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GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
 
Wstęp 
System opieki nad osobą niepełnosprawną umoŜliwi ć powinien rozpoznanie przyczyn, 
zdiagnozowanie wszystkich potrzeb a następnie przeprowadzenie długofalowej terapii zmniejszającej 
skutki spowodowane chorobą- w celu poprawy sprawności potrzebnej do Ŝycia niezaleŜnego, w 
miarę samodzielnego i aktywnego.      
Oddziaływania te powinny odbywać lub odbywają się w placówkach słuŜby zdrowia, 
oświaty, pomocy społecznej. 
Głównym celem perspektywicznym , ustalonym w Gminnym Programie Działań na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych jest stworzenie systemu umoŜliwiającego przywrócenie osoby niepełnosprawnej 
społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu rodzinnym i społecznym. 
               
Działania na rzecz poprawy warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych powinny 
odbywać się zgodnie z załoŜeniami określonymi w Deklaracji Madryckiej przyjętej przez 
Europejski Kongres na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Madryt 20-24.03.2002. 
Długofalowy proces terapeutycznego i społecznego oddziaływania na osobę 
niepełnosprawną odciąŜa i wspomaga jej rodzinę lub opiekunów. 
W procesie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych naleŜy połoŜyć nacisk na 
obowiązek przestrzegania prawa budowlanego. Likwidacja barier architektonicznych i 
urbanistycznych umoŜliwia swobodny dostęp do obiektów uŜyteczności publicznej, mieszkań 
i komunikacji, zwiększa stopień usamodzielnienia, zmniejsza uzaleŜnienie osoby 
niepełnosprawnej od ciągłej pomocy osób trzecich. 
Wszystkie proponowane działania powinny być wsparte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Koszalinie. 
 
I. Program działań 
1. Cel programu, wybór strategii i metod działania 
Program w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych stanowi uszczegółowienie dla  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie i Mieście Sianów w latach 2007- 2015, przyjętej  przez Radę  Miejską w Sianowie  
Uchwałą  Nr XLIX/273/06 z dnia  26.10.2006 r. 
Konsekwentna realizacja programu pozwoli na osiągnięcie załoŜonego celu 
strategicznego, jakim jest: 

wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. 
PowyŜszy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: 
1) Utworzenie Gminnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 
2) Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych; 
3) Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się; 
4) Zwiększenie dostępu do edukacji; 
5) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy; 
6) Rozszerzenie dostępu do usług medycznych, rehabilitacyjnych i specjalistycznych; 
7) Integracja osób niepełnosprawnych; 
8) Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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DZIAŁANIE nr 1: Utworzenie Gminnego O środka Informacji dla  osób Niepełnosprawnych. 
Cel działania: 
Zapewnienie kompleksowej i łatwo dostępnej informacji osobom niepełnosprawnym 
poprzez stworzenie Gminnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 
Środki i formy realizacji: 
1. Wyznaczenie lokalu dostępnego dla osób niepełnosprawnych jako siedziby Gminnego Ośrodka, 
2. Utworzenie stanowisk pracy, pozyskanie sprzętu, oprogramowania i środków 
finansowych; 
3. Stworzenie bazy danych; 
4. Szkolenia i promocja działalności Ośrodka (broszury informacyjne, media, internet); 
5. Pomoc w tym prawna, pedagogiczna, psychologiczna rodzinom osób 
niepełnosprawnych. 
Uzasadnienie: 
W związku z istnieniem ogromnej ilości informacji oraz częstą nowelizacją aktów prawnych 
utrudniającą orientację osobom niepełnosprawnym istnieje pilna potrzeba utworzenia 
Ośrodka. 
Termin osiągnięcia celu: 2008r. 
Źródła finansowania: 
BudŜet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy 
Urząd Pracy, środki unijne, sponsorzy i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. 
Partner społeczny: 
DZIAŁANIE NR 2 Likwidacja barier architektonicznych  i urbanistycznych. 
Cel działania: 
Zniesienie ograniczeń uniemoŜliwiających lub utrudniających dogodne, swobodne warunki 
ruchu w budynkach oraz w obszarach zurbanizowanych osobom niepełnosprawnym w celu 
prawidłowego ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym. 
Środki i formy realizacji: 
1. WdroŜenie długofalowego programu likwidacji barier. 
2. Zaproszenie do współpracy w zakresie likwidacji barier zarządców budynków. 
3. Pozyskanie środków na realizację poszczególnych zadań. 
Uzasadnienie: 
Osoba niepełnosprawna ma prawo do Ŝycia w środowisku wolnym od barier oraz prawo do 
swobodnego poruszania się w środowisku zamieszkania. 
Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni 
Źródła finansowania: 
BudŜet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 
środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
Referat Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego i Samodzielne 
Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków PozabudŜetowych i Sportu Urzędu Gminy i Miasta w 
Sianowie. 
 
