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WPROWADZENIE
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są zadaniem ogólnospołecznym oraz
ważnym elementem polityki państwa, która jest skierowana na minimalizowanie skutków
niepełnosprawności oraz zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich
obszarach życia.
Rozpoznanie

i

zdiagnozowanie

potrzeb

osób

niepełnosprawnych,

a

także

podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie przeszkód utrudniających osobom
niepełnosprawnym aktywny udział w życiu społecznym, zapobiega marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu tej grupy osób.
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026”
stanowi kontynuację kierunków, jakie zostały wytyczone w „Powiatowym Programie Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.
Podstawę prawną opracowania stanowi art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.).
Program ma ułatwić prowadzenie aktywnej polityki społecznej wobec osób
niepełnosprawnych, wspierać i umacniać ich prawa, eliminować wszelkie przejawy
dyskryminacji oraz przyczynić się do stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków
umożliwiających godne i możliwie pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.
Skuteczną realizację tego celu mają zapewnić planowane, konkretne działania na rzecz
integracji

społecznej,

aktywizacji

zawodowej

oraz

przestrzegania

praw

osób

niepełnosprawnych.
Program opracowany został w oparciu o informacje uzyskane z poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego, od pracodawców, organizacji społecznych oraz zasobów
własnych powiatu włodawskiego.
Wprowadzenie w życie planowanych działań uzależnione będzie od wielu czynników.
Realizacja zadań wymagała będzie zaangażowania nie tylko pracowników administracji
samorządowej, ale także różnych instytucji, fundacji, związków wyznaniowych i organizacji
społecznych. Zintegrowanie wszelkich działań, inicjatyw społecznych, usprawnienie systemu
pomocy osobom niepełnosprawnym jest zadaniem na wiele lat, ale dającym szansę osobom
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niepełnosprawnym na poprawę warunków ich życia oraz pełniejszą integrację za
środowiskiem społecznym. Ważna będzie także aktywna postawa osób niepełnosprawnych
i ich rodzin.
Na zasięg przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych w latach
2021-2026, będą miały wpływ zarówno inicjatywy i możliwości finansowe jednostek
samorządowych, jak również przepisy prawne dotyczące tej sfery działań.
Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ma charakter otwarty,
a stopień ogólności zawartych w programie działań został tak dostosowany, aby umożliwić
w przyszłości podejmowanie różnorodnych działań i inicjatyw oraz włączanie na różnych
etapach jego realizacji nowych podmiotów, realizatorów, uczestników. W Programie z uwagi
na zmieniające się warunki, potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych, dopuszcza się
możliwość poszerzenia go o nowe obszary działań. Celem programu jest zminimalizowanie
skutków

niepełnosprawności

oraz

umożliwienie

zaspokojenia

potrzeb

osób

niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia.
Adresatami Programu są niepełnosprawni mieszkańcy powiatu włodawskiego.
Zgodnie z danym Głównego Urzędu Statystycznego z 2011 roku w naszym regionie problem
ten dotyczy bezpośrednio 5750 mieszkańców, a pośrednio dodatkowe kilka tysięcy osób
będących członkami ich rodzin.
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Rozdział I
PODSTAWY
POWIATOWEGO

MERYTORYCZNE
PROGRAMU

OPRACOWANIA

DZIAŁAŃ

NA

RZECZ

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

1. Uregulowanie prawne
Sytuację osób niepełnosprawnych reguluje wiele aktów prawa międzynarodowego,
krajowego i lokalnego. Prawa osób niepełnosprawnych są przedmiotem uwagi Organizacji
Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych.
Pierwszym

aktem

prawnym

ustanowionym

przez

Organizację

Narodów

Zjednoczonych była „Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych”, przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwałą Nr 2856 (XXVI) z dnia
9 grudnia 1975 roku.
Kolejnym krokiem było opracowanie „Światowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych”, który przyjęty został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją
nr 37/52 z dnia 3 grudnia 1982 roku. Natomiast dnia 22.12.1993r. ONZ na 48 sesji
Zgromadzenia Ogólnego przyjęła jeden z podstawowych dokumentów dot. praw osób
niepełnosprawnych pt. „Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”.
Z

kolei

kompleksowo

pierwszym
do

osób

międzynarodowym
niepełnosprawnych

aktem
jest

prawnym,

Konwencja

odnoszącym
o

prawach

się
osób

niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku.
W dniu 16 września 2012 roku Prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1169).
W wyżej wymienionych dokumentach podkreślono prawo osób niepełnosprawnych do
tworzenia im tych samych szans, co pozostałym obywatelom, oraz do równego udziału
w udogodnieniach

warunków

życiowych,

będących

efektem

rozwoju

społeczno-

gospodarczego. Niepełnosprawność zdefiniowano w kategoriach relacji pomiędzy osobami
niepełnosprawnymi a ich środowiskiem.
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Powiatowy program opracowany został w oparciu o postanowienia Konstytucji RP
uchwalonej dnia 2kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz Uchwałę Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. zatytułowaną „Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych” (M.P.1997nr 50, poz. 475).
W art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrażona została zasada równości,
która stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i że nikt nie może być dyskryminowany
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Zasada równości należy do fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa
i należy ją odnieść m.in. do osób niepełnosprawnych.
Konstytucja RP w art. 68 ust. 3 i w art. 69 nakłada na władze publiczne obowiązek
zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej i udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym
w zabezpieczeniu ich egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
Przywołana powyżej „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych stanowi, że „osoby
niepełnosprawne, czyli osoby, 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 zwyczajami, mają prawo
do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.
Oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:
1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji
leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień
niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
4) nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również
do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej
rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6) pracy

na

otwartym

rynku

pracy

zgodnie

z

kwalifikacjami,

wykształceniem

i możliwościami oraz korzystania z doradztwa i pośrednictwa zawodowego, a gdy
niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawa do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
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7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych
kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów
w systemie podatkowym,
8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
a)

dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,

b)

swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,

c)

dostępu do informacji,

d)

możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9) posiadania samorządnej reprezentacji swojego środowiska oraz do konsultowania z nim
wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz w rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
Wobec

powyższego

należy

skonstatować,

że

działania

na

rzecz

osób

z niepełnosprawnościami mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą zadań z zakresu
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, przeciwdziałania bezrobociu, infrastruktury,
transportu i innych, które określone są w ustawach szczegółowych.
Najważniejszą

ustawą,

dotyczącą

osób

niepełnosprawnych,

jest

ustawa

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.). Ustawa reguluje orzekanie
o niepełnosprawności

oraz

określa

m.in.

