specjalistycznego

psychologicznego

i rodzinnego

PDNON.3.2.

Upowszechnianie

wiedzy z zakresu

profilaktyki zdro-

wia psychicznego

dzieci i mtodziezy

PDNON.4.1.

Tworzenie

odpowiednich

warunkowbyto-

wychi opiekun-

czych

Dziatania

z niepetnosprawno-

Sciami

PDNON.2.4.1. Utworze-

nie mieszkan chronio-

nych dla osob z niepet-

nosprawnosciami

PDNON.2.4.2. Utworze-

nie srodowiskowego

domu samopomocytyp

D - dla osdb ze

spektrum autyzmulub

niepetnosprawnosciami

sprzezonymi

PDNON.3.1.1. Porad-

nictwo psychologiczne

dzieci i mtodziezy

(diagnoza, profilaktyka,

terapia)

PDNON.3.2.1.

Organizowanie szkolen,

warsztatow, spotkan

z zakresu profilaktyki

zdrowia psychicznego

PDNON.4.1.1. Zwiek-

szenie poziomu bezpie-

czenstwa mieszkancow

Domdéw Pomocy

Spotecznej w dobie

zagrozenia epidemiolo-

gicznego

PDNON.4.1.2. Realiza-

cja szkolen pracowni-

czych

Mierniki

PDNON.2.3.4.2. Liczba

przeszkolonych osdb

(liczba osdb biorgcych

udziat)

PDNON.2.4.1.1. Liczba

miejsc w mieszkaniach

chronionych dla osob

z niepefnoprawno-

Sciami

PDNON.2.4.2.1. Liczba

miejsc statutowych

PDNON.2.4.2.2. Liczba

miejsc wykorzystanych

PDNON.3.1.1.1. Liczba

dzieci i mfodziezy

korzystajacych z ustug

poradnictwa psycholo-

gicznego

PDNON.3.2.1.1. Liczba

zorganizowanychszko-

len, warsztatow, spo-

tkan

PDNON.3.2.1.2. Liczba

osdb uczestniczacych

w szkoleniach, warsz-

tatach i spotkaniach

PDNON.4.1.1.1. Liczba

wdrozonych procedur,

wytycznych, zalecen

zwiazanych z przeciw-

dziataniem zarazeniem

wirusem SARS-COV-2;

PDNON.4.1.2.1. Liczba

szkolen

Podmioty

igercliraueles

Gmina,

NGO,

Powiat

Gmina,

Powiat,

NGO

Gmina,

Powiat,

NGO

Gmina,

Powiat,

NGO

PCPR,

szkoty, PPP

PCPR,

szkoty, PPP

PCPR,

szkoty, PPP

DPS

DPS
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Cele strategiczne Cele operacyjne Dziatania Wittaal ha pelle,
realizujace

PDNON.4.1.3. Zapew-

nienie niezbednych PDNON.4.1.3.1. Liczba pps

potrzeb mieszkancow konsultacji

DPS

PDNON.4.1.3.2. Liczba

zespotow opiekunczo - DPS

terapeutycznych

PDNON.4.1.4. Realiza- PDNON.4.1.4.1. Liczba

cja projektéw unijnych —zrealizowanychprojek- DPS

i krajowych tow

PDNON.4.1.4.2. Liczba

osob uczestniczacych DPS

w projektach

PDNON.4.1.5. Uspo-

tecznienie i usamodziel- PDNON.4.1.5.1. Liczba
oo . Pa i Sey DPS

nienie mieszkancow podjetych dziatan

DPS

PDNON.4.1.5.2. Liczba

osob objetych dziata- DPS

niami

PONON.4.1.6.Bo7¥ski SONON.4.4.64llose
wanie nowych miesz- : apres DPS
karicow DPS podjetych dziatan

PDNON.4.1.7. Zapew-  PDNON.4.1.7.1.

nienie odpowiednich Wartos¢ przeprowa- DPS 
Zrédto: opracowanie wiasne

warunkéw bytowychi

opiekunczych

Wykaz uzytych skrotow:

