Sprawozdanie za 2020 rok
z realizacji Powiatowego Programu
Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2021

„Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2015-2021” został przyjęty Uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu
Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku. Celem głównym przyjętego
Programu jest:

objęcie i udzielenie potrzebującym osobom pomocy w

pokonywaniu przeciwieństw losu i życiu w warunkach odpowiadających
godności człowieka. W ramach celów szczegółowych podejmowano liczne
działania, których realizacja została przedstawiona poniżej.
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Cel 1 Budzenie świadomości społecznej
NAZWA
DZIAŁANIA
1. Organizowanie
imprez sportoworekreacyjnych dla
osób
niepełnosprawnych.

OPIS DZIAŁANIA

UWAGI

PCPR w Kępnie:
W ramach zadania dofinansowanie ze środków PFRON do
organizacji sportu, kultury, rekreacji oraz turystyki osób
niepełnosprawnych, 5 organizacjom pozarządowym przyznano
dofinansowanie na zorganizowanie imprez i wyjazdów na rzecz
osób niepełnosprawnych. Jednakże z powodu wystąpienia na
terenie naszego kraju pandemii koronawirusa (covid-19),
organizacje te, zmuszone były zrezygnować z planowanych
przedsięwzięć.
Starostwo Powiatowe w Kępnie:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną zawieszono większość
konkursów
i
zawodów
organizowanych
dla
dzieci
niepełnosprawnych. Uczniom ZSS w Słupi pod Kępnem
sfinansowano w pierwszych miesiącach roku przewóz na konkurs
biologiczny do Pleszewa oraz konkurs języka angielskiego do
Jarocina. Zorganizowano także transport na Mistrzostwa Polski w
pływaniu do Krakowa, gdzie uczniowie ZSS w Słupi zdobyli
wiele medali.
Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej:
Gmina Łęka Opatowska corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych na wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej oraz na kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i
dziedzictwa kulturowego. Konkurs kierowany był do organizacji
pozarządowych, które w ramach otrzymanej dotacji z Gminy
mogą również realizować zadania w ramach w/w działań na rzecz
osób niepełnosprawnych. W 2020 r. organizacje pozarządowe, z
którymi zawarto umowę na realizację zadania publicznego w
zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w związku z trwającą w kraju epidemią
koronawirusa zrezygnowały z realizacji tych zadań.
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni oraz Stowarzyszenie
Jesteśmy dla Ciebie:
Ze względu na wystąpienie w naszym kraju pandemii
koronawirusa (COVID- 19) wszystkie zaplanowane działania projekty z udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z
Rzetni, społeczności lokalnej oraz okolicznych Domów musiały
zostać odwołane. W trosce o bezpieczeństwo i przede wszystkim
zdrowie mieszkańców, wszelkiego rodzaju imprezy i spotkania
odbywały się tylko wewnątrz Domu i tylko z udziałem samych
mieszkańców i personelu, który z kolei dbał o to, aby wszystko
odbywało się zgodnie z zaleceniami sanepidu - w ścisłym reżimie
sanitarnym. W związku z powyższym odwołano coroczny festyn
integracyjny oraz wycieczkę autokarową.
W ramach działań statutowych zorganizowało słodki poczęstunek
na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz sierpniową biesiadę przy
grillu z zajęciami rekreacyjno - sportowymi w plenerze.
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Kępiński Klub Amazonki:
„Sprawna Amazonka" to projekt współfinansowany przez Zarząd
Powiatu Kępińskiego, w ramach którego prowadzono: manualny
drenaż limfatyczny oraz warsztaty psychoterapeutyczne.
2. Utworzenie na
terenie powiatu
Powiatowego
Środowiskowego
Domu Samopomocy

Aktualnie na terenie powiatu kępińskiego działa Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kępnie.

3. Promowanie
informacji o
możliwości
dofinansowania ze
środków PFRON
sportu, kultury,
turystyki i rekreacji
dla osób
niepełnosprawnych
4. Aktywizacja
środowiska lokalnego
na rzecz pomocy
osobom
niepełnosprawnym.