takie

kwestie,

jak:

rehabilitacja

osób

niepełnosprawnych, ich prawa, obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej
i zakładów aktywności zawodowej, szkolenie osób niepełnosprawnych.
Inne akty prawne, odnoszące się do zagadnienia niepełnosprawności to: ustawa z 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.), ustawa z 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 111), ustawa z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 685), ustawa z 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. 2020 r. poz.
1409 ze zm.), ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327
ze zm.), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), a także szereg aktów wykonawczych do
poszczególnych ustaw.
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Uregulowania strategiczne.
Założenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych są zgodne
z celami określonymi w dokumentach strategicznych, obowiązujących na poziomie
międzynarodowym, ogólnokrajowym i regionalnym.
W

zakresie

polityki

strukturalnej

Unii

Europejskiej

funkcjonują

regulacje

podejmowane przez Radę, Parlament i Komisję Europejską. Dotyczą one m. in. funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
W założenia programu wpisują się szczególnie działania przewidziane do wdrożenia
w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz polityki społecznej i wsparcia
społecznego.
Fundamentalnym dokumentem strategicznym z zakresu polityki społecznej na
poziomie regionalnym jest „Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata
2021-2030”. Strategia w swojej istocie merytorycznej stanowi integralną część wiodącego
dokumentu o charakterze planistycznym, jakim jest „Strategia Rozwoju Województwa
Lubelskiego do 2030 roku”, która obecnie znajduje się na etapie projektu.
Wśród planowanych celów operacyjnych, realizujących cel główny: „włączenie osób
z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe poprzez działania zwiększające ich
aktywność zawodową i społeczną”, wymienia się w wyżej wymienionym dokumencie:
1. Profilaktyka niepełnosprawności.
2. Przeciwdziałanie oraz łagodzenie skutków niepełnosprawności.
3. Skuteczne

działania

instytucji

i

organizacji

pozarządowych

na

rzecz

osób

z niepełnosprawnościami.
4. Poprawa dostępności i jakości edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
6. Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.
„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włodawskim
na lata 2011-2021”, przyjęta uchwałą Nr III/27/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia
27 stycznia 2011 r., jako wizję na najbliższe lata podaje:
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„Polityka społeczna w powiecie włodawskim to systemowo realizowany model wsparcia
w rozwoju rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, osób
w szczególnej sytuacji życiowej, oparty na aktywności społeczności lokalnej i współpracy
struktur samorządowych z organizacjami społecznymi.”
Wśród celów operacyjnych, zawartych w strategii, wskazuje się m.in. wyrównanie
szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, budowanie systemu wsparcia,
aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałanie ich
izolacji i marginalizacji.

Rozdział II
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

1. Charakterystyka powiatu
Powiat włodawski leży w środkowo-wschodniej części województwa lubelskiego,
granicząc z Ukrainą i Białorusią, w malowniczym i rozłożystym dorzeczu Bugu. Swój
niezwykły urok i piękno zawdzięcza krainom geograficznym, na których jest położony:
Polesiu Lubelskiemu, Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskiemu, Garbowi Włodawskiemu oraz
obszarom

chronionym:

Poleskiemu

Parkowi

Narodowemu,

Poleskiemu

Parkowi

Krajobrazowemu i Sobiborskiemu Parkowi Krajobrazowemu.
Administracyjnie wydzielony powiat włodawski obejmuje miasto Włodawę i 7 gmin
wiejskich: Hannę, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawę, Wolę Uhruską i Wyryki, zajmując
łącznie powierzchnię 1256 km2 i skupiając na tym obszarze 38.353 mieszkańców. Powiat ma
charakter rolniczy i należy do najsłabiej zaludnionych na Lubelszczyźnie. Jego gęstość
zaludnienia wynosi tylko 31 osób na 1 km2, podczas gdy w województwie lubelskim
wskaźnik ten wynosi 84. Pod względem liczby ludności powiat włodawski znajduje się na
19miejscu w województwie. Powiat posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg pozwalającą na
dogodną komunikację z Chełmem, Lublinem, Warszawą i Białą Podlaską. Jego położenie na
terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego sprzyja rozwojowi agroturystyki.
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Rysunek 1. Powiat włodawski.
Źródło: http://www.gminy.pl/powiaty/77.html

2. Osoby niepełnosprawne w powiecie włodawskim – dane statystyczne.
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych najpełniej ujmuje „Narodowy Spis
Ludności i Mieszkań 2002”. Późniejsze aktualizacje danych, nie dostarczają tak
kompleksowej wiedzy o niepełnosprawności w Polsce jak spis z 2002 r. Powyższe wynika,
m.in. z faktu powielania swojej pracy przez organy powołane do orzekania o
niepełnosprawności, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w których osoby
niepełnosprawne ujmowane są w statystykach wielokrotnie bądź wcale. Oprócz spisu
powszechnego z 2002 r., najbardziej kompleksowe dane dostarcza również spis powszechny z
2011 r.
Wyniki spisu ludności w 2011 r. wykazały, że liczba osób, które zadeklarowały
ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego
wieku i posiadały ważne orzeczenie zaliczające je do grona osób niepełnosprawnych wynosiła
w Polsce 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 r. (GUS
w swojej publikacji z lipca 2012 r zwraca uwagę, że uzyskane dane są wysoce
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niedoszacowane – blisko 1,5 miliona respondentów, w związku z dobrowolnym charakterem
pytań dotyczących niepełnosprawności, odmówiło udzielenia odpowiedzi).
Według wyników spisu w 2011 r. wśród ogółu osób niepełnosprawnych 2530,1 tys.
stanowiły kobiety, których w porównaniu do spisu w 2002 r. odnotowano spadek o 12,4%.
W miastach zmniejszyła się liczba kobiet niepełnosprawnych o 68 tys., natomiast na wsi
aż o 290 tys. Niepełnosprawni mężczyźni w 2011 r. stanowili nieco mniej liczną grupę –
2 166,9 tys. osób. Ich liczebność zmniejszyła się w stosunku do 2002 r. o 15,6%. Podobnie
jak wśród kobiet mniejszy spadek liczebności niepełnosprawności mężczyzn widoczny jest
w miastach – 8,5%, natomiast na wsi 25%.
Tabela 1. Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce, województwie lubelskim
i w powiecie włodawskim wg. stanu na 2002 r. i na 2011 r.
Wyszczególnienie
Liczba
mieszkańców
Liczba osób
niepełnosprawnych
Wskaźnik osób
niepełnosprawnych

