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OPIS PROBLEMU: 

 
Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej                      

i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oznacza trwałą lub 

okresową niezdolność do wypełnienia ról społecznych z powodu stałego lub 

długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 

niezdolność do pracy. 

Osoby niepełnosprawne  napotykają w swoim codziennym Ŝyciu                               

na róŜnorodne bariery, które ograniczają moŜliwość ich aktywnego uczestnictwa                 

w Ŝyciu społecznym co niesie za sobą  utratę poczucia bezpieczeństwa wśród osób 

dotkniętych tym problemem. 

W związku z tym, aby zminimalizować społeczne konsekwencje 

niepełnosprawności naleŜy prowadzić działania w zakresie wyrównywania szans 

pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a sprawnymi w Ŝyciu społeczno                                

– zawodowym. 

Nie podjęcie tego typu działań przyczyni się do pogłębienia izolacji środowiska 

osób niepełnosprawnych oraz pogorszenia ich kondycji psychospołecznej.      

ZałoŜenia niniejszego programu są integralną częścią Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w mieście Lesznie.  
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CELE: 

 

� Zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań wspierających osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny, 

� Zwiększenie dostępności do kompleksowej informacji o prawach                                  

i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 

� Zwiększenie czynnego uczestnictwa środowiska osób niepełnosprawnych                 

w Ŝyciu społecznym i zawodowym miasta Leszna, 

� Zwiększenie dostępu do rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej, 

� Rozszerzenie zakresu rehabilitacji fizycznej, społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, 

� Pobudzenie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami charytatywnymi i innymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych,  

� Zwiększenie dostępności środowiska (w tym dostępności obiektów 

uŜyteczności publicznej, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych), 

� Podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat zróŜnicowania 

występującego pomiędzy osobami niepełnosprawnymi oraz róŜnych form ich 

dyskryminacji. 
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ZADANIA: 

 
1. Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku osób niepełnosprawnych. 

Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Pracy Środowiskowej, Dział 

Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, 

� Środowiskowe Domy Samopomocy. 

 

2. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej, w tym dowóz osób 

niepełnosprawnych do instytucji zajmujących się działaniami na rzecz osób 

niepełnosprawnych, urzędów, szkół, przedszkoli w celu integracji i rehabilitacji 

społecznej i zawodowej. 

Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Pracy Środowiskowej, Dział 

Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, Zespół ds. Rehabilitacji 

Społecznej, 

� Środowiskowe Domy Samopomocy, 

� Dom Pomocy Społecznej, 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 

� Miejski Zakład Komunikacji, 

� Organizacje pozarządowe, 

 

3. Udzielanie dofinansowania  do rehabilitacji społecznej, w tym do:  

� uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,  

�  zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych,  

� sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych, 

� rehabilitacji dzieci i młodzieŜy, 

Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, 
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4. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.        

Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, 

� Jednostki organizacyjne Miasta Leszna, 

 

5. Prowadzenie wypoŜyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, w tym podjęcie działań na 

rzecz doposaŜenia jej  w sprzęt rehabilitacyjny. 

Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, 

 

6. Realizacja pilotaŜowego Programu „Aktywny Samorząd”.  

Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, 

 

7. Realizacja w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej programów, projektów i 

zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz fundacji i funduszy zewnętrznych, 

w tym europejskich. 

Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, Dział 

Pracy Środowiskowej, Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 

� Środowiskowe Domy Samopomocy, 

� Dom Seniora, 

� Organizacje pozarządowe, 

 

8. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością – 

organizowanie wspólnych  imprez, wystaw, konferencji, szkoleń, wyjazdów, spotkań 

informacyjnych itp. 
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Realizatorzy: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Pracy Środowiskowej, Dział Pomocy 

Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, 

� Środowiskowe Domy Samopomocy,  

� Dom Seniora, 

� Dom Pomocy Społecznej, 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 

� Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI,  

� Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI, 

� Organizacje pozarządowe 

 

9. Prowadzenie  rehabilitacji fizycznej, zdrowotnej i psychospołecznej między innymi  

poprzez: 

� zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 

� organizowanie zajęć z rehabilitacji fizycznej i zdrowotnej, 

� organizowanie zajęć z rehabilitacji psychospołecznej, 

Realizatorzy: 

� Jednostki organizacyjne Miasta Leszna, 

� Środowiskowe Domy Samopomocy, 

� Dom Pomocy Społecznej,  

� Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI, 

� Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI, 

� Organizacje pozarządowe, 

 

10. Prowadzenie profilaktyki róŜnych schorzeń oraz róŜnego rodzaju akcji 

prozdrowotnych. 

Realizatorzy: 

� Jednostki organizacyjne Miasta Leszna,  

� Organizacje pozarządowe, 

 



Miejsk i  Program n a Rzecz  Wspierania  Osób Niep ełnosp rawny ch na lata  2017-2020 

 
 

7 
 

11. Prowadzenie działań mających na celu aktywizację i rehabilitację  zawodową osób 

niepełnosprawnych, w szczególności poprzez ich zatrudnienie, w formie: 

� wspierania osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji 

zawodowej, 

� udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym rozpoczynającym 

działalność gospodarczą, 

� dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych dla osób 

niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, 

� pomoc pracodawcom w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

� realizacji programów i projektów mających na celu aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych, w tym współfinansowanych ze środków unijnych 

� szkoleń podnoszących kwalifikacje osób niepełnosprawnych, 

� prowadzenie doradztwa zawodowego poprzez: 

- wsparcie w przygotowaniach do procesu poszukiwania pracy, 

- pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, 

- udzielanie informacji o kursach, projektach i innych formach wsparcia 

lub aktywności skierowanych do osób niepełnosprawnych, 

- diagnozowanie moŜliwości psychofizycznych i predyspozycji 

zawodowych oraz ograniczeń wynikających z rodzaju dysfunkcji. 

