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WSTĘP
Niepełnosprawność

i

związane

z

nią

zagrożenie

wykluczeniem

społecznym jest jednym z poważniejszych zjawisk i problemów współczesnej
rzeczywistości. Powszechność zjawiska niepełnosprawności (około 15 %
populacji) wymaga od poszczególnych państw podejmowania zdecydowanych,
kompleksowych działań profilaktycznych - zmierzających do zapobiegania
powstawaniu

niepełnosprawności

oraz

rewalidacyjnych

–

dotyczących

łagodzenia jej skutków w psychicznej, fizycznej i społecznej sferze życia
człowieka.
W

Polsce

wg

danych

przeprowadzonego w 2002 r. mamy

Narodowego

Spisu

Powszechnego

5.456.700 niepełnosprawnych, co stanowi

14,3 % całego społeczeństwa. Oznacza to, że co siódmy Polak jest osobą
niepełnosprawną. Spis powszechny wykazał również, iż w ciągu ostatnich 14 lat
odsetek ludzi niepełnosprawnych wzrósł o 4.4 punktu procentowego
i prawdopodobnie będzie narastał, ponieważ nasze społeczeństwo starzeje się.
Zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r.
(M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475) osoby niepełnosprawne, których sprawność
fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub
uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych
zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi mają prawo do niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.
Prawa te wynikają z Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania
Szans

Osób

Niepełnosprawnych,

aktów

prawa

międzynarodowego

i wewnętrznego.
Ustawy kompetencyjne nakładają na organy administracji rządowej
i

samorządowej

określone

obowiązki

w

celu

umożliwienia

osobom
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niepełnosprawnym niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz
eliminowania dyskryminacji.
Zasadniczym aktem prawnym określającym zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych

(Dz. U. Nr 123 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą rehabilitacja osób
niepełnosprawnych oznacza zespół działań organizacyjnych, leczniczych,
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych
zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania
osób niepełnosprawnych, jakości życia i integracji społecznej, przy aktywnym
uczestnictwie tych osób.
Przyjęty w dniu 24 maja 2000 roku Uchwałą Nr XXVIII / 522 / 2000
Rady Miejskiej w Olsztynie dokument Zintegrowany system ochrony zdrowia
i pomocy społecznej – strategia dla miasta Olsztyna obejmował również
opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie Miejski
program kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na lata 20002003, który realizował - zgodnie z w/w ustawą – lokalną strategię
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych mając na uwadze wszystkie
formy rehabilitacji stosowane na każdym etapie życia człowieka
Powyższy dokument został uznany za modelowy program działań na
rzecz osób niepełnosprawnych - uwzględniający wszystkie formy rehabilitacji
przy pełnej synchronizacji działań organów administracji rządowej, samorządu
lokalnego i organizacji pozarządowych. Program, jako jeden z lepszych
w Polsce, został objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu celowego
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. „DOMINO –
Program Pilotażowy” na lata 2001 – 2003. Przyznana kwota dofinansowania
w wysokości 1.996.572,11 zł umożliwiła Miastu dodatkowo realizację 83 zadań.
Podjęte działania dotyczyły eliminowania wszelkich barier ograniczających
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aktywność i integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym
i sprawiły, że Olsztyn stał się miastem bardziej przyjaznym osobom
niepełnosprawnym.
Miejski program kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na
lata 2000-2003 w konkursie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej „ŻYJMY BEZ BARIER” zdobył we wrześniu 2003 r. I miejsce 500 tys. PLN jako najlepszy w Polsce w zakresie działań realizowanych przez
samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Obecnie

opracowany

Miejski

program

wyrównywania

szans

i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata
2004 – 2008 jest kontynuacją realizacji polityki społecznej Miasta w zakresie
normalizacji warunków życia osób niepełnosprawnych. Program został
opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie – Dział
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w oparciu o szczegółową
diagnozę

lokalnych

niepełnosprawnych

potrzeb
i

w

zakresie

przeciwdziałania

wyrównywania

wykluczeniu

szans

osób

społecznemu

oraz

konsultacje społeczne z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,
Miejskim Zespołem do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych, jak również środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Integrowanie osób niepełnosprawnych jest zadaniem ogólnospołecznym,
ponieważ skutki niepełnosprawności dotyczą wszystkich dziedzin i przejawów
życia. Polityka samorządu lokalnego wobec osób niepełnosprawnych stanowi
istotny element polityki społecznej i gospodarczej Miasta, zakłada kompleksowe
działania uwzględniające potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne i zawodowe
niepełnosprawnych. Podejmowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych
ukierunkowane są również na zmianę świadomości społecznej pod kątem
pozytywnego ich odbioru.
Podstawą realizacji programu jest skonkretyzowany podział zadań
oraz synchronizacja działań administracji rządowej, samorządowej oraz
5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
na lata 2004-2008

partnerów społecznych, w tym zwłaszcza organizacji zrzeszających osoby
niepełnosprawne.
Niniejszy program jest realny w sposobach osiągnięcia wyznaczonych
celów, opartych o lokalne potrzeby i faktyczne możliwości, o dużym stopniu
ogólności, co umożliwia podejmowanie różnorodnych, potrzebnych inicjatyw na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 realizuje na terenie
miasta

strategię

Samorządu

Wojewódzkiego

wobec

problemu

niepełnosprawności.
Określone w programie działania na rzecz osób niepełnosprawnych mają
charakter interdyscyplinarny, a więc dotyczą wszystkich dziedzin i przejawów
życia w aspekcie zaspokajania potrzeb obywateli, które wynikają z faktu ich
niepełnosprawności i z konieczności stwarzania im i z nimi możliwości
partnerskiego udziału w życiu społecznym.
Integralną część programu stanowią tabele harmonogramu działańokreślające czasowo realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz tabele
wskaźników monitorowania programu gwarantujących mierzalność jego
efektów.
Niniejszy program został ustalony na lata 2004-2008 zakładając ciągłość
w realizacji wytyczonych kierunków działań, a także otwartość na propozycje
nowych, wynikłych z potrzeb rozwiązań.

6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
na lata 2004-2008

1. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w mieście Olsztynie.
Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego, miastem na
prawach powiatu liczącym 172 467 mieszkańców (stan na 31.12.2002 r. GUS).
Stanowi centrum ogromnego regionu, w którym kumulują się wszelkie przejawy
życia społecznego.
Struktura demograficzna ludności wskazuje, że Olsztyn to miasto ludzi
młodych. 68 % mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, 19 % to dzieci
i młodzież, natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi ok. 13 %.
Większość - 92 652, tj. 54% - ogółu mieszkańców stanowią kobiety, liczba
mężczyzn wynosi 80 020, tj. 46%.
Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2002 r. pozwolił ustalić
dokładną liczbę osób niepełnosprawnych w Olsztynie i jednocześnie umożliwił
szczegółową charakterystykę tej grupy ludności. Opublikowane wyniki
wykazały, iż liczba osób niepełnosprawnych wynosi w mieście 22.353 osoby, co
stanowi 13 % ogółu mieszkańców, z tego 53,3% to osoby w wieku
produkcyjnym. Osoby niepełnosprawne w większości posiadają wykształcenie
średnie - 35,2 % i zawodowe - 22,8 %, tylko 11,4 % wyższe. Osoby
niepełnosprawne prawnie1 stanowią 11,1 %, w tym kobiet 49 %. Natomiast
osoby niepełnosprawne biologicznie2 stanowią 1,9 % ogółu mieszkańców.
Ogółem w Olsztynie zamieszkuje 12.836 rodzin z co najmniej jedną osobą
niepełnosprawną, liczba dzieci niepełnosprawnych w tych rodzinach wynosi
2.366, tj. 10,6 % ogółu osób niepełnosprawnych.

1

Osoby niepełnosprawne prawnie- posiadające odpowiednie, aktualne orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony oraz uprawnione
do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, dzieci powyżej 16 r. ż., tj. urodzone po 20 maja 1986 r. Wg klasyfikacji GUS.
2
Osoby niepełnosprawne biologicznie – nieposiadające orzeczenia, subiektywnie odczuwające całkowitą lub poważnie ograniczoną
zdolność do wykonywania podstawowych czynności. Wg klasyfikacji GUS.
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Skala zjawiska niepełnosprawności
(w tys
tys.)
.) - 2002 r.
38218,5
1428,5

1000000

172,5

10000
100
1

5457
Polska

211,6

22,4

Województwo Miasto Olsztyn
Warmińsko Mazurskie

Liczba osób niepełnosprawnych

Analizując

populację

osób

Liczba ludności

niepełnosprawnych

pod

względem

aktywności zawodowej należy stwierdzić, iż zgodnie z danymi Narodowego
Spisu Powszechnego jedynie 20,7 % osób niepełnosprawnych jest aktywnych
zawodowo.
Z dokładnej analizy sytuacji wynika, że znalezienie pracy na otwartym
rynku jest utrudnione ze względu na niski poziom wykształcenia i brak
kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, niedostosowanie stanowisk
pracy do szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz brak
możliwości dojazdu do miejsca pracy.
Natężenie zjawiska niepełnosprawności nasila się z wiekiem, najwięcej
osób niepełnosprawnych jest w wieku 45 lat i więcej.
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Niepełnosprawni mieszkańcy Olsztyna - 2002 r.

13%

87%

Niepełnosprawność jest jednym z najbardziej niepokojących problemów
społecznych, dlatego też znaczące miejsce w planowaniu rozwiązań życia
społecznego

miasta

zajmuje

problematyka

wyrównywania

szans

i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.
Na

system

skoordynowane

pomocy

działania

osobom
prowadzone

niepełnosprawnym
przez

składają

administrację

się

rządową,

samorządową oraz instytucje i organizacje publiczne.
Szczególną rolę w procesie kompleksowej rehabilitacji odgrywa
Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych. Zespół realizuje zadania powiatu w zakresie zawodowej
aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji społecznej i leczniczej.
W roku 2003 Zespół wykorzystał środki PFRON m. in. na finansowanie
kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie do
turnusów rehabilitacyjnych dla 626 osób, likwidację barier architektonicznych w
mieszkaniach 34 osób, barier w komunikowaniu się – 150 osób, refundację
wynagrodzeń

i

składek

na

ubezpieczenie

społeczne

107

osób
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niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych stanowiskach pracy utworzonych
w latach ubiegłych, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 2
osoby, szkolenia i przekwalifikowania 40 osób niepełnosprawnych.
Przy placówce funkcjonuje Miejski Zespół do Spraw Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności, który do końca 2003 r. wydał 3412 orzeczeń,
z czego 2378 osobom po 16 r. ż. i 1034 przed 16 r. ż., wydał również 1927
legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana jest na
umożliwienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przezwyciężania
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując
własne możliwości oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.
W roku 2003 z różnych form wsparcia socjalnego skorzystało 2 539
środowisk osób niepełnosprawnych, tj. 25,5 % ogółu świadczeniobiorców
pomocy społecznej.
Problematyką zatrudniania oraz pracy podejmowanej przez osoby
niepełnosprawne w szerokim zakresie zajmuje się Miejski Urząd Pracy.
Ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania zatrudnienia, utrzymania pracy
i awansu zawodowego stanowi podstawowy problem rehabilitacji zawodowej.
W Olsztynie funkcjonują w oparciu o środki PFRON dwa warsztaty terapii
zajęciowej ( w tym jeden przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym) o liczbie miejsc- 95, Zakład Aktywności
Zawodowej prowadzony przez PZN dla 35 osób oraz 26 zakładów pracy
chronionej. W roku 2003 w zakładach pracy chronionej znalazło zatrudnienie
2240 osób, w zakładzie aktywności zawodowej - 35 osób, natomiast na
otwartym rynku pracy – 790 osób niepełnosprawnych. Działalność gospodarczą
prowadziło 437 osób.
Posiadana baza nie zabezpiecza ogromnych potrzeb w zakresie
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
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Celem planowanych działań z zakresu integracji zawodowej osób
niepełnosprawnych będzie poprawa poziomu przygotowania zawodowego
i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy, a także tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych
instrumentów aktywizacji zawodowej tej grupy osób.
Rehabilitację leczniczą na terenie miasta prowadzą niepubliczne
i publiczne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej, m. in. szpitale (7),
przychodnie rehabilitacyjne (10), Przychodnia Specjalistyczna, niepubliczne
ZOZ (45), Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze (3), Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, Ośrodek
Wczesnej

Interwencji

Polskiego

Stowarzyszenia

na

Rzecz

Osób

z Upośledzeniem Umysłowym, domy pomocy społecznej (4), ośrodki wsparcia
MOPS (4), Dom Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci, Miejski Zespół
Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Hospicja (2) i inne.
Zaopatrzenie

osób

niepełnosprawnych

w

sprzęt

ortopedyczny,

rehabilitacyjny i pomocniczy prowadzi Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego,
specjalistyczne sklepy, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Stowarzyszenia
„Niebieski Parasol”. Dostrzega się potrzebę dalszej rozbudowy infrastruktury
społecznej w zakresie rehabilitacji leczniczej, doposażenia istniejącej bazy oraz
uzupełnienia o nowe metody i techniki rehabilitacji zapewniając powszechność
dostępu do tej formy usług.
Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych prowadzi Miejski
Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych we
współpracy z wieloma miejskimi instytucjami i organizacjami działającymi na
rzecz zapewnienia udziału tych osób w życiu społecznym, kulturalnym, sporcie,
turystyce i rekreacji.
Wg danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyn (stan na
30.09.2003 r.) w Olsztynie mamy ogółem 813 dzieci niepełnosprawnych, w tym
72 uczęszczających do przedszkoli, a 741 uczących się w placówkach
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oświatowych. Zasadniczą bazę szkoleniową prowadzoną przez Miasto Olsztyn
stanowią: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym
i lekkim, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących.
Uzupełnienie w/w bazy stanowią szkoły przyszpitalne: Zespół Placówek
Specjalnych dla dzieci z chorobami przewlekłymi, Zespół Szkół Specjalnych dla
uczniów z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzone przez organizacje
pozarządowe: Zespół Placówek Edukacyjnych dla dzieci autystycznych i z
niepełnosprawnościami

sprzężonymi.

Istniejąca

baza

umożliwia

naukę,

usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, zapewnia specjalistyczną
pomoc i opiekę. Istnieje jednak potrzeba rozwoju integracyjnych oddziałów i
placówek edukacyjno – rehabilitacyjnych, ułatwiających dostęp dzieci
niepełnosprawnych do oświaty. Należy również podjąć stosowne działania
umożliwiające uzupełnienie wykształcenia osobom niepełnosprawnym w wieku
produkcyjnym.
Szczególne znaczenie w wyrównywaniu szans i integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem odgrywają działania na rzecz likwidacji
barier

architektonicznych

i

urbanistycznych

utrudniających

osobom

niepełnosprawnym dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Obecnie
w Olsztynie dostępne są główne miejskie urzędy mianowicie Urząd
Wojewódzki, Urząd Miasta, Miejski Urząd Pracy, Urząd Stanu Cywilnego,
obiekty użyteczności publicznej, m. in. teatry, planetarium, filharmonia, Biuro
Wystaw Artystycznych, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Ośrodek
Badań Naukowych, placówki Poczty Polskiej, banki, szpitale, część placówek
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i inne.
Nadal jednak znaczna część miejskich obiektów wymaga przystosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza sądy, kina, biblioteki
osiedlowe, Muzeum Warmii i Mazur, Urząd Marszałkowski, ok. 70%
olsztyńskich przychodni, dworzec kolejowy, ośrodki kultu religijnego i inne.
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Ponadto istnieje konieczność opracowania mapy dostępności miasta
celem podniesienia orientacji osób niepełnosprawnych w zakresie możliwości
poruszania się w środowisku.
Aktywność Olsztynian na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta
w pełni oddaje liczba istniejących organizacji pozarządowych ok. 40 stowarzyszeń, związków, klubów, fundacji, których działania uzupełniają
rehabilitację w placówkach ochrony zdrowia i koncentrują się na różnych
formach pomocy. Włączenie się organizacji w rozwiązywanie problemów
niepełnosprawności polega m. in. na profilaktyce, leczeniu, działalności
interwencyjnej, zaopatrywaniu w niezbędne artykuły medyczne i pomoce
techniczne, organizowaniu obozów rehabilitacyjnych, pomocy związanej z
zatrudnieniem

i edukacją, sprzyjaniu rozwojowi indywidualnych uzdolnień

osób niepełnosprawnych, organizacji imprez sportowych, turystycznych,
krajoznawczych, popieraniu inicjatyw gospodarczych, inicjowaniu grup
samopomocy.
Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych są prowadzone w mieście przez
wszystkie organa administracji rządowej i samorządu terytorialnego stosownie
do ich kompetencji z partnerskim udziałem organizacji pozarządowych.
Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach, a okazją do jej zacieśnienia
jest realizacja lokalnej strategii wyrównywania szans i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
2. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje na terenie
miasta zadania statutowe wynikające z ustaw dotyczących pomocy społecznej,
przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz uchwał Rady Miasta
13
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Olsztyn, Zarządzeń Prezydenta Miasta, zawartych porozumień i umów organów
samorządu.
Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest
umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości oraz
zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.
W roku 2003 ze wsparcia MOPS skorzystało 21.760 osób, tj. 12,6 %
ogółu mieszkańców Olsztyna.

Rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie w podnoszeniu jakości życia osób
niepełnosprawnych
Placówki wspierające osoby niepełnosprawne
Punk Pomocy
Społecznej (10)

Miejski Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego i Socjalnego

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne

Dom Pomocy Społecznej
dla Małych Dzieci

Dzienne Domy
Pomocy
Społecznej (7)
Schronisko
dla Bezdomnych

Szczególną

grupę

Centrum Informacji
i Koordynacji
Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi

klientów

pomocy

Ośrodek Wsparcia
dla Dzieci
i Młodzieży
Niepełnosprawnej

społecznej

stanowią

osoby

niepełnosprawne i ich rodziny. Wyeliminowanie barier architektonicznych
i komunikacyjnych zapewnia dostęp tej grupie osób do usług świadczonych
przez Ośrodek i funkcjonujące w jego strukturach placówki rozmieszczone na
terenie miasta. Infrastruktura i potencjał MOPS umożliwia wszelkie formy
rehabilitacji, a zwłaszcza rehabilitację społeczną, leczniczą i psychologiczną
podopiecznych pomocy społecznej.
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Specyfika potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych wymagała
uruchomienia szeregu placówek oraz inicjowania i realizowania wielu działań,
które chronią te osoby, stwarzają im warunki egzystencji i rozwoju, motywują
do aktywności i samozaradności, urzeczywistniając zasadę wyrównywania szans
i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Stale też, w miarę
potrzeb i możliwości, doposaża się placówki w sprzęt rehabilitacyjny
i pomocniczy. Transport osób niepełnosprawnych do miejsc rehabilitacji
zapewnia specjalnie przystosowany samochód do przewozu tej grupy osób.
Podstawą urzeczywistniania systemu pomocy społecznej osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom stanowią skoordynowane działania
prowadzane przez służby socjalne zatrudnione w dziesięciu usytuowanych
w różnych dzielnicach miasta Punktach Pomocy Społecznej, w biurze MOPS,
a także pracowników licznych podległych Ośrodkowi półstacjonarnych
i stacjonarnych placówek. Umiejscowienie siedzib pracowników socjalnych
wśród społeczności umożliwia pełniejsze poznanie problemów i zagrożeń
lokalnych, a także sprzyja lepszej współpracy ze środowiskami, których
problemy te dotyczą.
Właściwa diagnoza środowiska, trudności natury fizycznej, psychiczne
i społecznej, będących udziałem osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
problemów socjalno-bytowych oraz wszelkich konsekwencji wynikających
z ograniczenia sprawności stanowi podstawę świadczenia wsparcia i stosownych
form pomocy. Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej i Rozwiązywania
Problemów Rodziny na rzecz osób niepełnosprawnych należy przyznawanie
i wypłacanie zasiłków pieniężnych, udzielanie pomocy rzeczowej, świadczenie
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, a także cały wachlarz form
pomocy pozamaterialnej. Praca socjalna jest rozumiana jako działalność
zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie
15
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warunków sprzyjających temu celowi. Są to zadania złożone i trudne.
Wymagają bowiem uwzględnienia nie tylko aktualnych, doraźnych potrzeb osób
niepełnosprawnych, lecz także włączenia się w realizację takiego modelu opieki
środowiskowej,

który

polega

bardziej

na

mobilizowaniu

osób

niepełnosprawnych i ich rodzin, jeśli to tylko możliwe, do aktywnego radzenia
sobie z problemami przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjału.
Służby

socjalne

współdziałają

z

wieloma

podmiotami,

które

w większym lub mniejszym stopniu zaspokajają potrzeby rehabilitacyjne osób
niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania, są to placówki służby zdrowia,
edukacji, poradnictwa, terapii, produkcyjne, usługowe, handlowe, urzędy itp.
realizując model rehabilitacji środowiskowej.
Ważną

formą

kompleksowego

zaspokajania

potrzeb

osób

niepełnosprawnych są funkcjonujące w strukturze MOPS, a prowadzone przez
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych domy
pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, schronisko oraz inne formy pomocy
instytucjonalnej.
W Olsztynie funkcjonuje 9 ośrodków wsparcia MOPS przeznaczonych m.
in. dla osób niepełnosprawnych z ogólną liczbą miejsc 304. Średnia miesięczna
liczba osób korzystających z pobytu wynosi 478. Placówki te są środowiskową
formą pomocy półstacjonarnej, służącej utrzymaniu osoby niepełnosprawnej w
jej naturalnym środowisku. Do ośrodków kierowane są osoby niepełnosprawne,
przewlekle chore, przebywające w złych warunkach mieszkaniowych i
bytowych. Dla podopiecznych stwarzane są tam odpowiednie warunki do
całodziennego pobytu - zapewnione gorące posiłki oraz różnorodna działalność
rehabilitacyjna i rekreacyjno-kulturalna. Organizowanych jest szereg imprez
okolicznościowych, spotkań klubowych, prelekcji, pogadanek, wyjść do kina,
teatru, filharmonii, muzeum i innych. Ponadto pensjonariusze biorą udział w
zajęciach terapeutycznych (ergoterapia, muzykoterapia, zajęcia manualne). W
16
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każdym domu działa Rada Domu, przy współudziale której opracowywany jest
plan pracy danej placówki.
Sześć ośrodków wsparcia zostało powołanych specjalnie pod kątem
określonych grup niepełnosprawności, a mianowicie:
- dla inwalidów słuchu,
- dla inwalidów wzroku,
- dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- dla osób chorych reumatycznie i na stwardnienie rozsiane,
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
W trzech ostatnich z w/ w placówek prowadzona jest działalność
rehabilitacyjna - usprawniająca gimnastyka grupowa, rehabilitacja lecznicza,
tzn.

ćwiczenia

hydromasaże.
rehabilitacyjny

indywidualne,

Wzbogacenie
znacznie

zabiegi

placówek

poprawiło

o

jakość

fizykoterapeutyczne,
nowy,
oraz

masaże,

specjalistyczny
skuteczność

sprzęt

leczenia.

W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej opieka i pomoc
rehabilitacyjna adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 roku
życia. Program rehabilitacyjny obejmuje rehabilitację ruchową, społeczną,
rozwój potrzeb poznawczych, estetycznych i kulturalnych, kształtowanie
umiejętności spędzania wolnego czasu, jak również zapewnienie nauki, opieki
logopedycznej i psychologicznej.
Rehabilitację psychoruchową dzieci prowadzi również Dom Pomocy
Społecznej dla Małych Dzieci (masaże klasyczne, hydroterapia, fizykoterapia,
gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, terapia logopedyczna).
Szeroką pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oferuje
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
(ogółem liczba miejsc 60, średnia miesięczna liczba osób korzystających
z pobytu – 65). Dom realizuje wiele zadań niezbędnych w przywracaniu
podopiecznym zdolności do życia w społeczeństwie, m. in. przywracanie
17
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zdolności do samoopieki, rehabilitacja społeczna i zawodowa, kształtowanie
umiejętności spędzania wolnego czasu, realizacja potrzeb estetycznych
i

kulturalnych.

W

placówce

prowadzone

są

zajęcia

usprawniające,

choreoterapia, muzykoterapia, zajęcia w trzech pracowniach: krawiecko –
dziewiarsko – tkackiej, plastyczno – malarskiej, gospodarstwa domowego.
Specjalistyczną opiekę zapewnia lekarz psychiatra, pielęgniarka,
terapeuci. Udział w zajęciach terapeutycznych, praca w pracowniach, grupie
teatralnej i muzycznej, zajęciach usprawniających ma korzystny wpływ na
rozwój

umiejętności

i

sprawności

manualnych,

poprawę

kontaktów

interpersonalnych, wiarę we własne możliwości oraz pozytywny obraz siebie.
Pomoc

mieszkaniową

samotnym

osobom

niepełnosprawnym

w podeszłym wieku MOPS zapewnia poprzez usytuowane w różnych częściach
miasta tzw. mieszkania rówieśnicze (5).
Uwzględniając

fakt

istnienia

niepełnosprawności

wśród

osób

bezdomnych, MOPS oddał do użytku w funkcjonującym Schronisku dla
Bezdomnych dodatkowy pawilon przeznaczony dla 38 osób z orzeczonym
stopniem

niepełnosprawności

i

stałymi

dochodami.

Oprócz

miejsc

noclegowych, zapewnia się pomoc medyczną, rehabilitacyjną oraz socjalną.
Pracownicy Działu Pomocy Instytucjonalnej pomagają również
w uzyskaniu miejsca w stacjonarnych domach pomocy społecznej. Miasto
dysponuje dwoma domami pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie
chorych,

w

których

z

kompleksowej

pomocy

korzysta

181

osób

niepełnosprawnych oraz dwoma placówkami prowadzonymi przez organizacje
pozarządowe: dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie
PZN (60 miejsc) i dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym (20 miejsc).
Uzupełnieniem systemu pomocy MOPS jest prowadzona przez
Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej działalność informacyjno
18
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-

konsultacyjno

–

doradcza

oraz

Miejskiego

Ośrodka

Poradnictwa

Specjalistycznego i Socjalnego nieodpłatne doradztwo i poradnictwo udzielane
przez prawników, psychologa i pedagoga szerokiej grupie osób, w tym również
z niepełną sprawnością.
Realizowana przez MOPS strategia budowania systemu rehabilitacji
i wsparcia dla osób niepełnosprawnych od lat wykorzystuje lokalny potencjał
organizacji pozarządowych. Zintegrowanie działań m. in. z Polskim Związkiem
Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Olsztyńskim Stowarzyszeniem
Chorych Reumatycznie, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego,
Ogólnopolskim

Stowarzyszeniem

na

rzecz

Chorych

Długotrwale

Unieruchomionych „Niebieski Parasol” przyniosło konkretne efekty w postaci
już

funkcjonujących

placówek,

poszerzonej

oferty

usług,

a

także

w perspektywie nowych rozwiązań pomocowych. Jednym z nich będzie
planowane uruchomienie w kwietniu 2004 r. Centrum Integracji Społecznej
dające szansę aktywizacji zawodowej m. in. osobom z zaburzeniami
psychicznymi.
Szczególne znaczenie w kształtowaniu polityki społecznej miasta
w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych odegrał opracowany
przez Dział Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych MOPS
Miejski program kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na lata
2000 – 2003, którego efektem jest istotny rozwój wszelkich form rehabilitacji
oraz poprawa sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców Olsztyna.
Pomimo wielu korzystnych zmian, które w ostatnich latach miały miejsce,
analiza infrastruktury społecznej miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, jak
również wyniki badań potrzeb i oczekiwań tej grupy osób ujawniają pewne luki
w istniejącym systemie wsparcia. Niedobór odpowiednich usług wyrównujących
życiowe szanse tych osób oraz konsekwencje wcześniejszego kształtowania
środowiska pod kątem potrzeb ludzi sprawnych utrudnia usamodzielnienie
i pełną integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
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Funkcjonujący w mieście system wsparcia wymaga uzupełnienia
o te formy pomocy, które zagwarantują lepszą jakość życia osób
niepełnosprawnych, przeciwdziałając izolacji i marginalizacji tej grupy ludzi.
Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 wytycza kierunki
działań w zakresie eliminowania barier ograniczających aktywność i integrację
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, pozwalając w efekcie na
normalizację warunków życia osób i rodzin dotkniętych tym problemem.
3. Cel strategiczny, obszary, cele i działania.
„Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004-2008” powstał we
współpracy z instytucjami, placówkami oraz organizacjami pozarządowymi
realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Obszary i cele określone w programie wynikają z przeprowadzonej
analizy sytuacji i diagnozy potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców miasta.
Dostosowanie

rozwiązań

programowych

do

faktycznie

występujących

problemów, które muszą przezwyciężać na co dzień osoby niepełnosprawne,
było jednym z podstawowych założeń programu. Dzięki temu jego realizacja
powinna w znacznym stopniu zwiększyć efektywność działań profilaktycznych
i rehabilitacyjnych podejmowanych przez różne podmioty na rzecz wyrównania
szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny: Równe szanse osób niepełnosprawnych i ich integracja
ze społeczeństwem.
W programie wyodrębniono 5 obszarów, których realizacja poprzez właściwe
działania gwarantuje osiągnięcie celu strategicznego:
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Obszar I: Profilaktyka niepełnosprawności
Obszar II: Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych
Obszar III: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Obszar IV: Edukacja i rehabilitacja zawodowa.
Obszar V: Podniesienie poziomu orientacji społecznej i lokalna
koordynacja działań.

Cele i działania programu są spójne z zapisami zawartymi w niżej
wymienionych dokumentach:
− Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr
91 z 1998 r. poz. 578 z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z
późn. zm.),
− Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64
z 1998 r. poz. 414 z późn. zm.),
− „Strategia

Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego do 2015 roku”,
− „Strategia Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
do 2015 roku”,
− „Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 20042006”.
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OBSZAR I: PROFILAKTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Uzasadnienie wyboru obszaru
Najważniejszymi przyczynami powstawania niepełnosprawności są:
− urazy, zatrucia i wypadki, w tym wypadki przy pracy,
− utrata zdrowia wskutek różnych szkodliwości występujących
w środowisku pracy i zamieszkania,
− wady wrodzone,
− niewłaściwa lub niedostateczna opieka przed- i popołogowa nad matką
i dzieckiem,
− choroby nowotworowe,
− choroby psychiczne i negatywne skutki dotyczące higieny życia
i jakości zdrowia psychicznego,
− choroby

układu

sercowo-naczyniowego,

zwłaszcza

na

tle

miażdżycowym,
− choroby zakaźne i inwazyjne,
− zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Szczególne znaczenie w eliminowaniu bądź znacznym ograniczaniu w/w
przyczyn niepełnosprawności odgrywają działania wszystkich podmiotów,
prowadzone w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej.
Zapobieganie niepełnosprawności i zmniejszanie jej skutków jest dużo
mniej kosztowne dla społeczeństwa aniżeli prowadzenie skomplikowanych
i często wieloletnich działań rehabilitacyjnych.
Należy pamiętać, że stan zdrowia społeczeństwa w największym stopniu
jest zależny od stylu życia i zachowań zdrowotnych poszczególnych osób.
Celem zapobiegania powstawania niepełnosprawności należy podejmować
skuteczne działania w zakresie upowszechniania i rozwoju specjalistycznych
22
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badań diagnostycznych i wczesnych interwencji, a także promocji zdrowego,
bezpiecznego stylu życia na wszystkich etapach rozwoju i przez wszystkie
podmioty życia społecznego.
CEL OGÓLNY: Zapobieganie niepełnosprawności i oświata zdrowotna

I Cel szczegółowy – Wczesne diagnozowanie.
Działania:
1. Upowszechnienie i rozwój specjalistycznych badań diagnostycznych.
2. Ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy medycznej zapobiegającej
wystąpieniu i rozwojowi niepełnosprawności.
3. Skuteczna realizacja programów profilaktycznych.

II Cel szczegółowy – Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia.
Działania:
1. Organizowanie akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie oświaty
zdrowotnej.
2. Opracowywanie i realizacja programów tematycznych sprzyjających
zdrowemu stylowi życia.
3. Uświadamianie

zasad

bezpieczeństwa

i

pozytywnych

wzorców

zachowań, w tym dotyczących ruchu drogowego.
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OBSZAR II: REHABILITACJA LECZNICZA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uzasadnienie wyboru obszaru
Głównym celem rehabilitacji leczniczej jest pokonanie trudności
i problemów związanych z faktem i specyfiką określonego rodzaju
niepełnosprawności i osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu samodzielności.
Rehabilitacja lecznicza wymaga skoordynowanych działań prowadzonych przez
instytucje

i

organizacje

biorące

udział

w

procesie

usprawniania

i usamodzielniania osób niepełnosprawnych.

CEL OGÓLNY: Rozwój lokalnego systemu wsparcia w zakresie
rehabilitacji leczniczej
I Cel szczegółowy – Rozbudowa infrastruktury społecznej zapewniającej usługi
rehabilitacji leczniczej.
Działania:
1. Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów służących rehabilitacji
leczniczej.
2. Stosowanie różnorodnych form rehabilitacji leczniczej i paraleczniczej
3. Wspieranie

i

rozwój

sieci

placówek

zaopatrzenia

w

sprzęt

rehabilitacyjny oraz wypożyczalni sprzętu.
4. Włączanie nowych podmiotów w działalność rehabilitacyjną.
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II Cel szczegółowy – Zapewnienie dostępu do rehabilitacji leczniczej.
Działania:
1. Prowadzenie rehabilitacji w środowisku osób niepełnosprawnych.
2. Likwidacja barier transportowych utrudniających rehabilitację.
3. Orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności.
4. Zwiększenie

udziału

w

turnusach

rehabilitacyjnych

i

obozach

terapeutycznych.
5. Informowanie

o

możliwościach

rehabilitacji

leczniczej

oraz

aktualizowanie bazy danych.
OBSZAR III: REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uzasadnienie wyboru obszaru
Ograniczenie sprawności, dysfunkcje i defekty mogą prowadzić do braku
pełnej akceptacji osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo. Powstawanie
stereotypów, stygmatyzowanie osób posiadających określoną cechę niezgodną
z normą utrudnia proces integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Psychologiczną konsekwencją negatywnych postaw społeczeństwa jest poczucie
mniejszej

wartości,

braku

bezpieczeństwa,

osamotnienia,

zgorzknienia,

przewrażliwienia, stany depresji i izolowanie się osób z niepełną sprawnością.
Warunkiem właściwej adaptacji i integracji osób niepełnosprawnych jest
ich aktywny udział w różnych formach życia społecznego. Niezbędne
w

procesie

zmierzających

rehabilitacji
do

społecznej

stwarzania

staje

osobom

się

podejmowanie

niepełnosprawnym

działań

możliwości

uczestnictwa w życiu kulturalnym, w sporcie, rekreacji i turystyce, a w efekcie
posiadania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.
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CEL OGÓLNY: Kształtowanie warunków równoprawnego uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
kulturalnym, w sporcie, rekreacji i turystyce.
I Cel szczegółowy – Zapewnienie osobom niepełnosprawnym
przyjaznego środowiska.
Działania:
1. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,
funkcjonalnych i w komunikowaniu się.
2. Opracowanie mapy dostępności otoczenia dla osób niepełnosprawnych.
3. Uzupełnienie infrastruktury społecznej umożliwiającej kompleksową
rehabilitację.
II Cel szczegółowy – Wyrównywanie szans w zakresie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturze,
sporcie, rekreacji i turystyce.
Działania:
1. Propagowanie różnych form rekreacji, turystyki i aktywności sportowej.
2. Popularyzacja osiągnięć kulturalnych, sportowych i w turystyce osób
niepełnosprawnych.
3. Mobilizowanie osób niepełnosprawnych do udziału w różnych formach
życia społecznego.
4. Zapewnienie wszechstronnego wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom.
5. Rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach artystycznych,
kulturalnych, sportowych i innych.
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III Cel szczegółowy – Podniesienie świadomości społecznej w zakresie
problematyki niepełnosprawności.
Działania:
1. Propagowanie informacji z zakresu problematyki niepełnosprawności.
2. Tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych dla dzieci dotyczących
wszelkich aspektów niepełnosprawności.
3. Organizowanie w środowiskach lokalnych tematycznych spotkań
z zakresu niepełnosprawności.

OBSZAR IV: EDUKACJA I REHABILITACJA ZAWODOWA
Uzasadnienie wyboru obszaru.
W procesie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych szczególną
rolę odgrywa zapewnienie osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom
i młodzieży, możliwości kształcenia się na równi z ich sprawnymi
rówieśnikami.
Stworzenie warunków do korzystania z edukacji począwszy od
przedszkola, poprzez szkołę podstawową, ponadpodstawową, a także wyższą
zwiększa szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Rehabilitacja zawodowa odgrywa kluczową rolę w całym procesie
rehabilitacji. Integracja poprzez pracę stanowi jeden z najistotniejszych
aspektów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Aktywizacja zawodowa gwarantuje bowiem niezależność finansową, daje
poczucie własnej wartości, przydatności społecznej, wzbogaca o nowe kontakty
i formy uczestnictwa w życiu społecznym.
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CEL OGÓLNY: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
w zakresie edukacji i zatrudnienia.
I Cel szczegółowy – Stwarzanie warunków do edukacji osób
niepełnosprawnych.
Działania:
1. Tworzenie integracyjnych placówek oświatowych oraz oddziałów i klas
integracyjnych.
2. Rozwój szkolnictwa specjalnego.
3. Likwidacja barier architektonicznych, transportowych, finansowych
utrudniających edukację osób niepełnosprawnych.
4. Podejmowanie działań na rzecz uzupełnienia edukacji przez osoby
niepełnosprawne.
5. Popularyzacja osiągnięć uczniów niepełnosprawnych.
II Cel szczegółowy – Zwiększanie zdolności osób niepełnosprawnych do
zatrudnienia.
Działania:
1. Prowadzenie szkoleń zawodowych i kursów przekwalifikowań zgodnie
z potrzebami rynku pracy.
2. Tworzenie i rozwój Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
3. Utworzenie Specjalistycznego Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego.
4. Włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi do udziału w Centrum
Integracji Społecznej.
III Cel szczegółowy – Zapewnienie równego dostępu do rynku pracy.
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Działania:
1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
2. Upowszechnianie informacji zawodowej.
3. Tworzenie nowych stanowisk pracy na otwartym i chronionym rynku
pracy.
4. Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności.
5. Dofinansowanie zatrudnienia.

OBSZAR V: PODNIESIENIE POZIOMU ORIENTACJI SPOŁECZNEJ
I LOKALNA KOORDYNACJA DZIAŁAŃ
Uzasadnienie wyboru obszaru.
Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych wymaga koordynacji działań i zaangażowania właściwych
podmiotów oraz społeczności lokalnej. Efektywne wykorzystanie istniejącego
potencjału zależy w dużej mierze od sprawnego przepływu informacji,
właściwego podziału zadań oraz kompetencji osób działających w obszarze
problematyki niepełnosprawności.
Osiągnięcie

powyższych

zamierzeń

zależy

od

odpowiedniego

przygotowania podmiotów działających na polu rehabilitacji i integracji
niepełnosprawnych, opartego na wiedzy i doświadczeniu. Zapewnienie
możliwości kształcenia i doskonalenia umiejętności kadry pracowniczej to
niezbędny element skutecznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
minimalizujący trudności związane z funkcjonowaniem w środowisku
lokalnym.