Polska

Województwo lubelskie
2002
2011

Powiat włodawski
2002
2011

2002

2011

38 230 000

38 501 000

2 209 000

2 185 000

41 052

40 032

5 456 000

4 697 048

407 843

311 796

7 377

5 750

14,3%

12,2%

18,5%

14,3%

18%

14,4%

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Według danych podawanych przez Urząd Statystyczny w Lublinie w 2019 r. ogólna
populacja mieszkańców powiatu włodawskiego liczy 38 353 osoby. W stosunku do 2011 r.
nastąpił spadek liczby ludności o 4,2 %. Dane z 2019 r. nie uwzględniają jaką część stanowią
osoby niepełnosprawne. Według spisu powszechnego w 2011 r. powiat włodawski liczył
5 750 osób niepełnosprawnych. W spisie powszechnym sporządzonym w 2011 r. brak jest
jednak szczegółowych informacji dotyczących niepełnosprawności za względu na
nieujawnienie niektórych danych przez respondentów oraz dwojakość podmiotów
orzekających

(Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych,

Kasa

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego, Ministerstwo Obrony Narodowej – organy orzekające do celów rentowych,
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – organ orzekający do celów
pozarentowych). Analogiczna sytuacja istnieje w przypadku danych dotyczących Polski i
województwa lubelskiego. Podczas gdy aktualna ogólna liczba ludności w obu przypadkach
jest powszechnie dostępna, nie można tego powiedzieć o aktualnej liczbie osób
niepełnosprawnych. Wobec tego, zestawienie danych w omawianym przypadku będzie
niemiarodajne.
Wobec powyższego, analizy statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych zostały
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ograniczone do danych z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
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Rysunek 2. Struktura wiekowa osób niepełnosprawnych wg najnowszych
orzeczeń w latach 2018, 2019, 2020.
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Z danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
we Włodawie zawartych na rysunku nr 2 wynika, że największą grupę niepełnosprawnych
stanowią osoby w przedziale wiekowym 60 rok życia i więcej (2018 r. – 47%, 2019 r. - 52%,
2020 r. - 54%) . W tej grupie wiekowej była największa liczba osób ubiegających się
o wydanie orzeczenia jak i udział osób w tym wieku w ogólnej liczbie osób, które uzyskały
orzeczenie o niepełnosprawności.
Następną pod względem liczebności grupy osób niepełnosprawnych stanowią osoby
w przedziale wiekowym 41 – 60 rok życia (2018 r. – 27%, 2019 r. - 22%, 2020 r. – 21%).
Liczba osób w podanej grupie wiekowej, które uzyskały orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zmalała w ciągu ostatnich trzech lat o około 5%.
W 2018 r. oraz 2020 r. najmniej liczną grupę stanowiły dzieci w przedziale wiekowym
4 – 7 rok życia (2018 r. – 3 %, 2020 r. – 3%), zaś w 2019 r. dzieci do 3 roku życia (2019 r. – 3
%). Od trzech lat liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w obu grupach wiekowych
utrzymuje się na podobnym poziomie.
Zainteresowanie mieszkańców powiatu włodawskiego uzyskaniem orzeczenia ma
12

charakter stały, jednakże ze względu na zaostrzenie stosowania przepisów prawa w zakresie
kwalifikowania do niepełnosprawności systematycznie maleje liczba wydawanych orzeczeń
o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
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Rysunek 3. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według stopnia
niepełnosprawności w latach 2018, 2019, 2020.
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Jak przedstawiono na powyższym rysunku wśród osób niepełnosprawnych w wieku
16 lat i więcej w 2020 r. 46% osób uzyskało orzeczenie w znacznym stopniu
niepełnosprawności, 39% uzyskało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
zaś 15% - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
W ciągu ostatnich trzech lat nastąpiło zmniejszenie udziału osób z orzeczonym
znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności.
W

2020

r.

notuje

się

wyraźny

spadek

liczby

wydawanych

orzeczeń

o niepełnosprawności, co bezsprzecznie wynika z wprowadzanych uregulowań prawnych
przyjętych w związku z nastaniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2
powodującego chorobę COVID-19. W przywoływanym kontekście znaczące pozostają
postanowienia ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
568

ze

zm.),

które

dopuszczają

możliwość

przedłużenia

ważności

orzeczeń

o
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niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas
określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Jak zauważamy w 2020 r. możliwość przedłużenia ważności orzeczeń
rzutuje nie tylko na dane o liczbie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
według stopnia, ale również przekłada się na pozostałe informacje dotyczące struktury
wiekowej, płci oraz przyczyny niepełnosprawności. Powyższy stan rzeczy skutkuje pewnym
niedoszacowaniem, gdyż rzeczywista liczba osób niepełnosprawnych w stosunku do
ubiegłych lat nie zmalała, tylko poszczególne osoby nie musiały się starać o wydanie nowego
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orzeczenia ze względu na przedłużenie poprzedniego z mocy prawa.
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Rysunek 4. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według przyczyny
niepełnosprawności w latach 2018, 2019, 2020.
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Według danych PZOON przedstawionych na rysunku nr 4 najczęstszą przyczynę
niepełnosprawności w 2018 r. stanowiły choroby neurologiczne – 142. W 2019 r. i 2020 r. do
najczęstszych przyczyn niepełnosprawności należały uszkodzenia i choroby układu ruchu:
2019 – 142, 2020 – 122.
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Rysunek 5. Procentowy rozkład przyczyn niepełnosprawności u osób w wieku 16
rok życia i więcej w 2020 roku.
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Zgodnie z rysunkiem nr 5 w roku 2020 rozkład przyczyn niepełnosprawności według
częstotliwości występowania zaczynając od najczęściej występującego schorzenia rozkładał
się następująco:
1.

Choroby układu ruchu

2.

Choroby układu krążenia i oddechowego

3.

Choroby neurologiczne

4.

Choroby psychiczne

5.

Choroby układu moczowo – płciowego

6.

Choroby układu trawiennego

7.

Inne w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia
enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu
krwiotwórczego.

8.

Zaburzenia głosu, mowy i słuchu

9.

Upośledzenie umysłowe

10.

Choroby narządu wzroku

11.