DPS - Dom PomocySpotecznej

NGO - Organizacja Pozarzadowa

PCPR - Powiatowe Centrum PomocyRodzinie

PPP ~- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PUP - Powiatowy Urzad Pracy

6.2 Wartosci referencyjne miernikow

dzonych remontéw

[w ztotych]

Mierniki przyjete w Programie, beda w kolejnych latach jego obowiazywania, stuzyty

ocenie skutecznosci podejmowanych dziatan. Zapewniajac efektywnos¢ wdrazanych

rozwigzan opracowana zostata tabela wartosci bazowych i referencyjnych dla wszystkich

miernikow. Wartosci bazowe zostaty wyznaczone na podstawie i ich odczytéw za okres

 

RICHPEX consulting service www.strateg24.pl

Id: AEQE792E-ACFC-48E0-948 | -855473312A2B.Projekt

63

Strona 63



2021 | PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026
 

2020 roku. Wprowadzona zostata rowniez wartos¢ referencyjna, ktora okresla kierunek zmian

lub wartosé graniczna ich odczytéw. Wartosci referencyjne wyrazane sq odrebnie dla kazdego

miernika i przyjmujg nastepujaca postac: rosngacy, malejacy, max lub min.

Nalezy je odczytywa¢ jako wartosci pozadane w trakcie realizacji proces6w bedacych

pochodnymi celé6w i dziatan przyjetych w Programie. Szczegdtowe wartosci bazowe

i referencyjne miernikow zostaty zamieszczone w ponizszej tabeli.

Tabela nr 33 - Wartosci bazowe i referencyjne miernikow

re sb Okres dla
‘ : See Wartosc Wartosc Be

DYEela r) Mierniki i wartosci
bazowa_ referencyjna :

bazowej

PDNON.1.1.1. Utrzymanie sprawno- PONODcladitts Liezita
eae ee osob ubiegajacychsie .
Sci fizycznej osob starszych poprzez : . 5 kazdego

es ae o dofinansowanie 10 minimum
wyposazanie seniorow w sprzet roku

rehabilitacyjny zakupSpragt
rehabilitacyjnego

PDNON.1.1.1.2. Liczba

osob ktoérym przyznano 7 ee

dofinansowanie zakupu 10 minimum roku

sprzetu

rehabilitacyjnego

PDNON.1.1.2. Utworzenie dziennego

domu pobytu Senior + dla osob star-

szych lub Klubu Senior +

PDNON.1.1.2.1. Liczba
100 minimum 2021-2026

miejsc statutowych

PDNON.1.1.2.2. Liczba

miejsc wykorzystanych

PDNON.1.1.3.1. Liczba

zorganizowanych

100 minimum 2021-2026

U2 D)N (@)\ rns) sfayalreyayco) (elaiesigeias) Kampanii spotecznych oe kazdego
: . 1 minimum

dla osob starszych na rzecz rozwoju wolon- roku

tariatu dla osobstar-

szych

PDNON.1.1.4. Integracja osdb star- PDNON. 1.1.4.1. Liczba _ kazdego
% Rage zorganizowanych spo- 70 minimum

szych ze srodowiskiem - . roku
tkan integracyjnych

PDNON.1.1.4.2. Liczba

osdéb uczestniczqcych 800 oe kazdego

w spotkaniach roku

integracyjnych

121)(@) balese Ol agtordliacciaicoxese)syejaae| PDNON.1.1.5.1. Liczba .
; Se . .. kazdego

eeeTy eqssee ere. a7) zorganizowanych spo- 200 minimum ala

kulturalnym i oswiatowym tkan i wydarzen

PDNON.1.1.5.2. Liczba

osdb uczestniczacych 600 minimum kazdego

w spotkaniachi roku

wydarzeniach

PDNON.1.1.6. Udzielanie osobom PDNON.1.1.6.1. Liczba 
 

oe , , . _ kazdego
Starszym diUsotrwWale IUD clezko ChO- mesxe)ovm auelatzeambler4[-le)ale) 1600 minimum ha

iyWeelaet= eel wsparcia w formie pracy
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: : ies Wartos¢  Wartos¢ ois ee
Dziatania Mierniki : wartosci