Poszerzenie

oferty

pomocowej

wiąże

się

z

pełniejszym

wykorzystaniem zasobów infrastruktury i podniesieniem poziomu orientacji
społecznej.
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CEL OGÓLNY: Zintegrowanie działań w doskonaleniu jakości usług
na rzecz osób niepełnosprawnych.
I Cel szczegółowy: Rozwój sprawnego sytemu informacji o lokalnych
zasobach i możliwościach rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Działania:
1. Aktualizacja i rozwój bazy danych o podmiotach działających na rzecz
osób niepełnosprawnych.
2. Doskonalenie systemu przepływu informacji miedzy podmiotami.
3. Ułatwienie dostępu do informacji.
4. Prowadzenie działalności konsultacyjno - doradczej.
5. Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji.
II Cel szczegółowy: Stwarzanie warunków dla rozwoju partnerstwa
społecznego.
Działania:
1. Synchronizacja działań i skonkretyzowany podział zadań według
kompetencji.
2. Organizowanie cyklicznych spotkań podmiotów zaangażowanych
w rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
3. Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym.
4. Opracowywanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Wzmocnienie roli wolontariatu.
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III Cel szczegółowy: Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji
partnerów społecznych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Działania:
1. Szkolenie osób (pracowników etatowych, wolontariuszy, członków
rodzin) w zakresie problematyki niepełnosprawności.
2. Gromadzenie ofert szkoleniowych i informacji o podmiotach szkolących.
3. Propagowanie informacji i wiedzy w środowisku lokalnym.
4. Prowadzenie praktyk przyszłej kadry w placówkach.

4. Uwarunkowania realizacji programu.
„Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004-2008” uwzględnia wszelkie
formy profilaktyki i rehabilitacji, kładąc szczególny nacisk na synchronizację
zadań samorządu lokalnego z działaniami innych podmiotów, w tym zwłaszcza
organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne.
Interdyscyplinarny charakter programu implikuje przy jego realizacji
konieczność współpracy wielu partnerów społecznych – jednostek służby
zdrowia, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, sportu i turystyki,
podmiotów

zajmujących

się

aktywizacją

zawodową

i

kompleksową

rehabilitacją. Od stopnia ich zaangażowania w dużej mierze zależy realność
osiągnięcia wyznaczonych celów programu.
Przy opracowaniu programu dokonano systematycznej i wszechstronnej
oceny zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą
i potencjał rozwojowy w kontekście przewidywanych szans i zagrożeń
występujących w otoczeniu, stosując analizę SWOT. Celem analizy SWOT było
określenie

aktualnych

możliwości

realizacji

„Miejskiego

programu
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wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych na lata 2004-2008”.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- Akceptacja społeczna dla działań
-Brak rozwiązań systemowych w zakresie
podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji osób zwalczania bezrobocia, w tym również osób
niepełnosprawnych i ich rodzin,
niepełnosprawnych pozostających bez pracy,
-Istniejący system wsparcia społecznego, w tym
-Niewystarczające środki finansowe
instytucji pomocy społecznej, dla osób
przekazywane przez PFRON na rehabilitację
niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem
społeczną
społecznym,
i zawodową osób niepełnosprawnych,
-Dobra współpraca z organizacjami
-Brak środków finansowych na realizację zadań
pozarządowymi dająca możliwość zlecania im
przez organizacje pozarządowe działające na
realizacji zadań na rzecz osób
rzecz osób niepełnosprawnych,
niepełnosprawnych,
-Stała współpraca z Warmińsko - Mazurskim
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
-Współpraca z samorządem wojewódzkim w
zakresie udrażniania wojewódzkiego programu
na rzecz osób niepełnosprawnych,
-Dobrze funkcjonujące służby zajmujące się
aktywizacją społeczno-zawodową osób
niepełnosprawnych,

-Duże obciążenie zawodowe pracowników
socjalnych i pracowników świadczących
specjalistyczne usługi na rzecz osób
niepełnosprawnych,
-Częste zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do tej
ustawy,
-Brak zainteresowania osób niepełnosprawnych
szkoleniami i przekwalifikowaniami,

-Istniejąca w mieście sieć różnych instytucji
-Bezradność i bierność rodzin w rozwiązywaniu
zajmujących się kompleksową rehabilitacją osób
problemów dotyczących niepełnosprawności,
niepełnosprawnych,
-Brak doświadczenia w opracowywaniu
-Realizacja programów celowych PFRON
projektów do unijnych funduszy strukturalnych.
wspomagających proces wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych,
-Zapewnione środki finansowe z PFRON na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,

32
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
na lata 2004-2008

SZANSE

ZAGROŻENIA

-Umocowanie prawne działań zmierzających do

-Niestabilna polityka finansowa i społeczna

wyrównywania szans i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,

państwa,

-Realizowanie głównych zapisów prawnych
dotyczących pomocy społecznej, ochrony
zdrowia psychicznego i praw osób
niepełnosprawnych,
-Wdrażanie zapisów ustawy o działalności

-Weryfikacja rent przyznanych na podstawie
dawnych przepisów,
-Planowana zmiana ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,

pożytku publicznego i o wolontariacie,

-Częste zmiany przepisów prawnych dotyczących
osób niepełnosprawnych,

-Wzrost świadomości władz administracyjnych

-Planowane zniesienie statutów zakładów

na temat roli służb pomocy społecznej w procesie
marginalizacji osób niepełnosprawnych,

pracy chronionej i zakładów aktywności
zawodowej,

-Proces integracji z Unią Europejską,

-Trudności we wdrażaniu nowych form organizacji
pracy,

-Możliwość skorzystania z unijnych funduszy
strukturalnych, szczególnie Europejskiego
Funduszu Społecznego,

-Brak specjalistów z zakresu ergonomii,
-Planowana reorganizacja PFRON.

-Ożywienie gospodarcze kraju i związane z nim
tworzenie miejsc pracy w tym również dla osób
niepełnosprawnych,
-Wdrażanie nowych programów celowych
PFRON,
-Rozbudowa sieci podmiotów współpracujących
w mieście na rzecz osób niepełnosprawnych
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5. Wdrażanie miejskiego programu.
5. 1 Harmonogram wdrażania programu.
Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych opracowany został na lata 2004-2008
zakładając ciągłość w realizacji wytycznych kierunków działań, a także
otwartość na propozycje nowych, wynikłych z potrzeb rozwiązań.
Program będzie wdrażany zgodnie z opracowanym szczegółowym
harmonogramem działań.
Za wdrażanie programu, koordynację przedsięwzięć na rzecz osób
niepełnosprawnych, sygnalizowanie konieczności wprowadzania zmian do
przyjętego dokumentu oraz informowanie o problemach w realizacji założeń
odpowiada Miejski Zespół do spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych.
5. 2 Monitorowanie programu.
Monitorowanie programu będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Olsztynie – Dział Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na podstawie zebranych informacji, przekazywanych przez
jednostki uczestniczące w realizacji.
Wskaźniki

osiągnięcia

zamierzonych

celów

będą

mierzone

systematycznie w okresach rocznych zgodnie z opracowaną tabelą „Wskaźniki
monitorowania, założenia i zagrożenia” Miejskiego programu wyrównywania
szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na
lata 2004-2008”.
Ostateczne efekty wdrażania programu zostaną podsumowane w roku
2009, po zakończeniu okresu jego realizacji i będą zawarte w raporcie
z monitoringu, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta Olsztyn.
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5. 3 Środki finansowe na realizację programu.
Realizacja zadań ujętych w pięciu obszarach działań programu
w znacznej części będzie uzależniona od wielkości środków finansowych
przekazywanych corocznie samorządom powiatowym z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizację części zadań determinuje wysokość środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymywanych z samorządu
województwa.
W przypadku jednostek miejskich realizujących zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych, efekty działań zależą od zaplanowanych środków w
budżecie miasta.
Zadania programu zlecone organizacjom pozarządowym działającym na
rzecz osób niepełnosprawnych uzależnione będą od wielkości środków
finansowych przewidzianych corocznie w budżecie samorządu województwa
i powiatu oraz własnej kondycji finansowej tych organizacji.
System finansowania kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych
zostanie uzupełniony przez dodatkowe środki zewnętrzne pozyskiwane
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, „Programu wyrównywania różnic
między regionami” i innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, ponadto z dotacji z budżetu państwa oraz uzyskanych
grantów z innych źródeł.
Realizacja części przedsięwzięć programu nie wymaga dodatkowych
nakładów finansowych, gdyż są to działania o charakterze wolontarystycznym,
bądź wynikają z zadań statutowych uczestników programu, ewentualnie
stanowią wkład własny osób indywidualnych.
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OBSZAR I: Profilaktyka niepełnosprawności.
Cel ogólny: Zapobieganie niepełnosprawności i oświata zdrowotna.
Cele szczegółowe:
Cel I: Wczesne diagnozowanie.
Produktu

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

Placówki służby
zdrowia
NFZ
Urząd Miasta Olsztyn
Organizacje
pozarządowe
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

Założenia:
- Zaangażowanie instytucji i organizacji
w rozwój ośrodków wczesnych badań
diagnostycznych (wyposażenie w
nowoczesny sprzęt, rozszerzenie
zakresu badań, tworzenie nowych
placówek)
- Realizacja prozdrowotnej polityki
państwa
- Uświadomienie rangi problemu
Zagrożenia:
- Brak możliwości finansowych,
lokalowych i organizacyjnych.
- Niedostateczna świadomość
konieczności prowadzenia badań
diagnostycznych
- Niewystarczająca liczba
zakontraktowanych świadczeń

Placówki służby
zdrowia
NFZ

Założenia:
- Realizacja prozdrowotnej polityki
państwa

− Liczba
specjalistycznych
ośrodków
diagnostycznych
− Liczba doposażonych
w nowoczesny sprzęt
ośrodków
diagnostycznych

Liczba osób objętych
badaniami
diagnostycznymi
Liczba
przeprowadzonych
badań
diagnostycznych

-

− Liczba ośrodków i
punktów wczesnej
interwencji

Liczba osób objętych
wczesną interwencją
Liczba

-

-

-

Wzrost liczby osób
objętych badaniami
Wzrost liczby ośrodków
diagnostycznych
Zmniejszenie ryzyka
występowania i rozwoju
niepełnosprawności

Wzrost liczby osób
objętych wczesną
interwencją

-

-
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przeprowadzonych
konsultacji

− Liczba opracowanych programów
profilaktycznych
-

Liczba osób objętych
programami
profilaktycznymi
Liczba podmiotów
uczestniczących w
programach

-

-

Wzrost świadomości
społecznej i znaczenia
wczesnej interwencji w
zapobieganiu rozwoju
niepełnosprawności

-

Zmniejszenie ryzyka
wystąpienia i rozwoju
niepełnosprawności

-

-

-

Urząd Miasta Olsztyn
Organizacje
pozarządowe
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

- Uświadomienie rangi problemu
Zagrożenia:
- Mała świadomość społeczna
znaczenia i roli wczesnej interwencji.
- Brak możliwości finansowych,
lokalowych i organizacyjnych

Urząd Miasta Olsztyn
Placówki służby
zdrowia
NFZ
Urząd Marszałkowski –
Departament Zdrowia
Organizacje
pozarządowe
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Placówki edukacyjne

Założenia:
- Zaangażowanie lokalnych podmiotów
w tworzenie i realizację programów
profilaktycznych zgodnie z
potrzebami
- Zainteresowanie społeczności lokalnej
profilaktyką prozdrowotną
- Zapewnienie środków finansowych na
realizację programów
Zagrożenia:
- Brak współpracy między podmiotami
- Niedoinformowanie społeczności o
możliwości udziału w programach
- Brak środków finansowych

Cel II: Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia.
Produktu
− Liczba
przeprowadzonych
akcji edukacyjno –
informacyjnych z
zakresu oświaty
zdrowotnej

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

-

-

Założenia:
- Zaangażowanie lokalnych podmiotów
w organizowanie i przeprowadzanie
akcji
- Zapewnienie środków finansowych na
zorganizowanie akcji
- Zainteresowanie społeczności

-

Liczba uczestników
akcji
Liczba podmiotów
uczestniczących w
akcjach
Liczba przekazanych
materiałów

-

Wzrost świadomości
społecznej w zakresie
zdrowego i
bezpiecznego stylu
życia
Pobudzenie aktywności
prozdrowotnej

-

Urząd Miasta Olsztyn
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
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informacyjnych
-

mieszkańców miasta.
Rozpropagowanie
pozytywnych wzorców
zachowań
prowadzących do
zmiany stylu życia

-

− Liczba
opracowanych/realizo
wanych programów
tematycznych
sprzyjających
zdrowemu stylowi
życia

Liczba osób
uczestniczących w
programach
Liczba podmiotów
wdrażających
programy

-

Wzrost liczby
programów
prozdrowotnych
Wzrost liczby osób
realizujących zdrowy
styl życia

-

− Liczba
zorganizowanych
zajęć edukacyjnych
dotyczących zasad
bezpieczeństwa i
pozytywnych
wzorców zachowań,

-

Liczba
przeprowadzonych
szkoleń
Liczba uczestników
szkoleń
Liczba
funkcjonujących w

-

Wzrost znajomości
przepisów ruchu
drogowego
Wzrost poczucia
bezpieczeństwa
publicznego
Wzrost liczby osób

-

NFZ
MZPiTU
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Organizacje
pozarządowe
PSSE
Policja
Media.

tematyką prozdrowotną
Zagrożenia:
- Brak świadomości społecznej
dotyczącej zdrowego stylu życia.
- Brak środków finansowych
- Brak zaangażowania lokalnych
podmiotów

Urząd Miasta Olsztyn
Urząd Marszałkowski
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
NFZ
MZPiTU
Organizacje
pozarządowe
PSSE
Media
Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego

Założenia:
- Współpraca organizacji i instytucji
miejskich
- Moda na zdrowy styl życia
- Pozyskanie środków na realizację
programów
Zagrożenia:
- Brak umiejętności pisania programów
- Brak zainteresowania tworzeniem
programów
- Brak środków finansowych

Urząd Miasta Olsztyn
Policja
Straż Miejska
Straż Pożarna
Szkoły nauki jazdy
Firmy ubezpieczeniowe
Placówki służby

Założenia:
- Zainteresowanie społeczności
zdrowym stylem życia i problemem
bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Powszechna znajomość przepisów
ruchu drogowego
Zagrożenia:
38

w tym dot. ruchu
drogowego

mieście placyków i
ścieżek rowerowych

realizujących zdrowy
styl życia

-

zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
WORD
MZPiTU

-

Brak znajomości przepisów ruchu
drogowego
Małe zainteresowanie społeczności
lokalnej bezpieczeństwem publicznym
Brak świadomości społecznej w
zakresie znaczenia zdrowego stylu
życia
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OBSZAR II: Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych.
Cel ogólny: Rozwój lokalnego systemu wsparcia w zakresie rehabilitacji leczniczej.
Cele szczegółowe:
Cel I: Rozbudowa infrastruktury społecznej zapewniającej usługi rehabilitacji leczniczej.
Produktu
- Liczba nowych miejsc
rehabilitacji leczniczej
- Liczba
zmodernizowanych i
doposażonych
palcówek rehabilitacji
leczniczej

Wskaźniki
Rezultatu
-

-

-

Oddziaływania

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
rehabilitacji leczniczej Liczba
przeprowadzonych
zabiegów
rehabilitacyjnych.
Liczba zatrudnionych
specjalistów
rehabilitacji

Powszechność dostępu
do usług rehabilitacji
leczniczej
Zwiększenie udziału
osób niepełnosprawnych
w rehabilitacji
leczniczej
Poprawa jakości życia
osób niepełnosprawnych

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

Placówki służby
zdrowia
NFZ
Placówki oświatowe
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Warmińsko – Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego

Założenia:
- Zapotrzebowanie osób
niepełnosprawnych na rehabilitację
leczniczą
- Zaangażowanie osób
niepełnosprawnych i rehabilitantów w
proces rehabilitacji leczniczej
- Zapewnienie środków finansowych na
rehabilitację leczniczą
Zagrożenia:
- Niedoinformowanie osób
niepełnosprawnych o możliwości
podjęcia rehabilitacji leczniczej
- Brak specjalistów rehabilitacji
leczniczej
- Brak środków finansowych na
rehabilitację

Placówki służby
zdrowia
NFZ
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje

Założenia:
- Świadomość potrzeby wprowadzenia
nowych metod i technik rehabilitacji
leczniczej
- Zainteresowanie osób
niepełnosprawnych nowymi metodami
i technikami
- Zapewnienie środków finansowych na

-

- Liczba
wprowadzonych metod
i technik rehabilitacji
leczniczej
-

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
nowych form
rehabilitacji
Liczba
przeprowadzonych
zabiegów z

-

-

Wzrost efektywności
przeprowadzonych
zabiegów
rehabilitacyjnych.
Ułatwienie dostępu do
specjalistycznej
rehabilitacji leczniczej

-
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wykorzystaniem
nowych metod i
technik

-

- Liczba placówek
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny i
ortopedyczny oraz
pomocniczy
- Liczba wypożyczalni
sprzętu

-

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
zaopatrzonych w
niezbędny sprzęt
Liczba
wprowadzonych do
asortymentu
wypożyczalni nowych
sprzętów
-

− Liczba nowych
podmiotów
zaangażowanych w
rehabilitację
leczniczą

-

-

Liczba organizacji
pozarządowych
włączonych w proces
rehabilitacji
Liczba nowych

-

Wzrost zaspokojenia
potrzeb osób
niepełnosprawnych w
sprzęt rehabilitacyjny i
ortopedyczny oraz
pomocniczy
Ułatwienie dostępu do
sprzętu
Racjonalne i pełne
wykorzystanie
używanego sprzętu
Poprawa sprawności i
samopoczucia osób
niepełnosprawnych

-

-

-

Wzrost zaangażowania III sektora w
rehabilitację leczniczą
Promocja działalności
pożytku publicznego na

wprowadzenie innowacji w zakresie
pozarządowe
rehabilitacji leczniczej
MOPS
Inne placówki pomocy Zagrożenia:
- Brak powszechnego dostępu do
społecznej
nowych metod i technik rehabilitacji
Warmińsko – Mazurskie
leczniczej
Centrum Zdrowia
- Brak środków finansowych na
Publicznego
wprowadzenie nowych metod i
technik rehabilitacji
- Brak przepływu informacji o nowych
możliwościach rehabilitacji
Placówki zaopatrzenia
rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i
pomocniczego
Miejski Zespół do
Spraw Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
PFRON
NFZ
MOPS
Podmioty prowadzące
wypożyczalnie sprzętu

Założenia:
- Wzrost zapotrzebowania na
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny,
ortopedyczny i pomocniczy
- Dostosowanie sprzętu do oczekiwań,
potrzeb i wymagań
- Zapewnienie środków finansowych na
zakup sprzętu
- Kontynuacja i rozwój programów
PFRON
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki na
dofinansowanie do sprzętu
- Wyeksploatowanie sprzętu w
wypożyczalniach
- Brak w wyposażeniu
specjalistycznego sprzętu
rehabilitacyjnego

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Miejski Zespół do
Spraw Rehabilitacji
Zawodowej Osób

Założenia:
- Zainteresowanie III sektora
włączeniem się w proces rehabilitacji
leczniczej
- Wzrost zainteresowania społeczności
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instytucji z terenu
miasta prowadzących
rehabilitację leczniczą -

rzecz osób
niepełnosprawnych
Zabezpieczenie potrzeb
mieszkańców w
zakresie rehabilitacji
leczniczej

-

Niepełnosprawnych.
PFRON
NFZ
Placówki służby
zdrowia
Placówki oświatowe
Organizacje
pozarządowe

lokalnej uczestnictwem w rehabilitacji
leczniczej
- Zlecanie realizacji zadań w zakresie
rehabilitacji przez samorząd
terytorialny organizacjom
pozarządowym
- Zapewnienie środków finansowych na
działalność organizacji pożytku
publicznego
Zagrożenie:
- Brak wsparcia w realizacji zadań
rehabilitacyjnych przez organy
administracji publicznej
- Brak środków finansowych na
działalność rehabilitacyjną organizacji
pozarządowych
- Brak zainteresowania społeczności
lokalnej problemami osób
niepełnosprawnych
- Brak przepływu informacji o nowych
możliwościach rehabilitacji