Epilepsja oraz całościowe zaburzenia rozwojowe

Dominującym powodem uzyskania orzeczenia są choroby narządu ruchu, układu
krążenia i oddechowego oraz choroby neurologiczne.
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Rysunek 6. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według aktywności
zawodowej w latach 2018, 2019, 2020.
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Z danych PZOON zamieszczonych w postaci rysunku nr 6 wynika, że wśród osób,
które w latach 2018 – 2020 uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności aktywnych
zawodowo było odpowiednio (2018 – 6,2%, 2019 – 4,6%, 2020 – 3,3%).
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Rysunek 7. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według płci w latach 2018,
2019, 2020.
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.
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Z danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie
zamieszczonych w formie powyższego rysunku wynika, że na przestrzeni ostatnich trzech lat
nie widać znacznej dysproporcji w występowaniu niepełnosprawności u kobiet i mężczyzn.

263

300

191

215

250

Podstawowe
Zasadnicze

109
106

129
148

150

Mniej niż podstawowe

142
153

200

Średnie

100

17

25

44
24

35

40

50

Wyższe

0
2018

2019

2020

Rysunek 8. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według wykształcenia
w latach 2018, 2019, 2020.
Źródło: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

W ciągu ostatnich lat najliczniejszą grupę osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat
i więcej stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym (2018 – 38 %, 2019 – 42%, 2020 –
43%). Notuje się wyraźny spadek liczby osób z wykształceniem mniej niż podstawowym,
obecnie grupa ta jest najmniej liczna w stosunku do pozostałych grup według wykształcenia
(2018 – 7,1%, 2019 – 3,8%, 2020 – 3,8%).

3. Stan infrastruktury pomocowej
Ważnym elementem w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych jest infrastruktura
instytucjonalna,

wspomagająca

zabezpieczenie

potrzeb

osób

niepełnosprawnych,

wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w celu eliminowania osamotnienia,
nieporadności i izolacji społecznej w sferze życia codziennego, nauki i pracy.
Na terenie powiatu włodawskiego działają następujące instytucje:

1) Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance
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Rysunek 9. Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance
źródło: http://senior.com.pl/img/dom-opieki.jpg

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance, ul. Parkowa 14, zapewnia usługi
bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności. Przeznaczony jest dla osób starych (150 miejsc) oraz
przewlekle, somatycznie chorych (51 miejsc).
Dom jest jednostką organizacyjną powiatu, ma charakter koedukacyjny z niewielką
przewagą kobiet. Wszyscy zamieszkujący w DPS są osobami niepełnosprawnymi. Wiek
mieszkańców zawiera się w granicach od 43 do 99 lat. Średnia wieku wynosi około 72 lata.
Mieszkańcy posiadają swój samorząd, który jest reprezentowany przez Radę Mieszkańców.
Za jego pośrednictwem wypowiadają się w sprawach dotyczących: organizacji opieki,
wyżywienia, zagospodarowania czasu wolnego, porządku itp. Placówka zapewnia nie tylko
godziwe warunki mieszkaniowe, ale również odpowiednią rehabilitację oraz zajęcia
terapeutyczne. Koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi 3604 zł miesięcznie.
Jednostka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku
oraz wokół niego nie występują bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się,
które utrudniałyby mieszkańcom samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie.

2) Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia.
18

Funkcjonowanie Ośrodka jest finansowane z budżetu państwa, część uczestników (około 20
osób) ponosi częściową odpłatność za usługi świadczone w placówce w wysokości około 110
złotych miesięcznie.

Rysunek 10. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie.
źródło: http://www.pcpr.wlodawa.pl/clip_image002.jpg

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” powstał 1 października 2005 roku z myślą
o osobach przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Siedziba POW „Przystań” mieści się
przy Al. J. Piłsudskiego 64A, 22-200 Włodawa
W ośrodku udzielana jest kompleksowa pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
życiowych, podtrzymaniu umiejętności samodzielnego życia i integracji społecznej.
Uczestnikami są osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu włodawskiego.
Według Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu
we Włodawie nr 247/18 z dnia 1 marca 2018 r. POW „Przystań” we Włodawie posiada 50
miejsc statutowych. Zainteresowanie niepełnosprawnych tą formą wsparcia znacznie
przekracza liczbę posiadanych miejsc.
Celem działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia jest:
a) osiągnięcie optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych osób z zaburzeniami
odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
c) nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się z otoczeniem, współżycie w grupie,
środowisku lokalnym itp.,
d) usprawnienie psychoruchowe uczestników,
e) rozwijanie

zainteresowań

otoczeniem

oraz

kształtowanie

umiejętności

funkcjonowania w nim,
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f) rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie,
g) odciążenie rodziny od całodobowej opieki nad chorym.
Budynek Powiatowego Ośrodka Wsparcia we Włodawie jest w pełni
przystosowany do potrzeb uczestników niepełnosprawnych ruchowo, wśród których jest
8 osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie
Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie funkcjonuje od 18 listopada 1997 r, jego
siedziba mieści się przy ul. Sztabowej 3 we Włodawie, posiada 40 miejsc statutowych.
W zajęciach warsztatowych uczestniczy 39 osób z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jednostką prowadzącą WTZ jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie a jego działalność finansowana jest w 90% ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze
środków własnych powiatu włodawskiego.
Budynek WTZ we Włodawie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych
uczestników. Z uwagi na brak windy, Warsztat dysponuje schodołazem, który umożliwia
przemieszczanie się osób niepełnosprawnych ruchowo pomiędzy kondygnacjami budynku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, istniały plany
utworzenia na terenie powiatu włodawskiego WTZ w Woli Uhruskiej. Jednak do chwili
obecnej zamierzenia te nie zostały zrealizowane.

4) Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji
Kryzysowej we Włodawie
Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej jest
prowadzony na zlecenie powiatu włodawskiego, przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie. Obsługę merytoryczną Ośrodka
zapewniają specjaliści zatrudnieni głównie w ramach umów cywilno-prawnych.
Celem działalności Ośrodka jest m.in. udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej
i socjalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, tj. dotkniętym
przemocą domową, kryzysem, uzależnieniami i niepełnosprawnością. Pomieszczenie
zajmowane obecnie przez Ośrodek mieszczące się w budynku internatu I LO przy ulicy
Szkolnej 3, nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się
na wózkach inwalidzkich mają utrudniony dostępu do pomieszczenia, z uwagi na konieczność
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pokonania schodów. W czasie epidemii Covid-19 od marca 2020 r. wszystkie porady
udzielane są w formie telefonicznej.