bazowa_ referencyjna :
|ay=740\V{-)]

socjainej, pomocy pieniezne} socjalnej, pomocy

Talcleltelalieaate)| @leey4 lasiaaaeceeyaciiatsy| pienieznej i niepieniez-

nej

PDNON.1.1.6.2. Liczba ASS minimum kazdego

miejsc w DPS i SDS roku
PDNON.1.1.6.3. Liczba bavdens

osdb korzystajacych 455 minimum ha

pe z DPS i SDS

PDNON.1.1.7. Utworzenie Zakiadu ETTWSRBeaRer _
@)s\iclquigiercoriMcterdaifordclxeyacelelipacie\ay |, 50 minimum 2021-2026

é miejsc statutowych
ahidina

PDNON.1.1.7.2. i .
NON ta 2, Mises 50 minimum 2021-2026

miejsc wykorzystanych

Eeaeoe PIDINOWN:2 choc. olsEGA kazdego
s 2 ae aa udzielonych dofinanso- 650 minimum 8

rozszerzanie dziatan w obszarach : roku
oe 16 wan

rehabilitacji spotecznej | zawodowej

PDNON.2.1.1.2. Liczba 36 em kazdego

miejsc w WTZ roku

PDNON.2.1.1.3. Liczba .
, . . kazdego

osob korzystajacych 86 minimum salen

zWTZ

PDNON.2.1.2. Integracja osob

ECReNOSDaoreee PDNON.2.1.2.1.Liczba - kazdego
srodowiskiem poprzez uczestnictwo imorez Intesracyinveh 60 minimum ale

w wydarzeniach kulturalnych, impre- P Bracy)ny

zach integracyjnychitp.

21D)\ (0) \ eaeel Uler4=ciaayiaaan adlaaee’ PDNON.2.1.3.1. Liczba e kazdego
: ae : . 100 minimum

sie rehabilitacyjnym dofinansowan roku

ABOgee7UE PDNON.2.1.4.1. Liczba 7 kazdego
rehabilitacyjnego, ortopedyeznego : z 400 minimum
ey j ; dofinansowan roku
i Srodkow pomocniczych

PDNON.2.1.5. Likwidacja barier PDNON.2.1.5.1. Liczba . kazdego
: ee . , 10 minimum

architektonicznych dofinansowan roku

PDNON.2.1.6. Likwidacja barier PDNON.2.1.6.1. Liczba oe kazdego
: ; Z 20 minimum

technicznych dofinansowan roku

PDNON.2.1.7. Likwidacja barier PDNON.2.1.7.1. Liczba oe kazdego
: gee , : 10 minimum

w komunikowaniu sie dofinansowan roku

PDNON.2.1.8.1. Liczba

PDNON.2.1.8. Przeciwdziatanie zrealizowanychprojek- .
: z ; oo. os kazdego

wykluczeniu spotecznemu osob tow aktywizujacych 10 minimum roku

z niepetnosprawnosciami osoby z niepetnospraw-

nosciami

PDNON.2.1.9. Tworzenie warunkow

do petnego uczestniczenia osob PDNON.2.1.9.1. Liczba kazdego
. peer. : i wo. 5 minimum

Z niepetnosprawnosciamioraz ich wspolnychinicjatyw roku

rodzin w zyciu spotecznym
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Dziatania

PDNON.2.1.10. Doradztwo prawne

i pomoc psychologiczna dla oséb

zZ niepetnosprawnosciami

PDNON.2.1.11. Wspieranie aktywno-

Sci organizacji pozarzgdowych

dziatajacych na rzecz osob

z niepetnosprawnosciami

PDNON.2.1.12. Realizacja progra-

mow ha rzecz wsparcia osob

z niepetnosprawnosciamii ich rodzin

PDNON.2.2.1. Prowadzenie ewiden-

¢ji osob z niepetnosprawnosciami-

bezrobotnychi poszukujacych pracy

PDNON.2.2.2. Realizacja programow

na rzecz osob z niepetnosprawno-

Sciami 

Mierniki

PDNON.2.1.10.1. Liczba

udzielonych porad

PDNON.2.1.10.2. Liczba

_ osob korzystajacych

Z porad

PDNON.2.1.11.1. Liczba

organizacji pozarzqdo-

wychdziatajacych na

rzecz osob z niepetno-

sprawnosciami

PDNON.2.1.12.1. Liczba

realizowanychprogra-

mow wspierajacych

osoby z niepetnospraw-

nosciamii ich rodziny

PDNON.2.1.12.2. Kwota

przyznanych dofinanso-

wan do realizacji progra-

mow wspierajgcych

osoby z niepetnospraw-

nosciamii ich rodziny

[w ztotych]