Cel II: Zapewnienie dostępu do rehabilitacji leczniczej.
Produktu

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

-

-

Założenia:
- Konieczność zapewnienia ciągłości i
kompleksowości rehabilitacji w
środowisku niepełnosprawnych
- Zaangażowanie instytucji, organizacji
i rodzin w proces rehabilitacji
leczniczej
- Odpowiedni potencjał kadrowy –
specjaliści rehabilitacji leczniczej
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Liczba wizyt domowych
specjalistów
zaangażowanych w
proces rehabilitacji
Liczba podmiotów
prowadzących
rehabilitację w domu

Liczba zabiegów
przeprowadzonych w
miejscu zamieszkania
osoby
niepełnosprawnej
Liczba osób
korzystających z
zabiegów
rehabilitacyjnych w

-

Zapewnienie ciągłości i
kompleksowości
rehabilitacji
Ułatwienie dostępu do
rehabilitacji leczniczej.
Włączenie rodziny w
proces rehabilitacji
leczniczej
Poprawa sprawności i

-

Placówki służby
zdrowia
Organizacje
pozarządowe
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki
diagnostyczno-

pacjenta
-

miejscu zamieszkania
Liczba specjalistów
prowadzących
rehabilitację domową

samopoczucia osób
niepełnosprawnych

Liczba mieszkańców z ułatwionym dostępem
do usług rehabilitacji
leczniczej
Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
ośrodków wsparcia o wydłużonym czasie
pracy

Dostęp do rehabilitacji
leczniczej w środowisku
zamieszkania
Zwiększenie liczby osób
niepełnosprawnych
objętych rehabilitacją
leczniczą
Ujawnienie braków w
infrastrukturze miejskiej
w zakresie rehabilitacji
leczniczej

-

Ułatwienie dostępu do
placówek leczniczych,
rehabilitacyjnych i
innych
Niezależność osób
niepełnosprawnych w
przemieszczaniu się

-

terapeutyczne

Zapewnienie środków finansowych na
rehabilitację leczniczą w środowisku
Zagrożenia:
- Niedostateczna świadomość potrzeby
zapewnienia ciągłości i
kompleksowości rehabilitacji
- Brak środków finansowych na
zatrudnienie specjalistów i
prowadzenie rehabilitacji leczniczej w
środowisku zamieszkania

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Rady Osiedli
Placówki służby
zdrowia
Miejski Zespół do
Spraw Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Placówki oświatowe
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zwiększenie środków finansowych na
działalność ośrodków wsparcia
- Zainteresowanie społeczności lokalnej
problemami osób niepełnosprawnych
- Pełniejsze wykorzystanie bazy
lokalowej na potrzeby rehabilitacji
leczniczej
Zagrożenia:
- Brak środków finansowych na
rozszerzenie działalności
rehabilitacyjnej
- Brak możliwości lokalowych oraz
nieprzystosowanie budynków do
potrzeb osób niepełnosprawnych
- Brak zainteresowania tworzeniem
nowych miejsc rehabilitacji leczniczej

MPK Sp. z o.o.
Urząd Miasta Olsztyn
Zarząd Dróg Mostów i
Zieleni
Miejski Zespół do
Spraw Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej

Założenia:
- Zabezpieczenie środków finansowych
na likwidację barier komunikacyjnych
- Zaangażowanie i współpraca
lokalnych podmiotów
Zagrożenia:
- Brak środków finansowych na

-

− Liczba osiedli na
terenie których
znajdują się placówki
świadczące usługi
rehabilitacyjne
− Liczba ośrodków
wsparcia z
wydłużonym czasem
pracy

− Liczba pojazdów
przystosowanych do
transportu osób
niepełnosprawnych

-

− Rodzaje uprawnień,
ulg i ułatwień

-

Liczba podmiotów
zapewniających
osobom
niepełnosprawnym
usługi transportowe
Liczba osób
niepełnosprawnych

-

-

-

-

-

-
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komunikacyjnych
funkcjonujących w
mieście

-

korzystających z usług transportowych
Liczba miejsc
postojowych i
parkingowych dla
osób
niepełnosprawnych

Wzrost świadomości
społecznej w zakresie
potrzeby normalizacji
życia osób
niepełnosprawnych

-

Osób
Niepełnosprawnych
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Organizacje
pozarządowe
Spółdzielnie
mieszkaniowe i
administratorzy
nieruchomości

-

likwidację barier komunikacyjnych
Brak zaangażowania i współpracy
lokalnych podmiotów
Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych

− Liczba zespołów
orzekających o
niepełnosprawności

-

Liczba wydanych
orzeczeń do celów
rehabilitacyjnych,
szkoleniowych,
uczestnictwa w terapii
zajęciowej,
konieczności
zaopatrzenia w
przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze

Ułatwienie dostępu do różnych form
rehabilitacji leczniczej,
ulg i uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin
-

Miejski Zespół do
Spraw Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
ZUS
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

Założenia:
- Właściwa obsada specjalistów
orzekających w zespołach
- Liczba zespołów zapewniająca krótkie
terminy oczekiwania na orzecznictwo
- Zapewnienie środków finansowych na
orzecznictwo
Zagrożenia:
- Niewystarczająca obsada specjalistów
orzekających w zespołach
- Długie terminy oczekiwań na
orzecznictwo
- Niewystarczające środki finansowe

− Liczba turnusów
rehabilitacyjnych i
obozów
terapeutycznych

-

Liczba osób
uczestniczących w
turnusach
Liczba osób
korzystających z
dofinansowań
Wysokość środków
przeznaczonych na
dofinansowanie

Zapewnienie ciągłości i
kompleksowości
rehabilitacji
Upowszechnienie tej
formy rehabilitacji
Aktywny udział rodziny
w procesie rehabilitacji
Poprawa sprawności i
samopoczucia osób
niepełnosprawnych

Miejski Zespół do
Spraw Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Placówki służby
zdrowia
NFZ
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zabezpieczenie środków na
dofinansowanie turnusów
- Objęcie dofinansowaniem wszystkich
osób zainteresowanych spełniających
warunki wymagane przy
dofinansowaniu
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe na
zabezpieczenie potrzeb w zakresie

-

-

-

-
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turnusów rehabilitacyjnych
− Liczba udzielonych
informacji o
możliwościach
rehabilitacji
leczniczej
− Liczba punktów
informacyjnych dla
osób
niepełnosprawnych i
ich rodzin (w tym
infolinie)

-

-

Liczba osób
− Zapewnienie łatwego
poinformowanych o
dostępu do pełnej
możliwościach
informacji w zakresie
rehabilitacji leczniczej
rehabilitacji leczniczej
- Upowszechnienie
Liczba osób
korzystania z różnych
obsługujących punkty
form informacji
informacji
- Maksymalne
Liczba
wykorzystanie bazy
rozpowszechnionych
rehabilitacyjnej
materiałów
informacyjnych

-

-

− Liczba grup wsparcia dla rodzin osób
niepełnosprawnych
-

Liczba członków
rodzin osób
niepełnosprawnych
należących do grup
wsparcia
Liczba podmiotów
prowadzących grupy
wsparcia dla rodzin

-

-

−

Pełniejsza współpraca
podmiotów z członkami
rodzin osób
−
niepełnosprawnych
Zrozumienie problemów −
osób niepełnosprawnych −
przez członków rodzin
−
−
−

NFZ
Placówki służby
zdrowia
Miejski Zespół do
Spraw Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
MOPS
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
PFRON
Organizacje
pozarządowe
Placówki służby
zdrowia
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki edukacyjne
MZPiTU
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

Założenia:
- Zabezpieczenie środków na
funkcjonowanie punktów informacji
- Świadomość społeczna znaczenia
informacji
- Współpraca i właściwy przepływ
informacji między podmiotami
- Wykorzystanie nowych metod i
technik pozyskiwania informacji
Zagrożenia:
− Brak środków finansowych
− Brak umiejętności korzystania z
nowoczesnych technik informacji
− Brak aktualizacji danych
Założenia:
- Duże zainteresowanie członków
rodzin uczestnictwem w grupach
wsparcia
- Potrzeba wsparcia i współpracy
członków rodzin osób
niepełnosprawnych
Zagrożenia:
- Małe zainteresowanie członków
rodzin udziałem w grupach wsparcia
- Brak zaangażowania podmiotów w
tworzenie grup wsparcia
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OBSZAR III: Rehabilitacja społeczne osób niepełnosprawnych.
Cel ogólny: Kształtowanie warunków równoprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, kulturalnym, w sporcie, rekreacji i turystyce.
Cele szczegółowe:
Cel I: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym przyjaznego środowiska.
Produktu
− Liczba obiektów
użyteczności
publicznej
pozbawionych barier
architektonicznych

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

-

-

Liczba obiektów
użyteczności
publicznej, w których
usunięto bariery w
okresie
sprawozdawczym

-

− Liczba mieszkań
przystosowanych do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

-

-

Liczba osób
niepełnosprawnych,
których mieszkania
zostały przystosowane
do ich potrzeb
Wysokość środków
przeznaczonych na
dofinansowanie
likwidacji barier w

-

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

Wzrost liczby
niepełnosprawnych
użytkowników obiektów
Ułatwienie dostępu do
obiektów użyteczności
publicznej
Wzrost liczby obiektów pozbawionych barier

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zaangażowanie władz miasta i innych
podmiotów w tworzenie środowiska
przyjaznego osobom
niepełnosprawnym
- Zapewnienie środków finansowych
- Lobbing w zakresie potrzeby
dostępności obiektów użyteczności
publicznej dla osób
niepełnosprawnych
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
Brak zainteresowania lokalnych
podmiotów problemami osób
niepełnosprawnych

Podniesienie jakości
życia osób
niepełnosprawnych.
Zmniejszenie zależności
od innych osób
Podniesienie
umiejętności w
samoobsłudze
Odciążenie rodziny

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych.
Spółdzielnie
mieszkaniowe
OTBS

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Współpraca i zaangażowanie
podmiotów na rzecz likwidacji barier
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak zainteresowania lokalnych
podmiotów problemami osób
niepełnosprawnych

-

-
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mieszkaniach

osoby niepełnosprawnej -

− Liczba pojazdów
komunikacji
publicznej i innych
przystosowanych do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

-

-

-

− Wysokość środków
PFRON
przeznaczonych na
likwidację barier
funkcjonalnych i w
komunikowaniu się

-

-

Liczba pojazdów
wyposażonych w
urządzenie
głośnomówiące
Liczba pojazdów
niskopodłogowych
Liczba linii
autobusowych
obsługiwanych przez
pojazdy dostosowane
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Liczba innych
pojazdów
przystosowanych do
transportu osób
niepełnosprawnych
Wysokość środków
PFRON
przeznaczonych na
likwidację barier w
porównaniu z rokiem
ubiegłym
Liczba osób objętych
dofinansowaniem

-

-

-

Ułatwienie
przemieszczania się
osobom
niepełnosprawnym
Podniesienie poziomu
samodzielności i
niezależności
Ułatwienie dostępu do
obiektów miejskich.
Umożliwienie udziału
osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym

Zintegrowanie osób
niepełnosprawnych ze
środowiskiem
Pełniejszy udział osób
niepełnosprawnych w
życiu społeczności
lokalnej

-

-

-

Wspólnoty
Mieszkaniowe
Zakład Lokali i
Budynków
Komunalnych

-

Ograniczenia architektoniczne

MPK sp. z o.o.
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Urząd Miasta Olsztyn
Organizacje
pozarządowe
Prywatni przewoźnicy

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Współpraca i zaangażowanie
podmiotów na rzecz likwidacji barier
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak zainteresowania lokalnych
podmiotów problemami osób
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Olsztyn.
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
PFRON
Urząd Marszałkowski

Założenia:
- Zapewnienie odpowiedniej wysokości
środków finansowych
- Współpraca i zaangażowanie
podmiotów na rzecz likwidacji barier
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Mała świadomość potrzeby
likwidowania barier
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− Mapa dostępności
otoczenia dla osób
niepełnosprawnych

-

Liczba osób
zaopatrzonych w
mapę

-

Podniesienie poziomu
orientacji w zakresie
dostępności otoczenia
Promocja miasta
przyjaznego osobom
niepełnosprawnym

-

− Liczba
nowopowstałych
obiektów służących
kompleksowej
rehabilitacji

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
nowopowstałych
obiektów rehabilitacji
-

Zwiększenie udziału
osób niepełnosprawnych w rehabilitacji.
Zwiększenie możliwości
rehabilitacji.
Zapewnienie ciągłości
procesu rehabilitacji.
-

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Organizacje
pozarządowe
MOPS

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Współpraca i zaangażowanie
podmiotów na rzecz podniesienia
poziomu orientacji osób
niepełnosprawnych
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Organizacje
pozarządowe
MOPS
OSiR
Placówki służby
zdrowia
Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych,
bazy lokalowej
- Zaangażowanie podmiotów w rozwój
rehabilitacji
- Tworzenie placówek stosownie do
lokalnych potrzeb
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak właściwej diagnozy potrzeb
- Brak bazy lokalowej
- Brak zaangażowania stosownych
podmiotów
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Cel II: Wyrównywanie szans w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturze,
sporcie, rekreacji i turystyce.
Produktu

Wskaźniki
Rezultatu

− Liczba
organizowanych
wystaw, aukcji,
spartakiad,
przeglądów
artystycznych,
wycieczek, festynów,
pikników, występów i innych imprez z
udziałem osób
niepełnosprawnych

Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w
imprezach
Liczba osób
zaangażowanych w
organizację imprez
Liczba podmiotów
zaangażowanych w
organizację imprez

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

-

Urząd Miasta Olsztyn
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Urzędu
Marszałkowskiego
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych
Placówki edukacyjne
Organizacje
pozarządowe
Media
Biura turystyczne
OSiR
Placówki kultury

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zainteresowanie osób
niepełnosprawnych różnymi formami
aktywności społecznej
- Zapewnienie różnorodności form
aktywnego spędzania wolnego czasu
- Współpraca i zaangażowanie
lokalnych podmiotów
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Nikłe zainteresowanie osób
niepełnosprawnych oferowanymi
formami aktywności społecznej
- Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych

Kluby sportowe
Organizacje
pozarządowe
Urząd Miasta Olsztyn
Placówki edukacyjne
OSiR

Założenia:
- Zainteresowanie osób
niepełnosprawnych sportem i
działalnością w organizacjach
sportowych
- Zapewnienie bazy lokalowej i
środków finansowych na działalność
sportową
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak bazy lokalowej

-

Pełniejsza współpraca
między podmiotami i
organizacjami
działającymi na rzecz
niepełnosprawnych
Zwiększenie udziału
osób niepełnosprawnych
w życiu miasta
Zaspokojenie potrzeb
kontaktów społecznych,
uznania, samorealizacji i
poczucia własnej
wartości

-

− Liczba klubów i
stowarzyszeń
sportowych
działających na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Liczba osób
niepełnosprawnych –
członków
stowarzyszeń i klubów
Liczba nowych
dyscyplin dostępnych
dla osób
niepełnosprawnych
-

Rozszerzenie oferty
dyscyplin sportowych
dostępnych dla osób
niepełnosprawnych
Zwiększenie aktywności
sportowej osób
niepełnosprawnych
Poprawa kondycji
psychofizycznej i
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych

-
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− Liczba
organizowanych
spotkań
podkreślających
zasługi i osiągnięcia
osób
niepełnosprawnych

-

− Liczba prezentacji
różnych form
twórczości
artystycznej i
działalności
naukowej osób
niepełnosprawnych

-

-

-

− Liczba
organizowanych
konkursów

-

− Liczba kół
zainteresowań z
udziałem osób
niepełnosprawnych

-

− Liczba organizacji
zrzeszających osoby
niepełnosprawne
− Liczba podmiotów, w
których znaczące
funkcje pełnią osoby

-

-

Liczba wyróżnionych
osób
niepełnosprawnych
Liczba dziedzin, w
których osoby
niepełnosprawne
wykazały się
Liczba podmiotów
popularyzujących
osiągnięcia osób
niepełnosprawnych
Liczba zespołów
artystycznych, w
których uczestniczą
osoby
niepełnosprawne
Liczba osób biorących
udział w
organizowanych
konkursach

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
działających w kołach
zainteresowań
Liczba osób
niepełnosprawnych
włączonych w szeregi
wolontariatu
Liczba osób
niepełnosprawnych
pełniących funkcje
publiczne

-

-

-

-

Podniesienie samooceny
osób niepełnosprawnych
Uznanie zasług i
osiągnięć osób
niepełnosprawnych
przez środowisko
lokalne
Stworzenie możliwości
ujawnienia talentów
osób niepełnosprawnych
Szerszy udział
środowiska w promocji
twórczości osób
niepełnosprawnych

-

Możliwość realizacji
zainteresowań przez
osoby niepełnosprawne
Pełniejszy udział osób
niepełnosprawnych w
życiu społecznym
Promocja i rozwój
wolontariatu
Wzrost świadomości
społecznej w zakresie
niepełnosprawności

-

-

-

Małe zainteresowanie uczestnictwem
ze strony osób niepełnosprawnych

Urząd Miasta Olsztyn
Urząd Marszałkowski
Placówki edukacyjne
Placówki kultury
Organizacje
pozarządowe
Media
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej

Założenia:
- Zaangażowanie lokalnych władz w
promocję osiągnięć osób
niepełnosprawnych
- Zapewnienie środków finansowych
- Zainteresowanie społeczeństwa
twórczością osób niepełnosprawnych
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe na
popularyzację twórczości i
działalności naukowej osób
niepełnosprawnych
- Brak zainteresowania popularyzacją
osiągnięć osób niepełnosprawnych

Urząd Miasta Olsztyn
Kluby osiedlowe
Placówki edukacyjne
Organizacje
pozarządowe
Placówki kultury
Zakłady pracy
MOPS Olsztyn Inne
placówki pomocy
społecznej

Założenia:
- Zainteresowanie osób
niepełnosprawnych udziałem w życiu
społecznym
- Zaangażowanie lokalnych podmiotów
w aktywizacją osób
niepełnosprawnych
- Pozytywny stosunek pracodawców do
niepełnosprawnych pracowników
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania osób
niepełnosprawnych udziałem w życiu
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niepełnosprawne

-

− Liczba
zorganizowanych
spotkań
motywujących do
aktywności
społecznej
− Liczba środowisk
osób
niepełnosprawnych
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej
− Liczba osób
korzystających z
usług opiekuńczych

-

-

− Liczba grup wsparcia dla osób
niepełnosprawnych
oraz rodzin
-

Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w
organizowanych
spotkaniach

-

Liczba udzielonych
świadczeń
Formy pomocy
społecznej udzielone
osobom
niepełnosprawnym
Liczba organizatorów
usług opiekuńczych

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w
grupach wsparcia
Liczba członków
rodzin
uczestniczących w
grupach wsparcia

-

-

-

społecznym
Brak możliwości awansu zawodowego
Brak zaangażowania środowiska
lokalnego

Pełniejsze zaspokojenie potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin
Wzrost poczucia
bezpieczeństwa
socjalnego

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Potrzeba zabezpieczenia socjalnego
osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- Zapewnienie środków finansowych na
świadczenia
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Starzenie się społeczeństwa – rosnąca
liczba osób niepełnosprawnych

Rozszerzenie zakresu
usług na rzecz osób
niepełnosprawnych
Aktywizacja osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Organizacje
pozarządowe
Kościoły i związki
wyznaniowe
MZPiTU
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