5) Powiatowe Centrum Usług Społecznych
Powiatowe Centrum Usług Społecznych stanowi jedną z inwestycji realizowanych
w ramach projektu pt. Rewitalizacja Włodawy. Centrum usytuowane będzie w budynku po
byłej jednostce wojskowej. Do remontowanego budynku planowane jest przeniesienie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań”. W nowych warunkach będzie mogło z niego
korzystać 60 uczestników. Ponadto zamierzone jest utworzenie, m.in.: filii Domu Pomocy
Społecznej „SENIOR”, dziennego domu pomocy SENIOR+ oraz zakładu aktywności
zawodowej. Oprawą dla całości ma być efektowny kompleks spacerowo-parkowy. Powiatowe
Centrum Usług Społecznych wesprze nie tylko osoby starsze, niepełnosprawne, ale również
umożliwi podjęcie pracy nawet przez kilkadziesiąt osób. Zakończenie prac nad utworzeniem
Powiatowego Centrum Usług Społecznych przewidywane jest w 2021 r.

4. Organizacje

pozarządowe

działające

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych
Organizacje pozarządowe stanowiące trzeci, obok publicznego i prywatnego, sektor
społeczeństwa, są znaczącą częścią każdego efektywnie i demokratycznie funkcjonującego
państwa i społeczeństwa. Dostarczają usług obywatelom, nierzadko wypełniając lukę, której
nie zapełnia sektor publiczny i rynkowy. Realizują zadania, które wynikają z polityki państwa
lub te, których - mimo istniejącego zapotrzebowania - ani podmioty publiczne ani prywatne,
zorientowane na zysk, nie podejmują.
Polskie prawo przewiduje stosunkowo liczne formy i procedury współpracy
administracji rządowej jak też samorządów z organizacjami społecznymi, zarówno w
obszarze wymiany informacji, opiniowania działań rządu, jak i zlecania różnorodnych zadań.
Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej mogą być
realizowane - na zlecenie PFRON i jednostek samorządowych - przez organizacje społeczne,
które podejmą się tej działalności. Organizacje pozarządowe, których zadaniem statutowym
jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, mogą na przykład utworzyć
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla niej status zakładu
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aktywności zawodowej, a koszty utworzenia i działalności mogą być współfinansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.)
realizują właściwe organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu
terytorialnego, które mają obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi
i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie współpracują następujące
organizacje:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Urszulinie
ul. Lubelska 42, 22-234 Urszulin.
3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
4. Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego
Al. J. Piłsudskiego 52, 22-200 Włodawa
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa
6. Polski Związek Niewidomych
Koło we Włodawie
ul. Kościelna7, 22-200 Włodawa
7. Stowarzyszenie Seniorów „Złota Jesień”
ul. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa
8. Związek Sybiraków Oddział w Chełmie
Koło Terenowe we Włodawie
ul. Przechodnia 18/65, 22-200 Włodawa
9. Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom”
Różanka 117 B, 22-211 Różanka
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10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro”
ul. Spokojna 11, 22-200 Włodawa

III MISJA I CELE PROGRAMU
Misją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest:
Budowanie zintegrowanego systemu działań na rzecz kompensacji skutków
niepełnosprawności

oraz

zapewnienia

wszechstronnego

rozwoju

osób

niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia.
Wypełnieniu misji służy realizacja wyznaczonych celów:
1. Profilaktyka i oświatę zdrowotną w zakresie zapobiegania niepełnosprawności.
2. Rozwój systemu informacyjno–edukacyjnego, służącego upowszechnianiu wiedzy na
temat problemów, metod wsparcia oraz praw osób niepełnosprawnych.
3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
4. Likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności.
5. Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom.
6. Tworzenie warunków aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
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IV PROGRAM DZIAŁAŃNA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2021 – 2026
Cel operacyjny
1
I Profilaktyka
i oświata zdrowotna
w zakresie
zapobiegania
niepełnosprawności

Nazwa zadania
2
1. Promocja zdrowia
i edukacja
prozdrowotna.

2. Poprawa
bezpieczeństwa na
drogach oraz
zmniejszenie
urazowości wśród
społeczeństwa.

Sposób realizacji

Realizatorzy

Źródło
finansowania
5
budżet
realizatorów,
PFRON, Sanepid,
budżet państwa

Termin
realizacji
6
praca ciągła

3
1. Podejmowanie działań w kierunku zapobiegania
chorobom i niepełnosprawności poprzez
rozpowszechnianie programów zdrowotnych
w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia,
uzależnieniom, AIDS i innym oraz promocję
zdrowego trybu życia:
a) prowadzenie wykładów, zajęć
psychoedukacyjnych, dyskusji i projekcji
filmów o tematyce zdrowotnej,
b) rozpowszechnianie plakatów, broszur
i materiałów edukacyjnych,
c) organizowanie konkursów, olimpiad i imprez
d) publikacje w prasie i w internecie,
e) realizacja programów własnych.
1. Poprawa infrastruktury drogowej:
a) poprawa ciągów pieszych,
b) budowa parkingów,
c) przebudowa centrum w miejscowościach,
w których znajdują się urzędy gmin,
d) instalowanie oświetlenia ulicznego,
e) modernizacja istniejącej sieci drogowej.

4
Przedszkola, szkoły,
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we
Włodawie, Wydział Edukacji
i Polityki Społecznej
Starostwa Powiatowego we
Włodawie, placówki opieki
zdrowotnej, Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna we Włodawie,
DPS „Senior” w Różance,
samorządy gminne, POW
„Przystań” we Włodawie
Urzędy Gmin w Hannie,
Włodawie, inne gminy
w miarę potrzeb

budżet powiatu,
miasta, gmin,
Zarządu Dróg
Wojewódzkich
w Lublinie,
fundusze unijne

praca ciągła

2. Prowadzenie w szkołach i jednostkach
organizacyjnych pogadanek, prelekcji na temat
bezpiecznego przemieszczania się w przestrzeni
publicznej i bezpiecznego spędzania wakacji iferii, a
także konkursów, turniejów, przygotowywanie
i egzaminowanie na kartę
rowerową,przygotowywanie do egzaminu na prawo
jazdy, wyposażanie uczniów w opaski odblaskowe.
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Komenda Powiatowa Policji
we Włodawie, przedszkola,
szkoły, Warsztat Terapii
Zajęciowej we Włodawie,
Straż Miejska we Włodawie,
Straż Pożarna we Włodawie,
ratownictwo medyczne, DPS
„Senior” w Różance

budżet
realizatorów,
PFRON, budżet
Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu
Drogowego
w Chełmie,
sponsorzy,
fundusze unijne

praca ciągła
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3.Wykorzystanie
kultury fizycznej, jako
środka w kreowaniu
zdrowia.