PDNON.2.2.1.1. Liczba

osob bezrobotnych

posiadajacych orzecze-

nie o stopniu niepetno-

sprawnosci

PDNON.2.2.1.2. Liczba

osob poszukujacych

pracy, posiadajacych

orzeczenie o stopniu

niepetnosprawnosci

PDNON.2.2.2.1. Liczba

programow narzecz

osob z niepetnospraw-

nosciami

PDNON.2.2.2.2. Liczba

osob z niepetnospraw-

nosciami, uczestniczg-

cych w programach

PDNON.2.2.2.3. Liczba

osob z niepetnospraw-

nosciami, korzystajacych

Z poradnictwa zawodo-

wego

PDNON.2.2.2.4. Odsetek

osob z niepetnospraw-

Wartos¢ Wartosc ele
: wartosci

bazowa_ referencyjna :
bazowe}

120 minimum _—‘K#2de8°
roku

60 minimum kazdego
roku

70 minimum hanuege
roku

4 minimum kazdego
roku

250.000 minimum “268°
roku

150 maksimum paaege
roku

150 maksimum kandege
roku

2 minimum kazdego
roku

10 minimum Kazuego
roku

10 minimum maeHERO
roku

30 minimum KaZEgS
roku
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ae es elec Entiat
Dziatania Mierniki ; wartosci

bazowa_referencyjna :
lefevre) Wi=9]

nosciami, ktére podjety

prace w stosunku do

ogdlnej liczby bezrobot-

nych os6bz niepetno-

sprawnosciami[%]

PDNON.2.2.3. Realizacja szkolen PONON.22.5.2. Liczba .
: osob z niepetnospraw- .. kazdego

zawodowychosdbz niepetnospraw- es cath, wi minimum
ae. nosciami skierowanych roku

nosciami :
na szkolenia

PDNON.2.2.4.1. Liczba

PDNON.2.2.4. Realizowanie form osob korzystajaca ze kadeso

aktywizacji zawodowej ze Srodkow Eigerel colmaie)h 1 minimum eka

PFRON w zakresie aktywizacji

zawodowej

PDNON.2.2.5.1. Liczba

PDNON.2.2.5. Promowanie przedsie- zgtoszer ° pedieciu .
: pe peta dziatalnosci gospodar- _. kazdego

biorczosci/samozatrudnienia wsrod . 1 minimum
: : Ree st czej przez osoby roku

osdb z niepetnosprawnosciami :
z niepetnosprawno-

Sciami

PDNON.2.2.6.1. Liczba

PDNON.2.2.6. Promocja zatrudnienia eleyelelieyeonaxes)slelel-len a kazdego
5 : oe 50 minimum

osob z niepeinosprawnosciami czych uczestniczacych roku

w targach pracy

PDNON.2.2.6.2. Liczba

zorganizowanych

targow pracy, gietd minimum kazdego

i innych dziatan na rzecz roku

osob z niepetnospraw-

nosciami

: ___ PDNON.2.2.7.1. Liczba

PDNON.2.2.7. Utworzenie'spoldziclni AESSOASNeeteaa 2 minimum 2021-2026
Solariaa .

socjalnych

PDNON.2.2.7.2. Liczba

esobeetanenen 60 minimum 2021-2026
w spotdzielniach socjal-

nych

PDNON.2.3.1. Ksztattowanie swiado-
arestellesole)(clerdatslagra] qacxy(-ae(eliigdcet PDNON.2.3.1.1. Liczba a kazdego