Założenia:
- Zainteresowanie osób
niepełnosprawnych różnymi formami
aktywności społecznej
- Zapewnienie bazy lokalowej
- Różnorodność form aktywnego
spędzania wolnego czasu
- Współpraca i zaangażowanie
lokalnych podmiotów
Zagrożenia:
- Nikłe zainteresowanie osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
uczestnictwem w grupach wsparcia
- Brak zrozumienia problemów osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
- Brak bazy lokalowej
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-

− Liczba wspólnot
sąsiedzkich
działających na rzecz
osób
niepełnosprawnych

− Liczba wizyt
specjalistów w
środowisku osób
niepełnosprawnych

-

-

− Liczba wolontariuszy zaangażowanych w
usługi na rzecz osób
niepełnosprawnych

Aktywizacja
społeczności lokalnej
Zacieśnianie więzi
społecznych
Podniesienie
świadomości społecznej
w zakresie
niepełnosprawności

-

Liczba osób
korzystających w
miejscu zamieszkania
ze specjalistycznego
wsparcia
Liczba specjalistów
prowadzących
rehabilitację w domu

Ułatwienie dostępu
osobom
niepełnosprawnym do
specjalistycznych usług
w środowisku
Objęcie rehabilitacją
osób niepełnosprawnych
unieruchomionych w
domu

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z usług wolontariuszy

Wzrost stopnia
uspołecznienia
Pełniejsze
wykorzystanie
lokalnego potencjału

-

Liczba osób
działających we
wspólnotach
sąsiedzkich

-

-

-

-

Spółdzielnie
mieszkaniowe
MOPS
Wspólnoty
mieszkaniowe
Organizacje
pozarządowe
Rady osiedli

Założenia:
- Zaangażowanie społeczności lokalnej
w pomoc sąsiedzką
- Zintensyfikowanie pracy socjalnej
- Współpraca i zaangażowanie
lokalnych podmiotów
Zagrożenia:
- Nikłe zainteresowanie pomocą
sąsiedzką
- Anonimowość życia i niechęć do
zawiązywania więzi społecznych
- Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Organizacje
pozarządowe
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

Założenia:
- Zapewnienie odpowiedniej kadry
- Zapewnienie środków finansowych
- Potrzeba wspierania w środowisku
domowym osób niepełnosprawnych
- Współpraca i zaangażowanie
lokalnych podmiotów
Zagrożenia:
- Niewystarczająca liczba specjalistów
- Brak zaangażowania w organizację
usług w miejscu zamieszkania
- Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Organizacje
pozarządowe
Placówki służby
zdrowia

Założenia:
- Zaangażowanie partnerów
społecznych w pomoc osobom
niepełnosprawnym
- Rozwój nowych form pomocy
- Akceptacja pomocy wolontariuszy
przez osoby niepełnosprawne
Zagrożenia:
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-

− Liczba programów
MOPS opracowanych
i realizowanych na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Liczba osób objętych
programami
Liczba podmiotów
uczestniczących w
programach

-

Kompleksowość
wsparcia osób
niepełnosprawnych

-

Centra Wolontariatu
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
MOPS
Organizacje
pozarządowe

-

Brak zainteresowania wolontariuszy
udzielaniem pomocy osobom
niepełnosprawnym
Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych na
realizację programów
- Potrzeba tworzenia programów
wynikająca z diagnozy problemów
osób niepełnosprawnych
- Umiejętność pozyskiwania środków
na realizacje programów
Zagrożenia:
- Niewystarczająca znajomość
problemów z zakresu
niepełnosprawności
- Brak środków finansowych
- Brak zaangażowania lokalnych
podmiotów

Cel III: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie problematyki niepełnosprawności.
Produktu
− Liczba informacji z
zakresu
niepełnosprawności
w mediach
− Liczba utworzonych
stron internetowych
dotyczących

Wskaźniki
Rezultatu
-

-

Oddziaływania

Liczba audycji
radiowych z zakresu
niepełnosprawności w
lokalnym radiu.
Liczba audycji
telewizyjnych z
zakresu
niepełnosprawności w

Pełniejsza współpraca
między podmiotami i
organizacjami
działającymi na rzecz
niepełnosprawnych
Zapewnienie łatwego
dostępu do pełnej
informacji w zakresie

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zaangażowanie lokalnych podmiotów
w problematykę niepełnosprawności
- Zainteresowanie społeczności
problematyką niepełnosprawności
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe

-

Urząd Miasta Olsztyn
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Urzędu
Marszałkowskiego
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
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niepełnosprawność
-

-

− Liczba
rozpowszechnionych
materiałów (ulotek,
informatorów,
plakatów, itp.)
propagujących
informacje z zakresu
niepełnosprawności

-

− Liczba opracowanych i wdrożonych
programów
edukacyjnych dla
dzieci dotyczących
wszelkich aspektów

lokalnej telewizji.
Liczba artykułów w
lokalnej prasie
Liczba konkursów
dotyczących
niepełnosprawności w
lokalnych mediach.
Liczba osób
odwiedzających
strony internetowe
Liczba zagadnień
umieszczonych na
stronach

niepełnosprawności
Podniesienie poziomu
orientacji w zakresie
problematyki
niepełnosprawności

Liczba opracowanych i rozpowszechnionych
ulotek
Liczba opracowanych
i rozpowszechnionych
informatorów
Liczba opracowanych
i rozwieszonych
plakatów
Liczba lokalnych
podmiotów
zaopatrzonych w
materiały
informacyjne

Wzrost świadomości
społecznej w zakresie
problematyki
niepełnosprawności

Liczba dzieci objętych programami
Liczba podmiotów
zaangażowanych w
realizację programów

Wzrost świadomości
dzieci w zakresie
niepełnosprawności
Pełniejsza integracja
dzieci zdrowych i dzieci
niepełnosprawnych

-

-

Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
Media
Placówki ochrony
zdrowia

-

Nikłe zainteresowanie społeczności
lokalnej problematyką
niepełnosprawności
Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Placówki służby
zdrowia
Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego
Urząd Marszałkowski
NFZ

Założenia:
- Zaangażowanie lokalnych podmiotów
w problematykę niepełnosprawności
- Zapewnienie środków finansowych na
akcje informujące
- Zainteresowanie społeczności
problematyką niepełnosprawności
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania lokalnych
podmiotów problematyką
niepełnosprawności.
- Brak zrozumienia potrzeb osób
niepełnosprawnych
- Niewystarczające środki finansowe

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

Założenia:
- Zaangażowanie lokalnych podmiotów
w problematykę niepełnosprawności
- Zapewnienie środków finansowych na
realizację programów
- Zainteresowanie społeczności
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niepełnosprawności

-

− Liczba spotkań
tematycznych w
środowiskach
lokalnych z zakresu
niepełnosprawności

-

-

-

Liczba lekarzy oraz
innych specjalistów
prowadzących
wykłady
Liczba osób
uczestniczących w
organizowanych
spotkaniach
Liczba podmiotów
organizujących
spotkania

-

-

Ułatwienie dostępu do
informacji z zakresu
problematyki
niepełnosprawności
Wzrost świadomości
społecznej
Pełniejsza współpraca
między podmiotami i
organizacjami
działającymi na rzecz
niepełnosprawnych

-

Placówki ochrony
zdrowia
Urząd Marszałkowski
Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego

problematyką niepełnosprawności
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania lokalnych
podmiotów problematyką
niepełnosprawności
- Mała świadomość potrzeby tworzenia
programów edukacyjnych
- Małe zrozumienie rangi problemu
wśród dzieci i młodzieży
- Niewystarczające środki finansowe

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Placówki służby
zdrowia

Założenia:
- Zaangażowanie lokalnych podmiotów
w problematykę niepełnosprawności
- Zapewnienie środków finansowych na
organizacje spotkań
- Zainteresowanie społeczności
problematyką niepełnosprawności
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania lokalnych
podmiotów problematyką
niepełnosprawności
- Małe zainteresowanie
organizowaniem spotkań
- Niewystarczające środki finansowe
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OBSZAR IV: Edukacja i rehabilitacja zawodowa.
Cel ogólny: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji i zatrudnienia.
Cele szczegółowe:
Cel I: Stwarzanie warunków do edukacji osób niepełnosprawnych.
Produktu
− Liczba utworzonych
integracyjnych
placówek
oświatowych
− Liczba utworzonych
oddziałów i klas
integracyjnych

− Liczba klas, szkół i
ośrodków
specjalnych

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

-

Ułatwienie dostępu do
edukacji.
Integracja dzieci
zdrowych i dzieci
niepełnosprawnych
Przełamywanie barier i
stereotypów
Wzrost liczby osób
niepełnosprawnych
kończących szkołę

-

Urząd Miasta Olsztyn
Placówki edukacyjne
GUS
Kuratorium Oświaty
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie specjalistycznej kadry
pedagogicznej
- Tworzenie klas lub oddziałów
integracyjnych w każdym osiedlu
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania tworzeniem
klas, oddziałów lub placówek
integracyjnych
- Niewystarczające środki finansowe

Umożliwienie edukacji
osobom
niepełnosprawnym
Umożliwienie dzieciom
i młodzieży kształcenia
przez specjalistyczną
kadrę pedagogiczną

-

Urząd Miasta Olsztyn
Placówki edukacyjne
Kuratorium Oświaty
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie specjalistycznej kadry
pedagogicznej
- Tworzenie klas, szkół i ośrodków
specjalnych zgodnie z potrzebami
wynikłymi z rodzajów
niepełnosprawności
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania tworzeniem
klas, szkół i ośrodków specjalnych
- Niewystarczające środki finansowe

-

-

-

Liczba dzieci
niepełnosprawnych,
korzystających z
utworzonych
integracyjnych
placówek, oddziałów i
klas
Liczba nauczycieli
specjalistów i
wychowawców
pracujących w
powstałych
placówkach

-

Liczba nauczycieli
specjalistów uczących
w szkołach i
ośrodkach specjalnych Liczba dzieci
uczących się w
klasach i placówkach
specjalnych
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− Liczba obiektów
szkolnych
przystosowanych do
potrzeb
niepełnosprawnych
uczniów

-

− Liczba środków
transportu
przystosowanych do
przewozu
niepełnosprawnych
uczniów

-

− Liczba środowisk
korzystających ze
wsparcia MOPS na
edukację
niepełnosprawnych
uczniów

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
przystosowanych
obiektów szkolnych

Liczba dzieci i
młodzieży
korzystającej ze
środków transportu

-

-

Ułatwienie dostępu do
edukacji
Integracja dzieci
zdrowych i dzieci
niepełnosprawnych

-

Urząd Miasta Olsztyn
Placówki edukacyjne
Kuratorium Oświaty
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Pełniejsze wykorzystanie oświatowej
bazy lokalowej
- Powszechny dostęp
niepełnosprawnych uczniów do
edukacji w środowisku lokalnym
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe i
brak bazy lokalowej

Ułatwienie dostępu do
edukacji.
Zwiększenie
bezpieczeństwa
przewozu uczniów
niepełnosprawnych

-

Urząd Miasta Olsztyn
PFRON
Placówki edukacyjne
Kuratorium Oświaty
Organizacje
pozarządowe
MPK sp. z o.o.

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie odpowiednich środków
transportu
- Świadomość potrzeby zapewnienia
powszechnego dostępu
niepełnosprawnych uczniów do
edukacji w środowisku lokalnym
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe

Urząd Miasta Olsztyn
PFRON
MOPS
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Placówki edukacyjne
MZPiTU

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie uczniom i studentom
odpowiednich pomocy naukowych i
przyborów szkolnych
- Współdziałanie podmiotów na rzecz
niepełnosprawnych uczniów
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Małe zainteresowanie i
niedoinformowanie rodzin osób
niepełnosprawnych o możliwościach
pozyskiwania środków PFRON i
innych

-

− Wysokość środków
PFRON
przeznaczonych na
dofinansowanie nauki

Liczba dzieci i
młodzieży
korzystającej ze
wsparcia

Liczba
niepełnosprawnych
uczniów i studentów
korzystających z
dofinansowania
PFRON

-

Ułatwienie dostępu do
edukacji
Zapewnienie pomocy
naukowych i przyborów
szkolnych

-

-
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-

− Liczba placówek
umożliwiających
osobom
niepełnosprawnym
uzupełnienie edukacji

Liczba osób
niepełnosprawnych
uzupełniających
wykształcenie

-

Podniesienie poziomu
wiedzy oraz
zwiększenie szans osób
niepełnosprawnych na
rynku pracy

-

-

− Liczba placówek
edukacyjnych
uczestniczących w
konkursach i
olimpiadach.

-

-

Liczba
zorganizowanych
olimpiad i konkursów
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
uczestniczących w
konkursach i
olimpiadach
szkolnych
Liczba laureatów
konkursów i olimpiad
Liczba laureatów,
którzy uzyskali
indeksy szkół
wyższych

Podniesienie samooceny
u osób
niepełnosprawnych
Ułatwienie dostępu do
szkolnictwa wyższego
Wzrost świadomości
społecznej w zakresie
możliwości i zdolności
osób niepełnosprawnych

-

Małe zainteresowanie osób
niepełnosprawnych kontynuowaniem
edukacji

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Placówki edukacyjne
Kuratorium Oświaty
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym warunków do
kontynuowania nauki i zdobywania
wiedzy
- Zainteresowanie osób
niepełnosprawnych kontynuowaniem
nauki
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Małe zainteresowanie osób
niepełnosprawnych podnoszeniem
poziomu wiedzy

Urząd Miasta Olsztyn
Placówki edukacyjne
Kuratorium Oświaty
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym możliwości
wykazania własnych umiejętności i
zdolności
- Współdziałanie podmiotów na rzecz
umożliwiania kontynuowania nauki,
organizowania konkursów i olimpiad
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Małe zainteresowanie osób
niepełnosprawnych kontynuowaniem
nauki i uczestnictwem w konkursach i
olimpiadach
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Cel II: Zwiększanie zdolności osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.
Produktu
− Liczba szkoleń
zawodowych i
kursów
przekwalifikowań

Wskaźniki
Rezultatu
-

-

− Liczba utworzonych
Zakładów
Aktywności
Zawodowej

-

− Liczba utworzonych
Warsztatów Terapii
Zajęciowej
− Liczba nowych
miejsc w
funkcjonujących

Oddziaływania

Źródło informacji

Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w
szkoleniach i kursach Liczba osób, które
ukończyły szkolenia i
kursy
Liczba osób, które po
ukończeniu szkolenia,
kursu podjęły
zatrudnienie

Zwiększanie szans osób niepełnosprawnych na
rynku pracy
Dostosowanie
wykształcenia do rynku
pracy

Liczba osób
niepełnosprawnych,
które uzyskały
zatrudnienie w
Zakładach
Aktywności
Zawodowej

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w
Warsztatach Terapii
Zajęciowej

-

Zwiększanie szans osób
niepełnosprawnych na
rynku pracy
Podniesienie samooceny
u osób
niepełnosprawnych
Aktywizacja osób
niepełnosprawnych
Większy udział osób
niepełnosprawnych w
terapii zajęciowej

-

-

-

-

-

-

Założenia/zagrożenia

Urząd Miasta Olsztyn
MUP
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Placówki edukacyjne
Organizacje
pozarządowe
MOPS

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym szkoleń
dostosowanych do potrzeb rynku
pracy
- Brak zainteresowania osób
niepełnosprawnych szkoleniami
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Małe zainteresowanie osób
niepełnosprawnych uczestnictwem w
szkoleniach

Urząd Wojewódzki
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym
Olsztyńskie
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
PFRON
Organizacje

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych i
bazy lokalowej
- Zapewnienie osobom
niepełnosprawnym możliwości
uzyskania zatrudnienia
- Współdziałanie podmiotów na rzecz
umożliwiania osobom
niepełnosprawnym aktywizacji
społeczno-zawodowej
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe i
brak bazy lokalowej
- Małe zainteresowanie rozwojem
Zakładów Aktywności Zawodowej i
Warsztatów Terapii Zajęciowej
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Warsztatach Terapii
Zajęciowej
− Liczba
specjalistycznych
ośrodków
szkolenioworehabilitacyjnych

pozarządowe
-

Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w
zajęciach w ośrodkach

Aktywizacja osób
niepełnosprawnych
Większy dostęp osób
niepełnosprawnych do
edukacji połączonej z
rehabilitacją

-

-

− Liczba nowych
podmiotów
umożliwiających
zatrudnienie osób z
zaburzeniami
psychicznymi
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

-

-

Liczba osób z
zaburzeniami
psychicznymi
uczestniczących w
zajęciach CIS
Liczba osób objętych
zatrudnieniem
wspieranym
Liczba osób, które
podjęły działalność
gospodarczą

-

Zwiększanie szans osób
niepełnosprawnych na
rynku pracy
Podniesienie samooceny
u osób
niepełnosprawnych
Aktywizacja osób
niepełnosprawnych

-

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
PFRON
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie bazy lokalowej i
środków finansowych
- Świadomość pilnej potrzeby
uruchomienia ośrodka szkoleniowo –
rehabilitacyjnego
- Zaangażowane podmiotów w
uruchomienie placówki
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe i
brak bazy lokalowej
- Małe zainteresowanie utworzeniem
placówki

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
MUP
Zakłady pracy
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Umożliwienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi realizacji planów
zawodowych
- Zainteresowanie osób z zaburzeniami
psychicznymi uczestnictwem w CIS
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Mała akceptacja społeczna osób z
zaburzeniami psychicznymi
- Brak zainteresowania uczestnictwem
w CIS
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Cel III: Zapewnienie równego dostępu do rynku pracy.
Produktu
− Liczba punktów
poradnictwa
zawodowego i
pośrednictwa pracy

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
poradnictwa
Liczba doradców
zawodowych
obsługujących osoby
niepełnosprawne
Liczba zatrudnionych
osób
niepełnosprawnych
Liczba punktów
informacji dla osób
niepełnosprawnych

-

-

Urząd Miasta Olsztyn
MUP
Centrum Edukacji i
Pracy OHP
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Organizacje
pozarządowe
MOPS

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Świadomość potrzeby rozwoju
poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy
- Rozwój lokalnego rynku pracy
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Mała liczba doradców zawodowych
- Brak ofert pracy
- Rosnące bezrobocie

Liczba osób
niepełnosprawnych
zatrudnionym na
otwartym i
chronionym rynku
pracy
Liczba pracodawców,
którzy utworzyli nowe
stanowiska pracy
Wysokość środków
PFRON
wykorzystanych na
tworzenie nowych
stanowisk pracy
Liczba osób

-

Urząd Miasta Olsztyn
MUP
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Organizacje
pozarządowe
MOPS

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Świadomość potrzeby tworzenia
nowych miejsc pracy na otwartym i
chronionym rynku pracy
- Rozwój lokalnego rynku pracy
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak zainteresowania zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych
- Rosnące bezrobocie

-

− Liczba ofert pracy dla osób
niepełnosprawnych
-

− Liczba nowych
stanowisk pracy na
otwartym i
chronionym rynku
pracy

-

-

-

-

Wzrost zatrudnienia
osób niepełnosprawnych
Ułatwiony dostęp do
informacji
Lepsza orientacja o
możliwościach
zatrudnienia

-

-

-

Wzrost zatrudnienia
osób niepełnosprawnych
na otwartym rynku
pracy
Podniesienie samooceny
u osób
niepełnosprawnych
Aktywizacja osób
niepełnosprawnych
Poprawa sytuacji
ekonomicznej osób
niepełnosprawnych

-

-
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niepełnosprawnych
podejmujących własną
działalność
gospodarczą
− Liczba udzielonych
pożyczek na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej

-

− Wysokość środków
przeznaczonych na
dofinansowanie
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

-

Wysokość środków
wykorzystanych na
pożyczki dla osób
niepełnosprawnych

-

Liczba zatrudnionych
osób
niepełnosprawnych
objętych
dofinansowaniem

-

Wzrost zatrudnienia
osób niepełnosprawnych Podniesienie samooceny u osób
niepełnosprawnych
Aktywizacja społecznozawodowa
-