II Rozwój systemu
informacyjno –
edukacyjnego
służącego
upowszechnianiu
wiedzy
n.t. problemów,
metod wsparcia oraz
praw osób niepełno sprawnych.

1.Podnoszenie
świadomości osób
niepełnosprawnych
i ich rodzin w kwestii
przysługujących im
praw i uprawnień.

1. Poprawa i poszerzenie bazy rekreacyjno –
sportowej:
a) wyposażenie szkół w sprzęt sportowy
i rehabilitacyjny,
b) budowa i rozbudowa obiektów sportowych
i rehabilitacyjnych,
c) bieżące utrzymanie istniejących obiektów
sportowych.

gminy, szkoły, przedszkola,
SOSW we Włodawie,
Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włodawie, inne w miarę
potrzeb

budżet
realizatorów,
PFRON, fundusze
unijne, budżet
powiatu

2. Promowanie kultury fizycznej, jako najtańszej
formy profilaktyki:
a) organizowanie imprez sportowo
– rekreacyjnych.
b) organizowanie zajęć usprawniająco gimnastycznych
c) zapewnienie udziału w pozalekcyjnych
zajęciach sportowych, turniejach, zawodach
i olimpiadach sportowych
d) działalność klubów sportowych

Przedszkola, szkoły,
Starostwo Powiatowe we
Włodawie, organizacje
społeczne, kuratorium
oświaty, stowarzyszenia,
Powiatowy Ośrodek
Wsparcia „Przystań” we
Włodawie, DPS „Senior” w
Różance, Warsztat Terapii
Zajęciowej we Włodawie,
gminy
Ośrodek Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego i
Interwencji Kryzysowej we
Włodawie, PCPR, ośrodki
pomocy społecznej, Komenda
Powiatowa Policji we
Włodawie, Prokuratura
Rejonowa we Włodawie i
inne jednostki w miarę
potrzeb

budżet
realizatorów,
PFRON, fundusze
unijne, sponsorzy

1. Prowadzenie bezpłatnych porad prawnych
i socjalnych dot. świadczeń oraz uprawnień
przysługujących niepełnosprawnym i ich rodzinom.

2. Rozpowszechnianie wiedzy przez:
a) gromadzenie i udostępnianie fachowej
literatury oraz przepisów prawnych,
b) utworzenie bazy danych o firmach,
organizacjach i instytucjach działających
w obszarze pomocy społecznej oraz na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Organizacje społeczne,
samorząd powiatowy, PCPR,
DPS w Różance, Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie,
Powiatowy Ośrodek
Wsparcia „Przystań” we
Włodawie, przedszkola,

budżet powiatu,
gmin, PCPR

budżet
realizatorów
PFRON, Urząd
Marszałkowski,
Lubelskie Forum
Organizacji Osób
Niepełno –

praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła
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c) prowadzenie rejestru stowarzyszeń
3. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych
(ulotek, broszur, informatorów, plakatów, informacji
w mediach i na stronach internetowych), dot.
problematyki niepełnosprawności i praw osób
niepełnosprawnych.

III Wyrównywanie
szans osób niepełno sprawnych w życiu
społecznym.

1. Kształtowanie wśród
społeczeństwa postaw
i zachowań
sprzyjających
integracji oraz
stwarzanie warunków
do pełnego
uczestnictwa osób
niepełnosprawnych
w życiu społecznym.

szkoły, ośrodki pomocy
społecznej

sprawnych,
budżet powiatu,
fundusze unijne

1. Tworzenie klas i szkół integracyjnych.
2. Uwzględnianie w programach szkół problematyki
niepełnosprawności

SOSW we Włodawie, POW
„Przystań” we Włodawie,
PCPR, PUP we Włodawie,
samorząd powiatowy,
samorządy gminne, ośrodki
pomocy społecznej,
organizacje pozarządowe,
PFRON, Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie,
przedszkola, szkoły
Organizacje pozarządowe,
przedszkola, szkoły,
kuratorium oświaty,

3. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych.

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie

budżet realizatora

praca ciągła

4. Organizowanie spotkań i imprez sportowo –
kulturalnych o charakterze integracyjnym i
rekreacyjnym.

szkoły, przedszkola,
organizacje społeczne,
samorząd powiatowy
i gminny, PCPR, DPS w
Różance, WTZ we
Włodawie, POW „Przystań”
we Włodawie

budżet
realizatorów,
PFRON, budżet
powiatu

praca ciągła

5. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych
poprzez organizowanie wystaw, konkursów,
pokazów prac, festiwali, koncertów, umożliwienie
udziału w przeglądach artystycznych.

biblioteki szkolne, gminne
ośrodki kultury, szkoły, WTZ
we Włodawie, Młodzieżowy
Dom Kultury we Włodawie,
Włodawski Dom Kultury,
DPS w Różance, organizacje
społeczne, POW „Przystań”
we Włodawie,
szkoły, ośrodki pomocy
społecznej, samorządy

budżet
realizatorów,
sponsorzy,
PFRON

praca ciągła

6. Prowadzenie wolontariatu.

budżet
realizatorów

praca ciągła

budżet powiatu
i gmin, budżety
szkół

2021 – 2026

budżet
realizatorów,

praca ciągła
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gminne

2. Wspieranie systemu
kształcenia dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej.

IV Likwidacja
i łagodzenie skutków
niepełnosprawności.

1. Poprawa opieki
medycznej.

7.Trening ekonomiczny.

WTZ we Włodawie, POW
„Przystań” we Włodawie

PFRON, budżet
realizatorów

8. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
(poprzez poradnictwo zawodowe, pośrednictwo
pracy, finansowanie szkoleń, stażów, subsydiowanie
miejsc pracy)

PUP we Włodawie

fundusz pracy,
PFRON, EFS

praca ciągła

1. Wyposażenie bazy edukacyjnej w materiały,
pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz doposażenie
infrastruktury socjalno – bytowej.