: z : 2 Z wecé 5 20 minimum
gania problemow osobzniepetno- Sseeleamlecaayy roku

sprawnosciami

PDNON.2.3.2. Rozpowszechnianie ETNWaWaMales
informacji o prawach i uprawnie- j Z . kazdego

: ; ulotek, informatoréw, 200 minimum
niach dla osob z niepetnosprawno- Fi roku
perce plakatow
Carl eal

abaloneaele PDNON.2.3.3.1. Liczba _ kazdego
dyskryminacji osdb z niepetnospraw- a 3 minimum
ee kampanii spotecznych roku

nosciami na rynku pracy
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Dziatania Mierniki

PDNON.2.3.4. Organizowanie szko-

len, konferencji, spotkan adresowa-

nych do osob z niepetnosprawno-

Sciami

PDNON.2.3.4.1. Liczba

szkolen

PDNON.2.3.4.2. Liczba

przeszkolonych osdéb

(liczba oséb biorgcych

udziat)

PDNON.2.4.1.1. Liczba

miejsc w mieszkaniach

chronionych dla osob

PDNON.2.4.1. Utworzenie mieszkan

chronionych dla osdb z niepetno-

sprawnosciami

PDNON.2.4.2. Utworzenie srodowi-

skowego domu samopomocytyp D -

dla osob ze spektrum autyzmulub

niepetnosprawnosciami sprzezonymi

PDNON.2.4.2.1. Liczba

miejsc statutowych

PDNON.2.4.2.2. Liczba

miejsc wykorzystanych

PDNON.3.1.1.1. Liczba

PDNON.3.1.1. Poradnictwo psycho-

logiczne dzieci i mtodziezy (diagnoza,

profilaktyka, terapia) nictwa psychologicz-

nego

PDNON.3.2.1.1. Liczba

zorganizowanych szko-

lef, warsztatow, spo-

tkan

PDNON.3.2.1.2. Liczba

osob uczestniczacych

w szkoleniach,

warsztatach

i spotkaniach

PDNON.4.1.1.1. Liczba

wdrozonych procedur,

wytycznych, zalecen

zwigzanychz przeciw-

dziataniem zarazeniem

wirusem SARS-COV-2;

PDNON.4.1.2.1. Liczba

szkolen

PDNON.4.1.3.1. Liczba

konsultacji

PDNON.4.1.3.2. Liczba

zespotow opiekunczo-

terapeutycznych

PDNON.4.1.4.1. Liczba

zrealizowanych projek-

tow

PDNON.3.2.1. Organizowanie szko-

len, warsztatow, spotkan z zakresu

profilaktyki zdrowia psychicznego

PDNON.4.1.1. Zwiekszenie poziomu

bezpieczenstwa mieszkancow

Doméw Pomocy Spotecznej w dobie

zagrozenia epidemiologicznego

PDNON.4.1.2. Realizacja szkolen

pracowniczych

PDNON.4.1.3. Zapewnienie niezbed-

nych potrzeb mieszkancow DPS

PDNON.4.1.4. Realizacja projektow

unijnych i krajowych 

z niepetnoprawnosciami

dzieci i mtodziezy korzy-

stajacych z ustug porad-

Wartosé Wartos¢ SK ae
; wartosci

bazowa_ referencyjna i
ef vLe\ey

70 minimum hance
roku

140 minimum kazdego
roku

10 minimum 2021-2026

10 minimum 2021-2026

10 minimum 2021-2026

1500 minimum Kaagege
roku

20 minimum nandees
roku

400 minimum _—-‘K#20e80
roku

20 minimum Kazdeee
roku

20 minimum Kandego
roku

1500 minimum keadeze
roku

120 minimum kage
roku

2 minimum paedege
roku
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ty = Okresdla
i 5 ee Wartos¢ Wartosc¢ oe

DyAR Lele) Mierniki : wartosci
bazowa_ referencyjna ‘

bazowej

  