Realizatorzy: 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 

� Powiatowy Urząd Pracy, 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

� Organizacje pozarządowe 

 

12. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

Realizatorzy: 

� Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
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13. Prowadzenie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w 

tym prowadzenie szkół specjalnych, klas integracyjnych, oddziałów integracyjnych 

w przedszkolach 

Realizatorzy: 

� Szkoły i przedszkola, 

 

14. Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne. 

Realizatorzy: 

� Organizacje pozarządowe, 

 

15. Rozpoznanie środowiska osób niepełnosprawnych zamieszkujących w mieście 

Lesznie /analiza wieku, schorzeń, stopnia niepełnosprawności, zatrudnienia/ oraz 

pozyskiwanie danych statystycznych dotyczących ilości osób niepełnosprawnych 

wraz z rodzajami ich dysfunkcji. 

Realizatorzy: 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 

� Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Pracy Środowiskowej, Dział 

Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, 

� Środowiskowe Domy Samopomocy, 

� Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI 

� Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI 

� Organizacje pozarządowe, 

 

16. Informowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz organizacji 

pozarządowych w zakresie moŜliwości otrzymania pomocy od poszczególnych słuŜb 

społecznych oraz podnoszenie jakości obsługi osób niepełnosprawnych w 

jednostkach administracji. 

Realizatorzy: 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 
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� Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Pracy Środowiskowej, Dział 

Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym, Zespół ds. Rehabilitacji 

Społecznej, 

� Środowiskowe Domy Samopomocy, 

� Powiatowy Urząd Pracy, 

� Organizacje pozarządowe, 

 

17. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych – 

przekazywanie informacji dotyczących programów, dofinansowań z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Realizatorzy: 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

� Powiatowy Urząd Pracy, 

 

18. Promocja zdrowia. 

Realizatorzy: 

� Jednostki organizacyjne Miasta Leszna, 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

� Organizacje pozarządowe, 

 

19. Rozpoznanie występujących barier architektonicznych i urbanistycznych                          

w obiektach uŜyteczności publicznej (obiekty opieki zdrowotnej, obiekty edukacyjne, 

pozostałe) i podejmowanie działań zmierzających do ich likwidacji.  

Realizatorzy: 

� Jednostki organizacyjne Miasta Leszna 

20. Utworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. 

Realizatorzy: 

� Jednostki organizacyjne Miasta Leszna, 

� Organizacje pozarządowe, 
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EFEKTY: 

 

� usamodzielnianie i usprawnianie osób niepełnosprawnych, 

� zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych osób niepełnosprawnych                     

nie mogących podjąć pracy, 

� dofinansowanie do rehabilitacji społecznej, w tym: do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; do 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; do 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; do sportu, kultury i turystyki, 

� organizowanie imprez, konferencji, spotkań informujących o problemach osób 

niepełnosprawnych,  

� podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych poprzez studia i kursy, 

� podnoszenie umiejętności osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia, 

warsztaty grupowe i spotkania indywidualne, 

� minimalizowanie inwalidztwa, 

� promocja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, 

� prowadzenie bazy danych i zbieranie informacji o osobach niepełnosprawnych, 

� lepszy dostęp do informacji o moŜliwościach otrzymania pomocy od 

poszczególnych słuŜb społecznych, 

� przygotowanie grupy ludzi młodych do pomagania osobom niepełnosprawnym, 

� wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych poprzez ich edukację, 

� tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

� wsparcie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 

� uzyskanie przez osoby niepełnosprawne orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, 

� zapoznanie lokalnej społeczności z problemami osób niepełnosprawnych, 

� udział osób niepełnosprawnych w Ŝyciu miasta, 

� poszerzenie wiedzy osób niepełnosprawnych, ich rodzin, członków organizacji 

pozarządowych oraz lokalnej społeczności z zakresu ustawowych praw 

przysługujących osobom niepełnosprawnym, moŜliwości samozatrudnienia 
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oraz ulg przysługujących pracodawcom zatrudniającym osoby 

niepełnosprawne, 

 

 

ADRESACI: 

 

� Osoby niepełnosprawne z terenu Miasta Leszna, 

� Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne działające na rzecz 

niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i ich rodzin, 

 

INSTYTYCJE REALIZUJĄCE: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  

�  Środowiskowe Domy Samopomocy, 

� Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 

� Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 

� Powiatowy Urząd Pracy, 

� Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, 

� Miejski Zakład Budynków Komunalnych, 

� Miejski Zakład Komunikacji, 

� Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI, 

� Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI, 

� Przedszkole Miejskie nr 21, 

� Szkoła Podstawowa nr 13, 

� Gimnazjum nr 7, 

� Zespół Szkół Specjalnych, 

� Organizacje pozarządowe skupiające osoby niepełnosprawne i działające na ich 

rzecz oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe 
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obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego (art. 3 ust 3 ustawy                  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz. U. z 2016, poz. 

1817). 