Przedszkole Integracyjne we
Włodawie, szkoły, WTZ we
Włodawie, inne placówki
w miarę potrzeb

budżet
realizatorów,PFR
ON, sponsorzy

2021-2026

2. Organizowanie zajęć edukacyjno –
terapeutycznych, diagnozowanie, orzecznictwo,
doradztwo zawodowe.

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie,
przedszkola, szkoły, POW
„Przystań” we Włodawie,
WTZ we Włodawie

3. Nauczanie integracyjne, zajęcia rewalidacyjne,
korekcyjno – kompensacyjne, nauczyciele
wspomagający
1. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych
i rehabilitacyjnych poprzez:
a) sukcesywne zwiększanie zakresu
realizowanych świadczeń,
b) doposażenie placówek w sprzęt diagnostyczny,
leczniczy i rehabilitacyjny,
c) zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i bezpłatna
opieka stomatologiczna w placówkach
edukacyjnych.
2. Organizowanie badań profilaktycznych

szkoły

PFRON, budżet
samorządowy

placówki służby zdrowia,
samorząd powiatowy,
samorządy gminne, PCPR,
DPS „Senior” w Różance,
POW „Przystań” we
Włodawie, przedszkola i inne
placówki edukacyjne

budżet placówek
służby zdrowia,
NFZ, PFRON,
budżety
samorządów,
realizatorów
i powiatu

samorząd powiatowy,
samorządy gminne

budżet
realizatorów,

budżet
realizatorów,
PFRON

praca ciągła

praca ciągła

praca ciągła
2021-2026

cały rok
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NFZ, prywatnych
sponsorów
budżet
realizatorów,
PFRON, fundusze
unijne

2. Ograniczanie barier
architektonicznych,
urbanistycznych,
transportowych i w
komunikowaniu się.

1. Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych,
służby zdrowia i innych budynkach użyteczności
publicznej:
a) wykonanie pochylni, wind, barierek
zabezpieczających, przystosowanie
pomieszczeń pod potrzeb osób
niepełnosprawnych, dostosowanie przestrzeni
zewnętrznej przy budynkach użytku
publicznego oraz realizacja innych prac,
mających na celu zniesienie ograniczeń
architektonicznych, urbanistycznych i w
komunikowaniu się

DPS „Senior” w Różance,
SOSW we Włodawie, inne
szkoły SP ZOZ we
Włodawie, urzędy gmin,
ośrodki pomocy społecznej,
inne obiekty użyteczności
publicznej w miarę potrzeb

2021-2026

3. Zaspokajanie
indywidualnych
potrzeb osób
niepełnosprawnych.

1. Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

PCPR

PFRON,
wnioskodawcy

praca ciągła

2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pomocy
w zakupie sprzętu ortopedycznego,
rehabilitacyjnego i środków pomocniczych.

PCPR, NFZ, DPS „Senior” w
Różance, POW „Przystań”
we Włodawie

PFRON, NFZ,
wnioskodawcy

praca ciągła

3. Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

PCPR, organizatorzy
turnusów, ośrodki
rehabilitacyjne

PFRON,
wnioskodawcy

praca ciągła

4. Likwidacja barier utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym.

PCPR

PFRON,
wnioskodawcy

praca ciągła

5. Wypłata świadczeń przysługująca osobom
niepełnosprawnym, udzielanie świadczeń w formie
niepieniężnej, np. żywność, ubrania.

ośrodki pomocy społecznej,
PUP we Włodawie

budżet gminy,
Fundusz Pracy,
PFRON, środki
unijne

praca ciągła

6. Udzielenie wsparcia psychologicznego,
finansowego i rzeczowego wychowankom i

SOSW we Włodawie,
Stowarzyszenie Przyjaciół

budżet
realizatorów,

praca ciągła
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absolwentom SOSW

Osób Niepełnosprawnych
i Poszkodowanych we
Włodawie

7. Pomoc niepełnosprawnym w załatwianiu spraw
urzędowych i w dostępie do służby zdrowia.

WTZ we Włodawie, POW
„Przystań” we Włodawie,
ośrodki pomocy społecznej,
DPS „Senior” w Różance,
organizacje pozarządowe

budżet
realizatorów

2021-2026
w miarę potrzeb

8. Pomoc niepełnosprawnym uczniom w poruszaniu
się, dokonywanie wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia, opracowanie
Indywidualnego Programu EdukacyjnoTerapeutycznego

Szkoły, Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie

budżet
realizatorów

praca ciągła

9. Pomoc w czynnościach samoobsługowych

POW „Przystań” we
Włodawie, DPS „Senior” w
Różance

budżet
realizatorów

cały rok
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V Zapewnienie
środowiskowego
wsparcia i pomocy
osobom niepełno sprawnym i ich
rodzinom.

1. Tworzenie systemu
środowiskowego
wsparcia.

1. Prowadzenie świetlic terapeutycznych, dziennych
domów pomocy, grup wsparcia i środowiskowych
domów samopomocy, w tym również dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.

samorząd powiatowy, Miasto
Włodawa, Starostwo
Powiatowe we Włodawie,
ośrodki pomocy społecznej,
inne w miarę potrzeb

fundusze unijne,
budżet powiatu,
budżet gmin,
budżet państwa,
budżet wojewody,
PFRON, budżet
realizatorów

2. Diagnozowanie i stymulacja rozwoju dzieci
niepełnosprawnych.

Placówki służby zdrowia,
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie,
SOSW we Włodawie
PCPR, Szkolne Koło
Wolontariusza przy I LO we
Włodawie, inne placówki
szkolne, organizacje
społeczne, POW „Przystań”,
Gmina Włodawa

budżet
realizatorów
budżet
realizatorów,
sponsorzy, budżet
urzędu
wojewódzkiego

praca ciągła

PCPR, organizacje społeczne,
samorząd powiatowy,
Starostwo Powiatowe we
Włodawie

budżet
realizatorów

praca ciągła

PCPR, ośrodki pomocy
społecznej, SP ZOZ we
Włodawie, inne w miarę
potrzeb

PCPR, budżet
realizatorów,
fundusze unijne

praca ciągła

POW „Przystań” we
Włodawie, samorząd
powiatowy, samorządy
gminne, ośrodki pomocy
społecznej, PCPR, Miasto

budżet
realizatorów
PFRON, fundusze
unijne, budżet
powiatu, budżet

praca ciągła

3. Aktywizacja wolontariuszy w zakresie wspierania
osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji
Kryzysowej we Włodawie, umożliwiającego
bezpłatne poradnictwo prawne
i psychologiczno- terapeutyczne dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. Szkolenie pracowników pomocy społecznej i
innych placówek w zakresie problematyki
niepełnosprawności.
6. Tworzenie mieszkań chronionych dla osób
niepełnosprawnych wymagających wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu,

praca ciągła

2021 – 2022
praca ciągła
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Włodawa, Starostwo
Powiatowe we Włodawie

państwa

7. Działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia
Psychicznego.

SPZOZ we Włodawie

budżet realizatora,
fundusze unijne

8. Powiatowe Centrum Usług Społecznych

samorząd powiatowy, Miasto
Włodawa, Starostwo
Powiatowe we Włodawie

fundusze unijne,
budżet państwa,
budżet
realizatorów

ośrodki pomocy społecznej,
gminy

budżet realizatora

praca ciągła

2.Wczesne
1. Wczesne rozpoznanie wystąpienia ryzyka
wspomaganie rozwoju
nieprawidłowego rozwoju .
dzieci
2. Wczesna diagnoza.
3. Konsultacje indywidualne dla rodziców.
4. Działania psychoedukacyjne dla rodziców
(warsztaty, treningi).
5. Zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny
dziecka (indywidualne oraz zespołowe z udziałem
rodziców i dzieci).
6. Opracowanie materiałów dla rodziców dot.
wspomagania poznawczego i rozwoju mowy
dziecka.
7. Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci
objętych wczesnym wspomaganiem
8. Prowadzanie punktu przedszkolnego