PDNON.4.1.4.2. Liczba

osob uczestniczgcych 50 minimum karGege
. roku

2s w projektach

PDNON.4.1.5. Uspotecznienie PDNON.4.1.5.1. Liczba 10 minimum kazdego

ijusamodzielnienie mieszkancow DPS Befelel[-Vel Merdecla roku

PDNON.4.1.5.2. Liczba basdena

osob objetych dziata- 40 minimum 6
oo. roku

niami

[2D)NCOINSa ltsye Yovaveraielacuacenvazan | PDNON.4.1.6.1.llos¢é _. kazdego
a ay ; 5 Pad 10 minimum

mieszkancow DPS : podjetych dziatan roku

PDNON.4.1.7.Zapewnienie PDNON.4.1.7.1. Wartosé tatdaee

odpowiednich warunkowSNe przeprowadzonych 150.000 minimum ha

ljopiekunczych remontow [w ztfotych]
Zrédto: opracowanie wlasne na aodstawie danych PCPR

7. Finansowanie Programu

Realizacja Programu w ujeciu ram finansowych opiera sie o nastepujace zrddia

finansowe:

1. Srodki wiasne powiatu,

2. Srodki krajowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy, Fundusz

Solidarnosciowy),

Srodki rzadowych lub pozarzqdowych programéw celowych,

dotacje z budzetu panstwa,

Srodki wtasne gmin,

srodki pomocowychfunduszyUnii Europejskiej.o
S

Zakres realizacji Programu uzalezniony jest od wielkosci srodkdw finansowych kazdego

roku przyjmowanych w budzecie oraz otrzymanych przez Powiat z Panstwowego Funduszu

Rehabilitacji Osédb Niepetnosprawnych. Zgodnie z ustawa o rehabilitacji zawodowej

i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych wysokos¢ srodkéw finansowych

pochodzacych z PFRON przyznawana jest wedtug algorytmu. Powinien on uwzgledniac

w szczegdlnosci liczbe mieszkaficow, liczbe osdb niepetnosprawnych i liczbe uczestnikow

funkcjonujacych warsztatdw terapii zajeciowej w powiecie.

Ponadto samorzad powiatowy moze otrzyma¢ na realizacje programdéw Srodki

z Funduszu_ Solidarnogciowego, na zasadach_ okreslonych w_  ustawie z_ dhia

23 pazdziernika 2018 r. o Funduszu Solidarnosciowym, ktorych przeznaczenie jest zwigzane

z realizacjg powiatowych zadan w obszarze rehabilitacji zawodowej i spotecznej osdb

niepetnosprawnych.
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8. Monitoring i ewaluacja Programu

Zapewnienie realizacji Programu w sposob gwarantujacy osiagniecie zaktadanych

rezultat6w mozliwejest tylko w sytuacji, kiedy na etapie jego wykonywania badamy postepy

i efekty podejmowanych zadan. Powiatowy Program ODziataih na Rzecz Osdb

z Niepetnosprawnoscig jest dokumentem o charakterze diugo okresowym,z tego tez powodu

moga wystapi¢ na etapie jego realizacji trudnosci, ktérych nie przewidywalismy

w momencie jego budowania. Nierzadko zdarza sie tez, ze czynniki ptynace z otoczenia ulegty

zmianie, CoO moze powodowaé zakidcenia w realizacji Programu. Wystepowanie tzw.

czynnikéw ryzyka jest jedng z istotnych przyczyn wptywajacych na nieosiaganie zaktadanych

celéw. Dlatego konstruujac Program nalezy na kazdym etapie jego realizacji braé je pod uwage

i odpowiednio reagowaé na niedopasowania wewnetrznei zewnetrzne, zaktocajace osigganie

spodziewanych rezultatow. Program ma charakter otwarty i w kazdym czasie — jesli zajdzie

taka potrzeba - moze by¢ uzupetniany i zmieniany.

W zwiazku z powyzszym, co roku prowadzony bedzie monitoring, ktérego celem jest

biezace badanie czy realizacja Programu przebiega we wtasciwy sposéb oraz czy nie wystepuja

zaktécenia zmniejszajace szanse osiagniecia zaktadanych rezultat6w. Zakres badania

monitoringowego obejmuje zespdt miernik6w (wskaznikdw) opisanych w_ Programie.

Okresowy monitoring koficzy sie raportem zawierajacym: wnioski i podsumowanie.