Urząd Miasta Olsztyn
MUP
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Świadomość potrzeby umożliwiania
rozpoczęcia działalności gospodarczej
osobom niepełnosprawnym
- Rozwój lokalnego rynku pracy
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak przygotowania osób
niepełnosprawnych do prowadzenia
działalności gospodarczej
- Trudności z utrzymaniem się na rynku
pracy

Wzrost zatrudnienia
osób niepełnosprawnych Wzrost zainteresowania
pracodawców
tworzeniem stanowisk
pracy dla osób
niepełnosprawnych
-

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
PFRON
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Świadomość potrzeby wspierania
zatrudniania osób niepełnosprawnych
- Rozwój lokalnego rynku pracy
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak zainteresowania zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych
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OBSZAR V: Podniesienie poziomu orientacji społecznej i lokalna koordynacja działań.
Cel ogólny: Zintegrowanie działań w doskonaleniu jakości usług na rzecz osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe:
Cel I: Rozwój sprawnego systemu informacji o lokalnych zasobach i możliwościach rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Produktu
− Liczba punktów
informacji dla osób
niepełnosprawnych

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

-

-

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
MOPS
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Współdziałanie pomiotów na rzecz
aktualizowania bazy danych
- Dobrze przygotowana kadra
obsługująca punkty informacji
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Niedostateczna świadomość potrzeby
zapewnienia dostępu do informacji
- Zdezaktualizowana baza danych

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
MOPS

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Współdziałanie pomiotów na rzecz
osób niepełnosprawnych
- Ułatwienie dostępu do informacji z
zakresu niepełnosprawności
Zagrożenia:

-

-

− Liczba spotkań
podmiotów
działających na rzecz osób
niepełnosprawnych

Liczba osób
korzystających z baz
danych punktów
informacji
Liczba udzielonych
informacji
Liczba opracowanych
i rozpowszechnionych
materiałów
informacyjnych
Liczba podmiotów
korzystających z
informacji oraz
którym przekazano
materiały
informacyjne

-

-

Liczba osób biorących udział w spotkaniach
Liczba podmiotów
biorących udział w
spotkaniach

Powszechność dostępu
do informacji o różnych
formach rehabilitacji
Zwiększenie udziału
osób niepełnosprawnych
w różnych formach
rehabilitacji
Poprawa jakości życia
osób niepełnosprawnych
Zapewnienie ciągłości i
kompleksowości
rehabilitacji

-

Upowszechnienie
dostępu do informacji
Ułatwienie przepływu
informacji miedzy
podmiotami
działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych -
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-

Pełniejsze
wykorzystanie
lokalnych zasobów

-

− Liczba wspólnych
programów na rzecz
osób
niepełnosprawnych z
udziałem różnych
podmiotów
-

Liczba podmiotów
uczestniczących w
opracowaniu i
realizacji programów
Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących w
realizacji programów
Wysokość środków
wykorzystanych na
opracowanie i
realizację programów

-

-

Pełniejsza współpraca
podmiotów działających
na rzecz osób
niepełnosprawnych
Poprawa jakości życia
osób niepełnosprawnych
Rozwój alternatywnych
form pomocy

-

-

− Liczba porad i
konsultacji
specjalistycznych

-

-

Liczba osób
niepełnosprawnych,
które skorzystały z
porad i konsultacji
specjalistycznych
Liczba podmiotów

-

-

Podniesienie poziomu
orientacji i wiedzy osób niepełnosprawnych,
instytucji i organizacji
Poprawa
funkcjonowania osób

Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Organizacje
pozarządowe
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

-

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
PFRON
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
MUP
Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych na
realizację programów
- Współdziałanie pomiotów na rzecz
osób niepełnosprawnych
- Potrzeba tworzenia programów na
rzecz osób niepełnosprawnych
- Umiejętności podmiotów w
opracowywaniu programów
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak współpracy między podmiotami
- Nieumiejętność pisania programów
- Niedoinformowanie w zakresie
możliwości pozyskiwania środków

-

Niewystarczające środki finansowe
Niedostateczna świadomość potrzeby
zapewnienia dostępu do informacji
Brak współpracy między podmiotami

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zapewnienie specjalistycznej kadry
- Współdziałanie pomiotów na rzecz
osób niepełnosprawnych
- Łatwy dostęp do poradnictwa
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-

korzystających z
porad i konsultacji
Liczba konsultantów i
ich specjalizacje

niepełnosprawnych
Dobór właściwych form rehabilitacji
-

− Liczba badań
ankietowych i innych
diagnozujących
potrzeby osób
niepełnosprawnych
-

Liczba osób
niepełnosprawnych
objętych badaniami
ankietowymi
Liczba podmiotów
przeprowadzających
badania
Rodzaje stosowanych
metod badawczych

-

-

-

Podniesienie poziomu
wiedzy z zakresu
problematyki
niepełnosprawności
Dostosowanie form
rehabilitacji do
zdiagnozowanych
potrzeb
Poprawa
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych

-

MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
MUP
Centrum Edukacji i
Pracy

specjalistycznego
Zagrożenia:
- Brak współpracy między podmiotami
- Niewiedza o możliwościach uzyskania
porady i konsultacji
- Utrudniony dostęp do specjalistów

MUP
WUP
Organizacje
pozarządowe
GUS
MOPS
Urząd Miasta Olsztyn
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Urząd Marszałkowski
Placówki służby
zdrowia
MZPiTU
Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zrozumienie potrzeby
przeprowadzania badań ankietowych
osób niepełnosprawnych
- Zaangażowanie odpowiednich
podmiotów w prowadzenie badań
- Wykorzystanie wyników badań w
kreowaniu lokalnej polityki
Zagrożenia:
- Brak środków finansowych
- Brak zainteresowania prowadzeniem
badań
- Brak kreatywności działań w obszarze
niepełnosprawności
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Cel II: Stwarzanie warunków dla rozwoju partnerstwa społecznego.
Produktu
− Liczba spotkań
podmiotów
zaangażowanych w
rehabilitację osób
niepełnosprawnych

Wskaźniki
Rezultatu

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

-

-

Założenia:
- Świadomość potrzeby współpracy i
wymiany informacji w zakresie
kompleksowej rehabilitacji
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania współpracą
- Niechęć do podejmowania wspólnych
inicjatyw

-

Liczba podmiotów
uczestniczących w
spotkaniach
Liczba wspólnych
inicjatyw na rzecz
osób
niepełnosprawnych

-

Zacieśnienie współpracy
podmiotów działających
na rzecz osób
niepełnosprawnych
Sprawny system
wymiany informacji
Kompleksowość i
ciągłość rehabilitacji

-

− Liczba zadań
zleconych
organizacjom
pozarządowym

-

-

Liczba organizacji
pozarządowych
realizujących zadania
im zlecone
Rodzaje zadań
zleconych
organizacjom
Liczba osób
niepełnosprawnych
objętych pomocą w
ramach zadań
zleconych

-

-

-

Efektywniejsze
wykorzystanie
istniejącego w mieście
potencjału
Lepsza współpraca
samorządu z trzecim
sektorem
Zintegrowanie
lokalnych działań na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Rozszerzenie oferty

-

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe

Urząd Miasta Olsztyn
Założenia:
Organizacje
- Zapewnienie środków finansowych
pozarządowe
- Wiarygodność organizacji
Samorząd województwa
pozarządowych
- Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
- Prężny rozwój organizacji pożytku
publicznego
Zagrożenia:
- Brak zainteresowania współpracą
organizacji pozarządowych z
samorządami
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organizacjom
pozarządowym

− Liczba programów
opracowanych we
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

-

-

-

Liczba podmiotów
współpracujących
przy opracowaniu
programów
Liczba osób
niepełnosprawnych –
adresatów programów -

usług rehabilitacyjnych
Ułatwienie dostępu do
rehabilitacji
Pełniejsza współpraca
podmiotów działających
na rzecz osób
niepełnosprawnych
Poprawa jakości życia
osób niepełnosprawnych
Rozwój inicjatyw
społecznych

-

-

-

− Liczba centrów
wolontariatu

-

-

Liczba wolontariuszy
korzystających z usług
centrów
Liczba nowych
inicjatyw wdrażanych
przez centra
Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających z
pomocy centrów
Liczba podmiotów

-

-

Wykorzystanie
potencjału partnerów
społecznych
Wzrost liczby osób
niepełnosprawnych
objętych nieodpłatną
pomocą
Wzmocnienie i
udoskonalenie systemu
wsparcia
Stworzenie

-

Niewystarczające środki finansowe
Brak wiarygodności organizacji
pozarządowych w zakresie realizacji
zadań zleconych

Urząd Miasta Olsztyn
Miejski Zespół ds.
Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
MUP
WUP

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Umiejętność pisania programów
- Orientacja w zakresie pozyskiwania
środków finansowych
- Dobra współpraca podmiotów
Zagrożenia:
- Brak współpracy między podmiotami
- Niewystarczające środki finansowe
- Niewystarczająca znajomość
problemów z zakresu
niepełnosprawności

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki służby
zdrowia
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Organizacje

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych i
bazy lokalowej
- Duże zainteresowanie pracą
wolontarystyczną
- Zaangażowanie podmiotów w
tworzenie centrów
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe i
brak bazy lokalowej
- Brak ofert pracy dla wolontariuszy
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współpracujących z
centrami

− Liczba przedsięwzięć promujących idee
wolontariatu
-

-

wolontariuszom
możliwości szkoleń,
pracy i zdobycia
doświadczenia
zawodowego

Liczba
przeprowadzonych
kampanii
promujących pracę
wolontarystyczną
Liczba opracowanych
i rozpropagowanych
materiałów
informacyjnych
zachęcających do
podjęcia pracy
wolontarystycznej
Liczba wyróżnionych
wolontariuszy

Podniesienie
wrażliwości społecznej
na problemy osób
niepełnosprawnych
Rozwój idei
wolontariatu
Wzrost liczby osób
zainteresowanych
działalnością społeczną

-

pozarządowe
Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych
Centrum Edukacji i
Pracy

-

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki edukacyjne
Organizacje
pozarządowe
Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych
Centrum Edukacji i
Pracy
Urząd Marszałkowski
Media lokalne

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zaangażowanie podmiotów w
promocję wolontariatu
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak zrozumienia dla idei
wolontariatu

-

Niechęć podmiotów do tworzenia
centrów
Niechęć osób niepełnosprawnych do
korzystania z usług wolontariuszy

Cel III: Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji partnerów społecznych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Produktu

Wskaźniki
Rezultatu

− Liczba szkoleń w
zakresie problematyki
niepełnosprawności
− Liczba ulotek,
informatorów,
poradników dla osób
służących pomocą

-

Liczba
przeszkolonych
pracowników
etatowych
Liczba
przeszkolonych
wolontariuszy
Liczba rodzin

Oddziaływania

Źródło informacji

Założenia/zagrożenia

-

-

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zaangażowanie podmiotów w
szkolenia w zakresie
niepełnosprawności
- Zainteresowanie szkoleniami,
podniesieniem poziomu wiedzy i
kwalifikacji

-

Podniesienie poziomu
orientacji w zakresie
problematyki
niepełnosprawności
Nabycie umiejętności
udzielania stosownej
pomocy osobom
niepełnosprawnym

-

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
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osobom
niepełnosprawnym
-

− Liczba konferencji,
sympozjów i innych
spotkań dotyczących
niepełnosprawności

-

-

objętych instruktażem i szkoleniami
Liczba podmiotów
zaopatrzonych w
materiały
informacyjne

Włączenie rodzin w
proces rehabilitacji
Podniesienie
kwalifikacji
zawodowych
pracowników

-

Liczba osób
uczestniczących w
konferencjach,
sympozjach,
spotkaniach
Liczba
uczestniczących
podmiotów

Podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie
problematyki
niepełnosprawności
Nabycie umiejętności
udzielania stosownej
pomocy osobom
niepełnosprawnym
Podniesienie
kwalifikacji
zawodowych
pracowników

-

-

-

-

-

-

− Liczba podmiotów
prowadzących
praktyki studentów i
słuchaczy w zakresie
rehabilitacji

-

Liczba praktykantów
w zakresie
rehabilitacji

-

-

Nabycie umiejętności
udzielania stosownej
pomocy osobom
niepełnosprawnym
Podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie
problematyki

-

Placówki służby
zdrowia
Organizacje
pozarządowe
PSSE
NFZ
Urząd Marszałkowski
Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego

-

Dostosowanie tematów szkoleń do
potrzeb
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
- Brak zainteresowania szkoleniami i
podnoszeniem poziomu wiedzy ze
strony pracowników
- Niechęć rodzin do udziału w
instruktażach i szkoleniach

Urząd Miasta Olsztyn
MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
Placówki służby
zdrowia
Organizacje
pozarządowe
Urząd Marszałkowski
Warmińsko-Mazurskie
Centrum Zdrowia
Publicznego
MZPiTU

Założenia:
- Zapewnienie środków finansowych
- Zaangażowanie podmiotów w
organizację konferencji, sympozjów i
innych spotkań
- Zainteresowanie społeczne udziałem
w konferencjach
- Wysoki poziom konferencji i innych
spotkań
Zagrożenia:
- Niewystarczające środki finansowe
− Brak zainteresowania udziałem w
konferencjach
− Niedostosowanie problematyki
spotkań do potrzeb społecznych

MOPS
Inne placówki pomocy
społecznej
Placówki edukacyjne
Placówki
diagnostycznoterapeutyczne

Założenia:
- Zaangażowanie podmiotów w
prowadzenie praktyk
- Program praktyk zapewniający
odpowiedni poziom wiedzy z zakresu
rehabilitacji
Zagrożenia:
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niepełnosprawności
przyszłej kadry
pracowniczej

-

Placówki służby
zdrowia
Organizacje
pozarządowe

− Niedocenianie znaczenia praktyk w
szkoleniu przyszłych pracowników
− Wykorzystywanie praktykantów do
innych prac, nie związanych z
przyszłym zawodem
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
„Miejskiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych na lata 2004-2008”
OBSZAR I: Profilaktyka niepełnosprawności.
I. Cel ogólny: Zapobieganie niepełnosprawności
i oświata zdrowotna.

Od kiedy

Do kiedy

Źródło finansowania

Odpowiedzialny

2004

2008

− Samorząd
województwa
− Samorząd miasta
− NFZ
− Placówki służby
zdrowia
− Fundusze Unii
Europejskiej
− Organizacje
pozarządowe
− PFRON

− Samorząd
województwa
− Samorząd miasta
− Placówki służby
zdrowia
− Organizacje
pozarządowe

Cele szczegółowe
Cel I : Wczesne diagnozowanie.
1. Upowszechnienie i rozwój specjalistycznych badań
diagnostycznych
− Tworzenie specjalistycznych ośrodków diagnostycznych
− Tworzenie ośrodków i punktów wczesnej interwencji

•

Utworzenie ośrodka wczesnej interwencji dla dzieci z
autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi
- Doposażenie placówek w sprzęt diagnostyczno rehabilitacyjny

−

Zespół Placówek
Edukacyjnych
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2004

2008

− Samorząd
województwa
− Samorząd miasta
− NFZ
− Placówki służby
zdrowia
− Fundusze Unii
Europejskiej
− Organizacje
pozarządowe
− PFRON

3. Skuteczna realizacja programów profilaktycznych
2004
− Współdziałanie miejskich instytucji i podmiotów na rzecz
promocji zdrowia

2008

− Samorząd miasta
- Wszystkie jednostki − Placówki służby
zdrowia
− Organizacje
pozarządowe

2. Ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy
medycznej zapobiegającej wystąpieniu i rozwojowi
niepełnosprawności

− Samorząd
województwa
− Samorząd miasta
− Placówki służby
zdrowia
− Organizacje
pozarządowe
− Placówki
oświatowe
− PSSE

Cele szczegółowe
Cel II : Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia.
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1. Organizowanie akcji edukacyjno-informacyjnych w
2004
zakresie oświaty zdrowotnej
− Pozyskiwanie liderów promocji zdrowia
− Organizowanie masowych akcji promujących zdrowy styl
życia – festyny, pikniki i inne
− Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych informatorów, ulotek
− Inicjowanie akcji promujących zdrowy styl życia w
środkach masowego przekazu – audycje radiowe i
telewizyjne, tworzenie stron internetowych,
organizowanie konkursów
− Tworzenie sprzyjających warunków społeczno-prawnych
wspierających akcje społeczne w zakresie profilaktyki
zdrowia

2008

− Samorząd miasta
− NFZ
− Placówki służby
zdrowia
− Fundusze Unii
Europejskiej
− Organizacje
pozarządowe
− Placówki
edukacyjne
− PFRON
− Media
− Ośrodki ruchu
drogowego
− Firmy
farmaceutyczne

− Samorząd miasta
− Placówki służby
zdrowia
− Organizacje
pozarządowe
− MOPS
− MZPiTU
− PSSE

2004

2008

− Samorząd miasta
− NFZ
− Placówki służby
zdrowia
− Fundusze Unii
Europejskiej
− Organizacje
pozarządowe
− Placówki
edukacyjne
− PFRON
− Media
− Ośrodki ruchu
drogowego
− Firmy
farmaceutyczne

− Samorząd miasta
− Placówki służby
zdrowia
− Organizacje
pozarządowe
− MOPS
− MZPiTU
− PSSE

2. Opracowywanie i realizacja programów tematycznych
sprzyjających zdrowemu stylowi życia
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3. Uświadamianie zasad bezpieczeństwa i pozytywnych
2004
wzorców zachowań, w tym dotyczących ruchu
drogowego
− Organizowanie szkoleń i zajęć edukacyjnych z zakresu
profilaktyki zdrowotnej
− Organizowanie wykładów, pogadanek, konsultacji z
lekarzami oraz innymi specjalistami
− Organizowanie zajęć na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego z przedstawicielami służb porządkowych,
instruktorami szkół nauki jazdy, zawodowymi
kierowcami
− Utworzenie placyków i ścieżek rowerowych
− Organizowanie konkursów promujących zdrowy styl
życia wśród uczniów olsztyńskich szkół
− Ograniczanie zjawisk społecznie niepożądanych – palenia
tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków
psychoaktywnych
− Propagowanie aktywności fizycznej mieszkańców
Olsztyna

2008

− Samorząd miasta
− NFZ
− Placówki służby
zdrowia
− Fundusze Unii
Europejskiej
− Organizacje
pozarządowe
− Placówki
edukacyjne
− PFRON
− Media
− Ośrodki ruchu
drogowego
− Firmy
farmaceutyczne

− Samorząd miasta
− Placówki służby
zdrowia
− Organizacje
pozarządowe
− MOPS
− MZPiTU
− PSSE
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OBSZAR II: Rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych.
Cel ogólny: Rozwój lokalnego systemu wsparcia w zakresie
rehabilitacji leczniczej.