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie,
przedszkola, szkoły, SOSW
we Włodawie, organizacje
pozarządowe

budżet
realizatorów

praca ciągła

1. Aktywne
zapobieganie
bezrobociu.

1. Monitorowanie bezrobocia wśród osób
niepełnosprawnych.

PUP we Włodawie,
samorządy gminne

środki Funduszu
Pracy, fundusze
unijne

praca ciągła

2. Analiza potrzeb i możliwości zatrudnienia osób
niepełnosprawnych:
a) analiza kwalifikacji zawodowych osób

Młodzieżowe Centrum
Kariery we Włodawie, PUP
we Włodawie, Poradnia

budżet
realizatorów,
środki Funduszu

praca ciągła

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, usługi opiekuńcze dla
osób starszych i niepełnosprawnych.

VI Tworzenie
warunków do
aktywizacji
zawodowej osób
niepełnosprawnych.

do grudnia
2021r
praca ciągła
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niepełnosprawnych będących w rejestrze PUP,
b) zbieranie informacji o możliwościach
zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez
pracodawców (ankiety, wizyty pośrednika
pracy),
c) prowadzenie doradztwa indywidualnego i
grupowego ułatwiającego odpowiedni wybór
zawodu z uwzględnieniem predyspozycji i
stanu zdrowia,
d) ustalanie kierunków szkoleń.
3. Pozyskiwanie nowych i ochrona istniejących miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych:
a) informowanie pracodawców o korzyściach
płynących z zatrudniania osób
niepełnosprawnych,
b) wspieranie pracodawców tworzących nowe
miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych,
(prace interwencyjne, refundacja wyposażenia
stanowisk pracy, refundacja wynagrodzenia
i składek ZUS, zwrot kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu),
c) oferowanie osobom niepełnosprawnym
subsydiowanych form zatrudnienia (prace
interwencyjne, staże, przygotowanie
zawodowe),
d) propagowanie dotacji dla osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON na
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej oraz dotacji z Funduszu Pracy na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
e) finansowanie szkoleń i prowadzenie klubów
pracy.
f) utworzenie zakładu aktywności zawodowej
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób z grup

PsychologicznoPedagogiczna we Włodawie,
szkoły

Pracy, fundusze
unijne

PUP we Włodawie, PFRON,
Starostwo Powiatowe we
Włodawie, PCPR,
pracodawcy, WTZ we
Włodawie, samorząd gmin,
samorząd powiatu, Miasto
Włodawa

budżet
realizatorów,
środki
pracodawców,
środki Funduszu
Pracy, PFRON,
fundusze unijne,
środki
wnioskodawców,
PUP we
Włodawie, budżet
powiatu, budżet
państwa

praca ciągła

PCPR, samorządy gminne

PFRON, budżet

praca ciągła
32

szczególnie zagrożonych wykluczeniem z rynku
pracy poprzez wsparcie edukacyjne dla osób
niepełnosprawnych:
a) pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym,
b) organizowanie kursów i szkoleń zawodowych.

realizatorów,
fundusze unijne.
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V EWALUACJA I MONITORING PROGRAMU

Wdrożenie w życie zadań wyznaczonych niniejszym programem uzależnione będzie
od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Niewątpliwie duże znaczenie będzie tu miała aktywność i zaangażowanie podmiotów
realizujących oraz umiejętność wykorzystania istniejącego potencjału.
W całym okresie funkcjonowania programu wszystkie wynikające z niego działania
poddawane będą nadzorowi i ocenie.
Prowadzenie ewaluacji jest konieczne ze względu na możliwość pojawienia się
nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować
podczas opracowywania programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania.
Chodzi o to, aby zrealizować planowane przedsięwzięcia i na bieżąco weryfikować
założenia, cele i sposoby ich osiągania.
Program ma charakter otwarty zarówno w zakresie merytorycznym, jak i czasowym,
i w każdym czasie – jeśli zajdzie taka potrzeba - może być uzupełniany i zmieniany.
Monitoring powinien umożliwić odpowiedzi na pytania o skuteczność, efektywność
i poziom realizacji programu.
Dane do monitoringu pozyskiwane będą od podmiotów odpowiedzialnych
za wykonywanie poszczególnych zadań i w formie zbiorczego, corocznego sprawozdania,
przedkładane będą Radzie Powiatu we Włodawie w terminie do 15 lutego roku następnego.
Nadzór nad całością działań prowadzony będzie przez Starostę Włodawskiego przy
współudziale Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

34

Spis tabel
Tabela 1. Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce, województwie lubelskim i w powiecie
włodawskim wg. Stanu na 2002 r. i na 2011 r. ..................................................................................... 11

Spis rysunków
Rysunek 1. Powiat włodawski............................................................................................................... 10
Rysunek 2. Struktura wiekowa osób niepełnosprawnych wg najnowszych orzeczeń w latach 2018,
2019, 2020. ............................................................................................................................................ 12
Rysunek 3. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według stopnia niepełnosprawności w latach
2018, 2019, 2020. .................................................................................................................................. 13
Rysunek 4. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według przyczyny niepełnosprawności w latach
2018, 2019, 2020. .................................................................................................................................. 14
Rysunek 5. Procentowy rozkład przyczyn niepełnosprawności u osób w wieku 16 rok życia i więcej
w 2020 roku. .......................................................................................................................................... 15
Rysunek 6. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według aktywności zawodowej w latach 2018,
2019, 2020 ............................................................................................................................................. 16
Rysunek 7. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według płci w latach 22018, 2019, 2020. ......... 16
Rysunek 8. Niepełnosprawni w wieku 16 lat i więcej według wykształcenia w latach 2018, 2019,
2020. ...................................................................................................................................................... 17
Rysunek 9. Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance .................................................................. 18
Rysunek 10.Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie. ................................................ 19

35