Raport z monitoringu przygotowywany jest przez zespdot odpowiedzialny za realizacje

Programui w terminie do konica kwietnia nastepujgcego po badanym roku, przedktadanyjest

Zarzadowi Powiatu Gliwickiego. Kluczowe pytanie, na ktdre musi znalezé odpowiedz niniejszy

zespot brzmi: czy dziatania realizowane w roku poprzednim przyczynity sie do osiagniecia

zaktadanych cel6w?

Ponadto prowadzone bedg badania ewaluacyjne w nastepujacych okresach: po uptywie

trzech lat obowigzywania Programu - ewaluacja czesciowa oraz

po jego zakonczeniu — ewaluacja koficowa.

W ramach ewaluacji zostana wykonane nastepujace czynnosci:

— okreslenie przedmiotu badan,

— wybor metodologii i przeprowadzenie badan,

— analiza wynikow badan,

—  przyjecie wnioskéw i rekomendacji.

Na etapie projektowania ewaluacji osoby kluczowe dla realizacji Programu okresla,

w jaki sposdéb przyjete zostang dane bazowe, ktdére bedg stanowity punkt odniesienia

dla prowadzonych badan ewaluacyjnych. Naturalnym w tej sytuacji jest postuzenie sie

przyjetymi miernikami (wskaznikami), okreslonymi w Programie, jednak dla zapewnienia

elastycznosci i wtasciwego reagowania na zmieniajace sie otoczenie dopuszczalnym jest

skonstruowanie nowego benchmark‘u, ktéry w ramach realizowanych zdaf bedzie lepiej

opisywatrezultaty i ich wptyw na otoczenie.

Catosé prac zwiazanych z procesem ewaluacji podsumowana zostanie w raporcie

ewaluacyjnym, stanowigcym dokument oceniajgcy rezultaty podejmowanych dotychczas

dziatan oraz wskazujacy czynniki ryzyka i dziatania korygujace w sytuacji, gdy osiagniecie celow

strategicznych moze byé zagrozone. Raport ewaluacyjny sporzadzany jest i przedktadany

 

70 | RICHPEX consulting service www.strateg24.pl

Id: AEQE792E-ACFC-48E0-948| -855473312A2B.Projekt Strona 70



PROGRAM DZIALAN NA RZECZ OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA W POWIECIE GLIWICKIM NA LATA 2021 — 2026 | 2021

Zarzqadowi Powiatu Gliwickiego w terminie do konca kwietnia roku nastepujgcego po badanym

okresie. W roku kalendarzowym,w ktérym realizowane sq badania ewaluacyjne odstepuje sie

od obowiazku sporzadzenia raportu z monitoringu. Jednakze dla zachowania ciagtosci taficuch

danych koniecznym jest przeprowadzenie badan w zakresie przyjetych miernikow.

patron
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z pozn. zm.), Powiat wykonuje okreSlone ustawami zadania publiczne

o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osdb niepetnosprawnych.

Zgodnie z art. 35a ust. | pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe}
i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
do zadan powiatu nalezy opracowywaniei realizacja, zgodnych z powiatowa strategiq dotycezacq
rozwiazywania probleméw spolecznych, powiatowych programow dzialan na rzecz osdb
niepelnosprawnychw zakresie:
a) rehabilitacji spoteczne},
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osob niepetnosprawnych;
— po konsultacji z wlaSciwymiterytorialnie gminami.
W 2020 r. zakonczyt sie obowigzujacy od 2014 r. Program Dzialah na Rzecz Osdb

z Niepelnosprawnoscia na lata 2014-2020. Program ten zostal przyjety do realizacji Uchwalg
Nr XLIV/283/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach jako jednostka organizacyjna Powiatu
Gliwickiego wykonujaca zadania pomocy spotecznej wnioskuje o przyjecie Programu Dziatan
na Rzecz Osdb z Niepetnosprawnoscia w Powiecie Gliwickim na lata 2021-2026, co umozliwi

realizacje okreSlonego w ustawie zadania.

Przedstawiony projekt w/w programu zostat pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowg
Spoteczna Rade do Spraw Osdb Niepetnosprawnych.
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