DZIAŁANIE NR 3 Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się. 
Cel działania: 
Zapewnienie moŜliwości swobodnego przemieszczania się, a tym samym aktywnego 
uczestnictwa w Ŝyciu społecznym (nauka, praca zawodowa, rozwój zainteresowań). 
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Środki i formy realizacji: 
1. Udoskonalenie systemu transportu osób niepełnosprawnych; 
2. Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych; 
3. Usuwanie barier w komunikowaniu się  ( ułatwienia w dostępie  do  internetu). 
Uzasadnienie: 
Osoba niepełnosprawna ma prawo do aktywnego Ŝycia w środowisku lokalnym a tym samym 
do nieograniczonego poruszania się i swobodnego komunikowania się z otoczeniem. 
Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni. 
Źródła finansowania: 
BudŜet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 
środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
Referat Społeczno-Administracyjny i Biuro Obsługi Interesanta  Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,  
Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. 
 
DZIAŁANIE NR 4 Zwi ększenie dostępu do edukacji. 
Cel działania: 
UmoŜliwienie kształcenia przez całe Ŝycie poprzez zwiększenie dostępu do edukacji na 
wszystkich poziomach kształcenia. 
Środki i formy realizacji: 
1. Systematyczne gromadzenie danych dotyczących liczby dzieci niepełnosprawnych 
wymagających specjalnych metod i form kształcenia; 
2. Stworzenie moŜliwości integracji uczniów nauczanych indywidualnie ze środowiskiem 
rówieśniczym i ich uczestnictwa w Ŝyciu szkoły. 
3. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli; 
4. Zakup sprzętu ułatwiającego naukę uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; 
5. Pomoc finansowa skierowana do osób niepełnosprawnych chcących  zdobyć wykształcenie  lub 
uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. 
6. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dojazdu zorganizowanego do placówek oświatowych. 
Uzasadnienie: 
Edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości kaŜdego człowieka, 
postrzeganej zarówno z osobistego, społecznego jak i zawodowego punktu widzenia. 
Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni. 
Źródła finansowania: 
BudŜet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, sponsorzy 
i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
Referat  Społeczno - Administracyjny i Referat  Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta  oraz jednostki oświatowe działające na terenie gminy i 
miasta . 
Partner społeczny: 
Rady Rodziców   jednostek oświatowych 
DZIAŁANIE NR 5 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
Cel działania: 
Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i moŜliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów 
zwiększających moŜliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 
Środki i formy realizacji: 
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1. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych (umoŜliwiające zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie zawodowe); 
2. Szkolenia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; 
3. Samozatrudnienie - doradztwo, szkolenie, dotacje; 
4. Wzmocnienie doradztwa i pośrednictwa pracy na potrzeby osób niepełnosprawnych między 
innymi w ramach programu „Trener Pracy” 
Uzasadnienie: 
Osoby niepełnosprawne dzięki podejmowaniu aktywności zawodowej mogą osiągnąć pewien 
stopień niezaleŜności i samodzielności. 
Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni. 
Źródła finansowania: 
BudŜet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy 
Urząd Pracy, środki unijne, środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych ,  Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sianowie. 
DZIAŁANIE NR 6 Rozszerzenie dostępu do usług medycznych rehabilitacyjnych 
i specjalistycznych. 
Cel działania: 
Wspieranie systemu opieki zdrowotnej w celu dostosowania i rozszerzenia istniejących form 
świadczenia usług rehabilitacyjnych do aktualnych potrzeb. 
Środki i formy realizacji: 
1. Poprawa bazy rehabilitacyjnej i medycznej pod kątem zaspokojenia potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 
2. Długofalowa i wszechstronna opieka medyczna nad osobą niepełnosprawną. 
3. Pomoc  finansowa w zakupie sprzętu  specjalistycznego i  rehabilitacyjnego, oraz w uczestnictwie 
w turnusach rehabilitacyjnych.. 
Uzasadnienie: 
KaŜdy człowiek ma prawo do leczenia i rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia. 
Termin osiągnięcia celu: działania ciągłe, długofalowe. 
Źródła finansowania: 
BudŜet Miasta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, środki unijne, środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
Referat Gospodarki  Komunalnej Architektury i Planowania Przestrzennego , Referat  Społeczno - 
Administracyjny Urzędu Gminy i Miasta  w Sianowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sianowie,  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie gminy i 
miasta Sianowa. 
 