Od kiedy

Do kiedy

Źródło finansowania

Odpowiedzialny

Cele szczegółowe
Cel I: Rozbudowa infrastruktury społecznej zapewniającej usługi rehabilitacji leczniczej.
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1. Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów służących
rehabilitacji leczniczej
- Tworzenie ośrodków rehabilitacji leczniczej
- Modernizacja i doposażenie placówek rehabilitacji
leczniczej

2004

•

2004

•
•
•
•
•

Utworzenie na oddziale onkologii Szpitala MSWiA sali
rehabilitacyjnej dla kobiet po mastektomii
Utworzenie w DPS „Kombatant” pracowni z zapleczem
dla osób z chorobami starczymi, np. z chorobą Alzheimera
Poprawa stanu technicznego budynku głównego – elewacje
i ocieplenie DPS „Kombatant”
Zabudowa przestrzeni znajdującej się pod łącznikiem
budynku głównego DPS „Kombatant”
Oporęczowanie korytarzy i łazienek mieszkańców DPS
„Kombatant”
Montaż windy dla osób niepełnosprawnych DPS
„Kombatant”

- Wyposażenie placówek w sprzęt rehabilitacyjny
•
•
•
•
•

Wyposażenie pokoi DPS „Kombatant” w drabinki
gimnastyczne oraz rotory kończyn górnych i dolnych
Budowa komory kriogenicznej
Wyciąg szynowo-linowy z podniesieniem lotniczym do
nauki chodzenia
Organizacja i budowa placu do obwodowych ćwiczeń
rekreacyjno-ruchowych
Zakup parapodiów do pionizacji i nauki chodzenia

2008

2005
2004

2005

- Samorząd
województwa
- Samorząd miasta
- NFZ
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej

- Samorząd
województwa
- Samorząd miasta
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe

- Stowarzyszenie
„Amazonki”
- DPS „Kombatant”
- DPS „Kombatant”
- DPS „Kombatant”

2004
- DPS „Kombatant”
2006
- DPS „Kombatant”

2005
2006
2006

- DPS „Kombatant”
- DPS „Kombatant”
- DPS „Kombatant”

2007
- DPS „Kombatant”
2006
- DPS „Kombatant”
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2. Stosowanie różnych form rehabilitacji leczniczej i
paraleczniczej
- Wprowadzanie nowych metod i technik rehabilitacji
leczniczej i paraleczniczej
- Organizowanie szkoleń dla rehabilitantów i terapeutów z
zakresu stosowania nowych metod rehabilitacji leczniczej
osób niepełnosprawnych

2004

2008

3. Wspieranie i rozwój sieci placówek zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny oraz wypożyczalni sprzętu
- Udzielenie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki
techniczne
- Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla
dzieci

2004

2008

- Placówki
zaopatrzenia w
sprzęt
- NFZ
- PFRON
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Sponsorzy

- Samorząd miasta
- Placówki
zaopatrzenia w
sprzęt
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki służby
zdrowia
- MZRON

4. Włączanie nowych podmiotów w działalność
rehabilitacyjną
- Organizowanie akcji promujących zaangażowanie nowych
podmiotów w rehabilitację leczniczą osób
niepełnosprawnych.

2004

2008

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
− NFZ

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe

j.w.

- Samorząd miasta
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki pomocy
społecznej zdrowia
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
- Placówki
diagnostycznoterapeutyczne
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Cele szczegółowe
Cel II: Zapewnienie dostępu do rehabilitacji leczniczej.
1. Prowadzenie rehabilitacji w środowisku osób
niepełnosprawnych

2004

2008

− Wizyty domowe specjalistów
− Wydłużenie czasu pracy placówek świadczących usługi
rehabilitacyjne

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
diagnostyczno terapeutyczne
- Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków
- MOPS

• Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Orłowicza
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Niepełnosprawnych, ul. Dąbrowszczaków
2. Likwidacja barier transportowych utrudniających
rehabilitację

- Samorząd miasta
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej

− Zakup i przystosowanie środków transportu do przewozu
osób niepełnosprawnych
• Zakup samochodu umożliwiający przemieszczanie się
podopiecznych ośrodków wsparcia MOPS
− Wydawanie kart parkingowych oraz uprawnień do
korzystania z ulg komunikacyjnych
− Tworzenie miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- NFZ

II kw. 2004
2004

- Samorząd miasta
- MPK Sp. z o. o

- MOPS

2008
- MZRON

2004

2008

- MZDMiZ
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Samorząd miasta
MZRON
ZUS
Placówki
diagnostyczno terapeutyczne

3. Orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności
• Wydawanie orzeczeń do celów rehabilitacyjnych,
szkoleniowych, uczestnictwa w terapii zajęciowej,
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze
• Kierowanie zainteresowanych na orzecznictwo

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- ZUS

-

4. Zwiększenie udziału w turnusach rehabilitacyjnych i
obozach terapeutycznych

2004

2008

- PFRON
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Sponsorzy

- MOPS
- Organizacje
pozarządowe

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Media
- NFZ

-

•
•

Kierowanie osób niepełnosprawnych na turnusy
rehabilitacyjne
Udzielanie dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych

5. Informowanie o możliwościach rehabilitacji leczniczej
oraz aktualizowanie bazy danych
− Tworzenie punktów informacyjnych dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
− Rozpowszechnianie informacji o możliwościach
rehabilitacji
− Utworzenie strony internetowej dotyczącej możliwości
rehabilitacji leczniczej w Olsztynie
− Tworzenie grup wsparcia dla rodzin osób
niepełnosprawnych

2004

2008

- MZRON
Samorząd miasta
MOPS
MZRON
Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Organizacje
pozarządowe
- NFZ
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OBSZAR III. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
Cel ogólny: Kształtowanie warunków równoprawnego uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
kulturalnym, w sporcie, rekreacji i turystyce.

Od kiedy

Do kiedy

Źródło finansowania

Odpowiedzialny

Cele szczegółowe
Cel I: Rozbudowa infrastruktury społecznej zapewniającej usługi rehabilitacji leczniczej.
1. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych, funkcjonalnych i w komunikowaniu się

•
•

2004

Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Dąbrowszczaków
Przystosowanie sanitariatów i szatni w DPS „Kombatant”

− Adaptacja budynku przy ul. E. Plater dla potrzeb Dziennego
Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych
− Przystosowanie mieszkań do potrzeb osób
niepełnosprawnych
− Dostosowanie środków komunikacji miejskiej do potrzeb
osób niepełnosprawnych
• Zakup trzech busów do przewozu osób
niepełnosprawnych
− Zakup busu przez DPS ul. Bałtycka
− Zakup samochodu przez Centrum Integracji Społecznej

2008

2006
II kw. 2004

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Spółdzielnie
mieszkaniowe

- Samorząd miasta
- MZRON
- Spółdzielnie
mieszkaniowe
- MOK
- DPS „Kombatant”

IV kw. 2004

- MOPS

IV kw. 2004

- MPK Sp. z o. o.

II kw. 2004
IV kw. 2004

- DPS ul. Bałtycka
- MOPS
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2. Opracowanie mapy dostępności otoczenia dla osób
niepełnosprawnych

2004

2008

3. Uzupełnienie infrastruktury społecznej umożliwiającej
kompleksową rehabilitację

2004

2008

− Utworzenie domów pomocy społecznej oraz innych
placówek służących kompleksowej rehabilitacji

• Utworzenie domu pomocy społecznej dla seniorów

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Olsztyńska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

- Samorząd miasta
- Warmińsko –
Mazurski Sejmik
Osób
Niepełnosprawnych
- Samorząd miasta
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe

- Diakonia Kościoła
Ewangelicko –
Augsburskiego w
Polsce
- Olsztyńska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
- MOPS

• Utworzenie domu pomocy społecznej dla osób starszych
niepełnosprawnych
• Utworzenie dziennego domu pomocy społecznej dla
diabetyków
Cele szczegółowe
Cel II: Wyrównywanie szans w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturze, sporcie, rekreacji
i turystyce.
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1. Propagowanie różnych form rekreacji, turystyki i
aktywności sportowej.
− Organizowanie wystaw, aukcji, spartakiad, wycieczek,
festynów, pikników i innych imprez z udziałem osób
niepełnosprawnych
• Spotkania Artystyczne Olsztyńskich Ośrodków Wsparcia
• Festiwal Małych Form
• Majówka Ludziom Złotego Wieku
• Cykliczna Spartakiada Sportowa
− Zagospodarowanie plaży miejskiej nad Jeziorem Krzywym
dla osób niepełnosprawnych

2004

2008

Cykliczne
listopad
2004
Cyklicznie
czerwiec

2008

Cyklicznie
w maju

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Sponsorzy

- Samorząd miasta
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe
- MOPS
- MZRON
− DPS „Kombatant”
− DPS „Kombatant”
− DPS „Kombatant”
−

OSiR
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2. Popularyzowanie osiągnięć kulturalnych, sportowych i w
turystyce osób niepełnosprawnych

2004

2008

IV kw. 2004

2006

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki
edukacyjne
- Media
- Sponsorzy

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- MOPS
- OSiR
- Placówki pomocy
społecznej
- CEiK
- Placówki
edukacyjne
- Kluby sportowe

•

Utworzenie Europejskiego Centrum Kultury i Twórczości
Osób Niepełnosprawnych

•

Redagowanie „Gazety DPS „Kombatant”

2005

2008

− Polskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym
− DPS „Kombatant”

•

Utworzenie orkiestry w kooperacji z innymi DPS i
placówkami pomocy społecznej

2005

2008

− DPS „Kombatant”

2004

2008

− CEiIK

− Prezentowanie działalności i dorobku naukowego oraz
twórczości artystycznej i innej
• Włączenie Pantomimy Olsztyńskiej w struktury CEiIK,
zwiększenie zespołu o nowych członków z różnymi
niepełnosprawnościami
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3. Mobilizowanie osób niepełnosprawnych do udziału w
różnych formach życia społecznego

2004

2008

Bez środków
finansowych

- Tworzenie klubów i stowarzyszeń sportowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych
- Tworzenie kół zainteresowań z udziałem osób
niepełnosprawnych
- Organizowanie spotkań motywujących do aktywności
społecznej
2004
2008
4. Zapewnienie wszechstronnego wsparcia osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom
- Udzielanie świadczeń pomocy społecznej osobom
niepełnosprawnym
- Zapewnienie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych
- Tworzenie wspólnot sąsiedzkich działających na rzecz
osób niepełnosprawnych
- Tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych
oraz ich rodzin
- Tworzenie nowych organizacji zrzeszających osoby
niepełnosprawne i/lub ich rodziny
- Zaangażowanie wolontariuszy w usługi na rzecz osób
niepełnosprawnych
- Organizowanie wizyt specjalistów w środowisku osób
niepełnosprawnych
- Opracowywanie i realizowanie programów na rzecz osób
niepełnosprawnych
- Zorganizowanie magazynu na dary z zagranicy
Cele szczegółowe
Cel III: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie problematyki niepełnosprawności.

Samorząd miasta
Budżet państwa
Organizacje
pozarządowe

- Samorząd miasta
- Kluby sportowe
- Organizacje
pozarządowe
- MOPS
- CEiK
- Placówki
edukacyjne
- Inne placówki
pomocy społecznej
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- MOPS
- Rady osiedli
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Propagowanie informacji z zakresu problematyki
niepełnosprawności
- Przekazywanie informacji z zakresu niepełnosprawności
- Tworzenie stron internetowych dotyczących
niepełnosprawności
- Rozpowszechnianie materiałów (ulotek, informatorów,
plakatów, itp.) propagujących informacje z zakresu
niepełnosprawności

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- NFZ
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki
edukacyjne
- Media

2.

2004

2008

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej

1.

Tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych dla
dzieci dotyczących wszelkich aspektów
niepełnosprawności

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- PSSE
- Placówki ochrony
zdrowia
- Media
- MOPS
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Placówki
edukacyjne
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- MOPS
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
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3.

Organizowanie w środowiskach lokalnych tematycznych
spotkań z zakresu niepełnosprawności

2004

2008

Bez środków
finansowych

- Samorząd miasta
- Placówki
edukacyjne
- Placówki służby
zdrowia
- MOPS
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Inne placówki
pomocy społecznej
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OBSZAR IV: Edukacja i rehabilitacja zawodowa.
Cel ogólny: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
w zakresie edukacji i zatrudnienia.

Od kiedy

Do kiedy

Źródło finansowania

Odpowiedzialny

Cele szczegółowe
Cel I: Stwarzanie warunków do edukacji osób niepełnosprawnych.
1.

Tworzenie integracyjnych placówek oświatowych oraz
oddziałów i klas integracyjnych

2004

2008

2.

Rozwój szkolnictwa specjalnego

2004

2008

−

Tworzenie klas, szkół i ośrodków specjalnych

−

Utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego z
internatem i poradnią dla rodziców
Zorganizowanie zielonej sali gimnastycznej SOSW dla
Dzieci Niesłyszących

−

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- Placówki
edukacyjne
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- Placówki
edukacyjne
- Fundusze Unii
Europejskiej

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
- Zespół Placówek
Edukacyjnych
- SOSW dla Dzieci
Niesłyszących
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2008

3.

Likwidacja barier architektonicznych, transportowych,
finansowych utrudniających edukację osób
niepełnosprawnych

2004

•

Zakup samochodu typu BUS – Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 3
Przystosowanie obiektów szkolnych do potrzeb
niepełnosprawnych uczniów
Przystosowanie środków transportu do potrzeb
niepełnosprawnych uczniów
Pomoc rzeczowa i finansowa na cele edukacyjne
Podejmowanie działań na rzecz uzupełniania edukacji
przez osoby niepełnosprawne

II kw.
2004

2004

2008

Popularyzacja osiągnięć uczniów niepełnosprawnych
Uczestnictwo placówek edukacyjnych w konkursach i
olimpiadach

2004

2008

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
- MOPS
- MPK Sp. z o. o.
- MZRON

−
−
−
4.

5.
−

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- PFRON
- NFZ
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Sponsorzy
- Placówki
edukacyjne

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
- MOPS
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
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Cele szczegółowe
Cel II: Zwiększanie zdolności osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.
1.

Prowadzenie szkoleń zawodowych i kursów
przekwalifikowań zgodnie z potrzebami rynku pracy

2004

2008

-

2.

Tworzenie i rozwój Zakładów Aktywności Zawodowej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej

•

Utworzenie ZAZ przy Polskim Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

2004

2008

-

−

Tworzenie nowych oraz zwiększanie limitu miejsc w
już istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej

2005

3.

Utworzenie Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego

2004

2008

-

4.

Włączanie osób z zaburzeniami psychicznymi do
udziału w Centrum Integracji Społecznej

2004

2008

-

Samorząd miasta
PFRON
MUP
Organizacje
pozarządowe
Fundusze Unii
Europejskiej
Samorząd miasta
PFRON
MUP
Organizacje
pozarządowe
Fundusze Unii
Europejskiej

Samorząd miasta
PFRON
MUP
Organizacje
pozarządowe
Fundusze Unii
Europejskiej
Samorząd miasta
Samorząd
wojewódzki
PFRON
MUP
Fundusze Unii
Europejskiej

Samorząd miasta
MUP
MZRON
Organizacje
pozarządowe
- MOPS (CIS)
-

- Polskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym
- Samorząd miasta
- MZRON
- Organizacje
pozarządowe
- Samorząd miasta
- MZRON
- Organizacje
pozarządowe

- MOPS

89

5.

Tworzenie nowych podmiotów umożliwiających
zatrudnienie osób niepełnosprawnych

•

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej

2004

2008

-

2008

-

II kw. 2004

Samorząd miasta
MZRON
MUP
Organizacje
pozarządowe
- Zakłady pracy
- MOPS

Samorząd miasta
PFRON
MUP
Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej

-

Samorząd miasta
MUP
PFRON
Organizacje
pozarządowe
Fundusze Unii
Europejskiej
Samorząd miasta
MUP
PFRON
Organizacje
pozarządowe
Fundusze Unii
Europejskiej
Samorząd miasta
PFRON
MZRON
Organizacje
pozarządowe
Fundusze Unii
Europejskiej
Zakłady pracy

-

Cele szczegółowe
Cel III: Zapewnienie równego dostępu do rynku pracy.
1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy
− Tworzenie punktów poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych

2004

2. Upowszechnianie informacji zawodowej

2004

2008

-

3. Tworzenie nowych stanowisk pracy na otwartym i
chronionym rynku pracy

2004

2008

-

Samorząd miasta
MZRON
MUP
Organizacje
pozarządowe
- CEiP OHP
Samorząd miasta
MZRON
MUP
Organizacje
pozarządowe
- CEiP OHP
-

- Samorząd miasta
- MZRON
- Organizacje
pozarządowe
- Zakłady pracy
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4. Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności

2004

2008

5. Dofinansowanie zatrudnienia

2004

2008

- PFRON
- MUP
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- PFRON
- MUP
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej

- MZRON
- MUP
- Organizacje
pozarządowe
- MZRON
- MUP
- Organizacje
pozarządowe
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OBSZAR V: Podniesienie poziomu orientacji społecznej i lokalna koordynacja działań.
Cel ogólny: Zintegrowanie działań w doskonaleniu jakości
usług na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od kiedy

Do kiedy

Źródło finansowania

Odpowiedzialny

Cele szczegółowe
Cel I: Rozwój sprawnego systemu informacji o lokalnych zasobach i możliwościach rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
6.

Aktualizacja i rozwój bazy danych o podmiotach
działających na rzecz osób niepełnosprawnych

−

Tworzenie punków informacji dla osób
niepełnosprawnych.

7.

Doskonalenie systemu przepływu informacji
między podmiotami
− Organizacja spotkań podmiotów działających na
rzecz osób niepełnosprawnych
− Opracowywanie i realizowanie przez różne podmioty
programów na rzecz osób niepełnosprawnych

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe

- Samorząd miasta
- MOPS
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- MZRON
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
- Media
- Wszystkie
podmioty
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8.

Ułatwienie dostępu do informacji

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe

9.

Prowadzenie działalności konsultacyjno - doradczej

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe

- Samorząd miasta
- MOPS
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- MZRON
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
- Media
- Samorząd miasta
- MOPS
- MZRON
- MZPiTU
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki
edukacyjne
- Media
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10. Diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w
zakresie rehabilitacji
−

2004

2008

Przeprowadzanie badań ankietowych i innych

- Samorząd miasta
- PFRON
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe

-

-

Samorząd miasta
MOPS
MZRON
MZPiTU
Placówki służby
zdrowia
Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
Organizacje
pozarządowe
Placówki
edukacyjne
Media
MUP

Cele szczegółowe
Cel II: Stwarzanie warunków dla rozwoju partnerstwa społecznego.
1. Synchronizacja działań i skonkretyzowany podział
zadań według kompetencji
2. Organizowanie cyklicznych j spotkań podmiotów
zaangażowanych w rehabilitację osób
niepełnosprawnych

2004

2008

2004

2008

3. Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

2004

2008

Bez środków
finansowych
Bez środków
finansowych

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej

- Wszystkie
podmioty
- Samorząd miasta
- MZRON
- MOPS
- Placówki służby
zdrowia
- Organizacje
pozarządowe
- Samorząd miasta
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4. Opracowywanie i realizacja programów na rzecz
osób niepełnosprawnych we współpracy z
organizacjami pozarządowymi

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- NFZ
- MUP
- Fundusze Unii
Europejskiej

5. Tworzenie i rozwój wolontariatu

2004

2008

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- CEiIK
- CEiP OHP

− Realizacja przedsięwzięć promujących idee
wolontariatu – kampanie, rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- MOPS
- Inne placówki
pomocy społecznej
- CEiIK
- CEiP OHP
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Placówki
edukacyjne
- Media
- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- MOPS
- Inne placówki
pomocy społecznej
- CEiIK
- CEiP OHP
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Placówki
edukacyjne
- Media
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Cele szczegółowe
Cel III: Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji partnerów społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Szkolenie osób (pracowników etatowych,
wolontariuszy, członków rodzin) w zakresie
problematyki niepełnosprawności

2004

2008

− Organizowanie konferencji, sympozjów i innych
spotkań dotyczących niepełnosprawności

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia

- PZG

• Szkolenia z zakresu języka migowego dla
wolontariuszy oraz tłumaczy
2. Gromadzenie ofert szkoleniowych i informacji o
podmiotach szkolących

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
edukacyjne
- MOPS
- MZPiTU

2004

2008

Bez środków
finansowych

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
edukacyjne
- MOPS
- MZPiTU

96

3. Propagowanie informacji i wiedzy w środowisku
lokalnym.
− Opracowanie i rozpowszechnianie ulotek,
informatorów, poradników dla osób służących
pomocą osobom niepełnosprawnym

2004

2008

- Samorząd miasta
- PFRON
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia
- Media

4. Prowadzenie praktyk dla przyszłej kadry w
placówkach

2004

2008

- Samorząd miasta
- Organizacje
pozarządowe
- Fundusze Unii
Europejskiej
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
edukacyjne

- Samorząd miasta
- MOPS
- Organizacje
pozarządowe
- MZPiTU
- MZRON
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
edukacyjne
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Media
- Samorząd miasta
- Placówki służby
zdrowia
- Placówki
diagnostyczno –
terapeutyczne
- Placówki
edukacyjne
- MOPS
- Inne placówki
pomocy społecznej
- Organizacje
pozarządowe
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Miejski program wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
na lata 2004-2008

ZAŁĄCZNIKI

1.

Placówki rehabilitacyjne funkcjonujące na terenie Powiatu (miasta Olsztyn)
z podziałem na rodzaje niepełnosprawności osób korzystających, w tym
dzieci i dorosłych.

2.

Placówki

zaopatrzenia

ortopedycznego

oraz

w

sprzęt

wypożyczalnie

rehabilitacyjny,
sprzętu

zaopatrzenia

rehabilitacyjnego

i pomocniczego funkcjonujące na terenie Powiatu (miasta Olsztyn).
3.

Uczniowie niepełnosprawni w szkołach prowadzonych przez Miasto
Olsztyn.

4.

Baza szkoleniowa dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu (miasta
Olsztyn).

5.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

6.

Placówki pozbawione barier architektonicznych w Olsztynie.

7.

Obiekty użyteczności publicznej nieprzystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych w Olsztynie.

8.

Diagnoza społeczna rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, na
podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
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Załącznik 1

Lp.

1.

2.

3

4.

5

Placówki rehabilitacyjne funkcjonujące na terenie Powiatu (miasta Olsztyn) z podziałem na rodzaje niepełnosprawności osób
korzystających, w tym dzieci i dorosłych (stan na 30.10.2003 r.)
Osoby z zaburzeniami
Osoby niewidome
Osoby niepełnosprawne
Osoby głuche
Inne rodzaje
psychicznymi
i niedowidzące
ruchowo
i niedosłyszące
niepełnosprawności
Zakład Pracy
Chronionej PZN
Ośrodek MieszkalnoRehabilitacyjny PZN
ul. Paukszty 57
Mieszkania
chronione
Zakład
Aktywności
Zawodowej
Dom Pomocy
Społecznej

Dzienny Dom Pomocy
dla Osób
Niepełnosprawnych
Ruchowo MOPS
ul. Dąbrowszczaków 3

PZG Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży z Wadą
Słuchu
ul. Partyzantów 74
Poradnia Audiologiczna
Poradnia Logopedyczna
Poradnia Psychologiczna
Punkt Protetyki Słuchu

Miejski Ośrodek
Poradnictwa
Specjalistycznego
i Socjalnego MOPS
al. Wojska Polskiego 8

Dzienny Dom
Pomocy Społecznej
„Nasza Chata” MOPS
ul. Mickiewicza 17/1

Ośrodek Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
MOPS ul. Świtezianki 4

Miejski Ośrodek Wsparcia dla
Osób Niesłyszących „Gest”
MOPS
ul. Kętrzyńskiego 3/1
(Pantomima Olsztyńska)

Warsztat Terapii
Zajęciowej przy
Metalowej Spółdzielni
Inwalidów
„Gwarancja”
ul. Metalowa 4

Środowiskowy Dom
Samopomocy
dla Osób
Niepełnosprawnych
Intelektualnie
ul. Paukszty 57

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej MOPS
ul. Orłowicza 27

Centrum
PielęgnacyjnoOpiekuńcze „Niebieski
Parasol”
ul. Boenigka 9

Wojewódzki Zespół
Lecznictwa
Psychiatrycznego
al. Wojska Polskiego 35
- Wojewódzki Zespół
Poradnictwa Zdrowia
Psychicznego
- Oddziały Szpitalne
- Oddział Dzienny
- Poradnia
Psychogeriatryczna
- Zespół Lecznictwa
Środowiskowego
- Punkt Konsultacyjny dla
Osób Uzależnionych od
Alkoholu
Zespół Placówek
Edukacyjnych
ul. Turowskiego 1

Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy w Olsztynie
Pawilon Rehabilitacyjny
ul. Żołnierska 18

Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących
ul. Grzegorzewskiej 6
SP nr 17
Gimnazjum nr 17
Internat
Polski Związek Głuchych
Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego
Niesłyszących
ul. Kętrzyńskiego 3/1

- Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło w
Olsztynie ul.
Żołnierska 27 w tym:
- Ośrodek
RehabilitacyjnoEdukacyjno
Wychowawczy dla
Dzieci Upośledzonych
Umysłowo,
- Ośrodek Wczesnej
Interwencji
- Punkt Konsultacyjny
- Warsztaty Terapii
Zajęciowej
- Hostel Dom Rodzinny
„Zielone Wzgórze”
Dom Pomocy
Społecznej dla Osób
Niepełnosprawnych
Intelektualnie
Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami
Psychicznymi MOPS
ul. Wyspiańskiego 2

Olsztyńskie
Towarzystwo
„Amazonki” - Klub
„Amazonki”
al Wojska Polskiego 37
pok. nr 10

Oddział Rehabilitacji
Wojewódzki Specjalistyczny
MSW i A
Szpital Dziecięcy w Olsztynie Dom Pomocy
Al. Wojska Polskiego 37 Poradnia Audiologiczna
Społecznej
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6.

7.

8.

9.
10.
11

- SP nr 4 - Specjalna dla
Dzieci z Autyzmem
i Niepełnosprawnościami
Sprzężonymi
- Przedszkole Specjalne nr
11 z Niepełnosprawnością
Ruchową i
Upośledzeniem
Umysłowym
- Przedszkole Integracyjne
nr 25
Ośrodek Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej MOPS
ul. Świtezianki 4
Dzienny Dom Pomocy
Społecznej MOPS
ul. Fałata 23 – osoby
z chorobą Alzheimera
Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy
Al. Piłsudskiego 42
SP Nr 8
Specjalna dla Uczniów z
Upośledzeniem
Umysłowym w Stopniu
Lekkim
SP Nr 28 Specjalna
dla Uczniów z
Upośledzeniem
Umysłowym w Stopniu
Umiarkowanym i
Znacznym
Gimnazjum Nr 18
Specjalne dla Uczniów z
Upośledzeniem
Umysłowym w Stopniu
Lekkim
Gimnazjum Nr 21
Specjalne dla Uczniów z
Upośledzeniem
Umysłowym w Stopniu
Znacznym
Szkoła Zasadnicza
Specjalna dla Uczniów z
Upośledzeniem
Umysłowym w Stopniu
Lekkim

ul. Żołnierska 18

Oddział Rehabilitacji
Szpitala Wojew.
ul. Żołnierska 18
Zakład Rehabilitacji
i Fizykoterapii
103 Szpitala
Wojskowego ul.
Warszawska 30
Centrum Rehabilitacji
Urszula Hura
ul. Wańkowicza 5

Warmińsko – Mazurska
Spółdzielnia Inwalidów
ul. Kopernika 46A
Ośrodek Rehabilitacji
„PROVITA”
ul. Kościuszki 13
Przychodnia
Specjalistyczna
ul. Dworcowa 28

„Kombatant”
ul. Fałata 23

Oddział PielęgnacyjnoOpiekuńczy przy
Szpitalu Miejskim
al. Wojska Polskiego30
103 Szpital Wojskowy
Oddział PielęgnacyjnoLeczniczy
ul. Warszawska 30
Oddział Opieki
Paliatywnej
i Leczenia
Przewlekłego
przy Szpitalu Miejskim
ul. Mariańska 4

Dom Pomocy
Społecznej
ul. Bałtycka 37A
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Załącznik 2

Placówki zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia ortopedycznego
oraz wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego funkcjonujące
na terenie Powiatu (miasta Olsztyn) - stan na 30.10.2003 r.
Lp.

Podmiot prowadzący

Adres

Telefon

„ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 37

535-89-07

2.

Zakład Usług.- Handlowy „STYL’’

ul. Wojska Polskiego 37

526-54-72

3.

„ZOFORT” Zaopatrzenie Ortopedyczne
Maria Urszula Żebrowska

ul. Żołnierska 18

539-32-43
(fax)-533-05-53

4.

Zaopatrzenie Ortopedyczne „ORTEX”

ul. Wańkowicza 5

542-85-62

5.

„ORTON” s.c. Zakład Sprzętu Ortopedycznego

ul. Żołnierska 18f

533-86-95

6.

Zakład Wyrobów Ortopedycznych
Zbigniew Leszczyński

ul. Żołnierska 18f

533-86-96

7.

Zakład Wyrobów Ortopedycznych
R. Kostana i W. Makos

ul. Żołnierska 18f

533-86-97

8.

Zakład Wyrobów Ortopedycznych
Andrzej Nietubyć

ul. Żołnierska 18f

538-65-56

9.

Hurtownia „LEMAR” s.c.

ul. Żołnierska 18

533-88-50
lub 533-13-92

10.

„CEZAL” S.A.

ul. Wyszyńskiego 1

539-95-74

1.
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Załącznik 3
Uczniowie niepełnosprawni w szkołach prowadzonych przez Miasto Olsztyn
(wg sprawozdań na dzień 30.09.2003 r.)
Lp.

1
2

Przedszkole Miejskie Nr 38
Szkoła Podstawowa Nr 13, oddział "0"

2

Liczba
niepełnosprawnych
nauczanych
indywidualnie
0

2

0

3

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, oddział "0"

4

0

4

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
oddział "0"

4

0

12
1
3
10
2
73
4
2

0
1
0
0
0
7
1
1

47

5

Liczba
niepełnosprawnych

Nazwa jednostki

1
2
3
4
5

Przedszkola suma:
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 25

6
7
8

Szkoła Podstawowa Nr 30
Szkoła Podstawowa Nr 34
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa Nr 28

9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Podstawowa Nr 8

87

1

10

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
Szkoła Podstawowa Nr 17

46

3

275
5

19
0

53

8

1
2

Szkoły podstawowe suma:
Gimnazjum Nr 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Gimnazjum Nr 9

3
4
5

Gimnazjum Nr 11
Gimnazjum Nr 12
Zespół Szkół Powszechnych Gimnazjum Nr 13

4
1

0
0

4

0

6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gimnazjum Nr 18

62

0

7

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
Gimnazjum Nr 17

40

0

8

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Gimnazjum Nr 21

24

0

Gimnazja suma:
I Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 IX Liceum Ogólnokształcące

193
5

8
0

41

0

Licea ogólnokształcące suma:
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkoła Zasadnicza
Specjalna

46
2

0
0

203

0

Szkoły zawodowe suma:

205

0

1
2
1
2

Razem:

731
27
W powyższych danych nie uwzględniono szkół przyszpitalnych oraz szkół w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Uczniowie
niepełnosprawni
uczęszczają
ponadto
do
Zespołu
Placówek
Edukacyjnych
oraz
do Gimnazjum Nr 3 (do gimnazjum 11 uczniów) - jednostki te nie są prowadzone przez Miasto Olsztyn.
Sporządzili: Iwona Prześlakiewicz, Mariusz Badura
Olsztyn, 31 października 2003 r.
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Załącznik 4
Baza szkoleniowa dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu
(miasta Olsztyn) - stan na 30.10.2003 r.
Lp.
Nazwa i podmiot prowadzący

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zespół Placówek Edukacyjnych
1) SP nr 4 - Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
2) Przedszkole Specjalne nr 11 z Niepełnosprawnością Ruchową i Upośledzeniem
Umysłowym.
3) Przedszkole Integracyjne nr 25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
1)
SP nr 25
2)
LO nr 9
3)
Gimnazjum
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
1) Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w
Stopniu Lekkim,
2) Szkoła Podstawowa nr 28 Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w
Stopniu Umiarkowanym i Znacznym
3) Gimnazjum nr 18 Specjalne dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu
Lekkim,
4) Gimnazjum nr 21 Specjalne dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu
Umiarkowanym i Znacznym
5) Szkoła Zasadnicza Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu
Lekkim.
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
1) Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna dla Uczniów Niesłyszących
2) Gimnazjum nr 17 Specjalne dla Uczniów Niesłyszących.
Zespół Szkół Specjalnych
1) Szkoła Podstawowa nr 21 Specjalna dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi
2) Gimnazjum nr 19 Specjalne dla Uczniów z Zaburzeniami Psychicznymi
Zespół Placówek Specjalnych
1) Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Chorobami Przewlekłymi,
2) Szkoła Podstawowa nr 20 Specjalna dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi im. Janusza
Korczaka,
3) Gimnazjum nr 20 Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi

Adres
10-645 Olsztyn
ul. Turowskiego 1
542-85-09

10-686 Olsztyn
ul. Wańkowicza 1
542-90-15

10-450 Olsztyn
ul. Piłsudskiego 42
tel. 533-52-80

10-060 Olsztyn
ul.
M. Grzegorzewskiej 6
527-68-34
10-228 Olsztyn
al. Wojska Polskiego
526-00-11
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 18
539-34-82
539-34-80
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Załącznik 5
Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
(stan na 30.10.2003 r.).
Lp

Nazwa organizacji

Adres organizacji

1.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym .

ul. Żołnierska 27

2.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo
– Szkoła Życia

ul. Kościuszki 29a

3.

Stowarzyszenie Pomocy Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Wojska Polskiego 35

4.

Polski Związek Niewidomych

ul. Mickiewicza 17/3

5.

Stowarzyszenie „Niewidomi-Niewidomym”

ul. Paukszty 57/329

6.

Warmińsko-Mazurski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

ul. Kołobrzeska 5

7.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo

ul. Profesorska 18/1

8.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „GEST”

ul. Parkowa 1

9.

Polski Związek Głuchych

ul. Kętrzyńskiego 3/1

10.

Polski Związek Sportowy Głuchych „WAGMIG”

ul. Kętrzyńskiego 3/1

11.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

ul. Piłsudskiego 7/9

12.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

ul. Głowackiego 17

13.

Koło Dzieci Chorych na Cukrzycę TPD

ul. Żołnierska 18

Koło Rodziców Dzieci ze Schorzeniami Centralnego Układu Nerwowego przy
TPD

ul. Żeromskiego 35A

14.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.

ul. Żołnierska 16a

15.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych Reumatycznie

ul. Orłowicza 27

16.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Solidarność- SONS

ul. Kościuszki 71/1

17.

Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta

ul. Piłsudskiego 42

18.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Orłowicza 27

19.

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski
Parasol”

ul. Boenigka 9

20.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. Pieniężnego 10

21.

Stowarzyszenie Osób Dializowanych

ul. Żołnierska 18

22.

Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki – Klub „AMAZONKI”

ul. Wojska Polskiego 37

23.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

ul. Kopernika 46a

24.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

ul. Wańkowicza 1a

25.

Fundacja Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Pomóż Mi”

ul. Żołnierska 18

26.

Olsztyńskie Stowarzyszeni Wsparcia Społecznego

ul. Knosały 3/5
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27.

Polski Czerwony Krzyż

ul. Partyzantów 82

28.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowszczaków 34/3

29.

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorym ze Stomią POL-ILCO

ul. Limanowskiego 19b/9

30.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

ul. Mariańska 4/5

31.
32.

Stowarzyszenie „Pomocy Dzieciom” Archiprezbiteriatu Olsztyńskiego przy Domu
Dziennego Pobytu „Arka”
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom
o Podobnych Zaburzeniach

ul. Niepodległości 85
ul. Jarocka 57/1

33.

Warmińsko – Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Mrongowiusza 8/10

34.

Związek Inwalidów Wojennych RP

ul. Dąbrowszczaków 19

35.

Związek Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych

ul. Dąbrowszczaków 10
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Załącznik 6

Placówki pozbawione barier architektonicznych w Olsztynie
(stan na 30.10.2003 r.).
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie nr 3, ul. Wańkowicza 1
a. -Szkoła Podstawowa nr 25
b. -Liceum Ogólnokształcące nr 9
c. -Gimnazjum
2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Piłsudskiego 42
3. Zespół Placówek Edukacyjnych, ul. Turowskiego 1
4. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piłsudskiego 64 b
5. Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Głowackiego 28
6. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, ul Piłsudskiego 7/9
7. Urząd Miasta, ul. Jana Pawła II 1
8. Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wolności 1
9. Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Prosta 23 A
10. Olsztyński Teatr Lalek, ul. Głowackiego 17
11. Teatr im. Stefana Jaracza, ul. 1 Maja 4
12. Państwowa Szkoła Muzyczna i Filharmonia, ul. Kościuszki 39
13. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Piłsudskiego 38
14. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1
15. Ośrodek Badań Naukowych, ul. Partyzantów 87
16. Hala Widowiskowo - Sportowa UWM w Kortowie
17. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18
18. Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44
19. Szpital MWSiA – Poliklinika, ul. Wojska Polskiego 37
20. Przychodnia Specjalistyczna, ul. Dworcowa 28
21. Zespół Pulmonologii i Onkologii, ul. Jagiellońska 78
22. Centrum Pielęgnacyjne „Niebieski Parasol”, ul. Boenigka 9
23. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Knosały 3/5
24. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Fałata 23
25. Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata”, ul. Mickiewicza 17/1
26. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Orłowicza 27
27. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Świtezianki 4
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28. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie ul. Żołnierska 27
29. Stowarzyszenie Chorych Reumatycznie, ul. Orłowicza 27
30. Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny Polskiego Związku Niewidomych,
ul. Paukszty 57
31. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, ul. Kościuszki 46/48
32. Poczta Polska, ul. Pieniężnego 21 oraz inne placówki Poczty Polskiej w mieście
33. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Stare Miasto 33
34. Basen kryty - OSiR, ul. Głowackiego 27
35. Wszystkie banki
36. Wszystkie zakłady pracy chronionej
37. Część obiektów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
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Załącznik 7
Obiekty użyteczności publicznej
nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w Olsztynie
(stan na 30.10.2003 r.)
1. Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2
2. Sądy – ul. Dąbrowszczaków 44, ul. Partyzantów 70
3. Kina - wszystkie
4. Urząd Miasta, ul. Knosały 3/5
5. Urząd Marszałkowski – ul. Głowackiego 6, ul. Głowackiego 28
6. Dworzec kolejowy, ul. Konstytucji 3 Maja 3
7. Zakłady opieki zdrowotnej – przychodnie – 70% z nich są niedostępne
8. Biblioteki osiedlowe
9. Plaża miejska oraz wszystkie ośrodki sportów wodnych na terenie miasta
10. Park miejski i las miejski – brak utwardzanych ścieżek, brak pochylni, przy schodach

i skarpach brak poręczy

11. Ośrodki kultu religijnego – kościoły i kaplice
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Załącznik 8
Diagnoza społeczna rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne
na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (stan na 30.10.2003 r.)
1.

Liczba rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne: 385
− Liczba niepełnosprawnych dzieci: 413

2.

Liczba rodzin niepełnych: 173

3.

Źródło utrzymania:
− Wynagrodzenie za pracę – liczba rodzin: 138
− Zasiłki z pomocy społecznej – liczba rodzin: 304
− Świadczenia ZUS – liczba rodzin: 128
− Inne – 70
(Alimenty, praca dorywcza, dodatki mieszkaniowe, zasiłki z MUP, zasiłki rodzinne)

4.

Liczba rodzin z dochodem:
− Powyżej kryterium ustawowego: 144
− Poniżej lub równym kryterium ustawowemu 241

5.

Sytuacja mieszkaniowa wg. oceny pracownika:
− Dobra – liczba rodzin: 170
− Względnie dobra – liczba rodzin: 142
− Zła – liczba rodzin: 73

6.

Liczba mieszkań z barierami architektonicznymi: 96

7.

Liczba dzieci wymagających i korzystających z rehabilitacji: 185
− Liczba dzieci uczęszczających do placówek rehabilitacyjnych: 152
− Liczba dzieci wymagających a niekorzystających z rehabilitacji: 25
(Zaniedbanie rodzinno-społeczne, środowiska romskie)

8.

Liczba dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół: 197
− Korzystających z indywidualnego nauczania: 28
− Wymagających nauki a pozostających poza systemem nauczania: 7
(Środowiska romskie, trudności szkolno-wychowawcze, zaniedbanie rodziców).
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