 
DZIAŁANIE NR 7 Integracja osób niepełnosprawnych. 
Cel działania: 
Zapewnienie rozwoju osobistego poprzez aktywny udział w Ŝyciu społecznym. 
Środki i formy realizacji: 
1. Udział osób niepełnosprawnych we wszelkiego typu wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych i społecznych; 
2. Szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury, sportu i turystyki; 
3. Wspieranie rozwoju twórczości artystycznej, kulturalnej, organizacja prezentacji, 
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wystaw, występów; 
4.Utworzenie klubu  środowiskowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Uzasadnienie: 
Aktywność kulturalna i działalność sportowa integruje osoby niepełnosprawne ze sprawnymi, 
wyrównuje rzeczywiste lub domniemane braki i ograniczenia somatyczne, psychiczne, 
bariery społeczne, niepowodzenia Ŝyciowe. 
Termin osiągnięcia celu: działania ciągłe, długofalowe. 
Źródła finansowania: 
BudŜet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 
środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
 Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych, Referat Społecznych , Referat  Promocji i 
Rozwoju, Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków PozabudŜetowych i Sportu Urzędu 
Gminy i Miasta w Sianowie, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie  
Partner społeczny: 
Komisja Społeczno Oświatowa Rady Miejskiej w Sianowie, Gminna Rada Sportu , stowarzyszenia 
sportowe , Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej 
DZIAŁANIE NR 8 Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Cel działania: 
Wykorzystanie wolontariatu do wsparcia działalności w zakresie pomocy społecznej. 
Środki i formy realizacji: 
1. Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy; 
2. Powołanie liderów grup samopomocowych; 
3. Zorganizowanie systemu współpracy wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi, 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 
Uzasadnienie: 
Potrzeba obecności w społeczeństwie duŜej grupy osób, zwłaszcza młodych, które bez obaw 
będą umiały pomóc osobie niepełnosprawnej, bez względu na rodzaj schorzenia. 
Termin osiągnięcia celu: działania ciągłe, długofalowe. 
Źródła finansowania: 
BudŜet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 
środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne. 
Odpowiedzialny za realizację: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób 
Niepełnosprawnych,  
Partner społeczny: 
Komisja Społeczno - Oświatowa Rady Miejskiej w Sianowie . 
Caritas Diecezjalny w Koszalinie 
II. System monitorowania realizacji Programu 
 Osoba niepełnosprawna, zwłaszcza osoba, która stała się nagle niepełnosprawną, 
jej rodzina lub osoby starsze mają często problem z szybkim znalezieniem najwłaściwszej 
pomocy. 
Wprowadzenie Programu umoŜliwi uruchomienie procesu usystematyzowania 
pomocy, zracjonalizowanie wydatkowania gminnych środków oraz ułatwi trafne 
podejmowanie działań organizacyjnych. 
W związku z częstą nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, systematycznym uruchamianiem programów 
pomocowych Program będzie weryfikowany co rok. 
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Monitoring i ocena przebiegu realizacji programu wykonywana będzie przez Referat  Społeczno – 
Administracyjny Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie w oparciu o dane przekazane 
przez: 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, 
Dyrekcje przedszkola i szkół, 
Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta, 
Referat Gospodarki Komunalnej Architektury i Planowania Przestrzennego, 
Referat Promocji i Rozwoju,  
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków PozabudŜetowych i Sportu. 
 
 
 
 