PCPR w Kępnie:
Rokrocznie PCPR informuje organizacje pozarządowe z terenu
powiatu o możliwości składania wniosków na organizację
przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Opracowanie,
publikacja i
rozpowszechnianie
pakietu
informacyjnego nt.
osób
niepełnosprawnych

PCPR w Kępnie:
PCPR współpracowało z lokalnymi mediami, gdzie
przekazywano materiały dotyczące programów oraz projektów
realizowanych przez jednostkę na rzecz osób niepełnosprawnych.
Również na bieżąco aktualizowano stronę internetową PCPR w
w/w tematyce.

6. Udzielanie pomocy
osobom
niepełnosprawnym w
oparciu o działalność
Powiatowego
Ośrodka Interwencji
Kryzysowej
7. Wczesna
interwencja i
podjęcie działań w
celu zapobiegania
sytuacjom
kryzysowym
związanym z nagłym
pojawieniem się
niepełnosprawności.
8. Aktywizacja
organizacji
pozarządowych

W 2020 roku w związku z brakiem ofert na prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomoc nie była
udzielana. Osoby niepełnosprawne, które wymagały wsparcia,
mogły otrzymać je w ramach porad udzielanych w Punkcie
Interwencji Kryzysowej przy PCPR.

Zadanie to
przypada na
realizację w
roku 20152021

Stowarzyszenie Jesteśmy dla Ciebie:
W ramach działań statutowych Stowarzyszenie pomogło w
zorganizowaniu poczęstunku na spotkanie z okazji Dnia Kobiet
oraz w organizacji imprez dla swoich podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej w Rzetni.

PZOON Kępno:
Pracownicy Zespołu na bieżąco udzielają informacji o prawach i
uprawnieniach wynikających z otrzymanego orzeczenia o
niepełnosprawności. Wskazują również właściwe instytucje,
które mogą zaoferować szczegółowe wsparcie.

Gmina Bralin:
Organizacja otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadań kulturalnych z uwzględnieniem działań na rzecz osób
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działających na rzecz
osób
niepełnosprawnych

niepełnosprawnych.
Kępiński Klub Amazonki:
Projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. Kochając
życie - rehabilitacja amazonek w kępińskim klubie w ramach
którego prowadzono : gimnastykę leczniczą, relaksację, masaż
limfatyczny, manualny drenaż limfatyczny z aplikacją Kinesio
Tex, zajęcia Nordic Walking, gimnastykę w wodzie, masaż
leczniczy kręgosłupa, warsztaty terapeutyczne, choreoterapię. W
projekcie uczestniczyło ok. 46 kobiet
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni:
We współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy dla Ciebie”, które
działa przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, w marcu 2020
roku zorganizowano Dzień Kobiet, natomiast w miesiącu sierpniu
wspólnego grilla. Ponadto Stowarzyszenie zakupiło i przekazało
dwa ozonatory i przyłbice dla pracowników. Na apel DPS
odpowiedziało także Stowarzyszenie Ołówek i przekazało dwa
łóżka polowe.
MGOPS Kępno:
W strukturze Ośrodka funkcjonuje Całodzienny Klub Seniora
„Pod Żurawiem” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
PCPR:
Przekazano dofinansowanie ze środków PFRON dla Caritas
Diecezja Kaliska na realizacje programu „Zajęcia Klubowe
WTZ” w łącznej kwocie 10.800 zł. Z zajęć korzystały 4 osoby.

Cel 2. Dostępność. Likwidacja barier funkcjonalnych w środowisku
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
NAZWA
DZIAŁANIA

OPIS DZIAŁANIA

1.Egzekwowanie na
etapie
projektowania i
realizacji,
dostępności dla osób
niepełnosprawnych
nowobudowanych i
modernizowanych
obiektów w
powiecie.

Gmina Perzów:
Utworzenie Klubu Seniora w Domasłowie z uwzględnieniem
potrzeb i możliwości osób starszych.
Gmina Łęka Opatowska:
W lutym 2020 r. została oddana do użytkowania nowa część
rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Siemianicach. Jest to
obiekt parterowy, przejścia do klas i biblioteki bez progów,
szerokość drzwi (min. 90 cm) pozwalająca na swobodny przejazd
osób korzystających z wózków inwalidzkich. Wykonano również
podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz barierki przy
podjeździe.
W 2020 r. został wykonany projekt budowlany budowy Centrum
Opiekuńczo Mieszkalnego. Projektowany budynek jest
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych na pobyt dzienny jak i
całodobowy. Obiekt z racji swej funkcji w całości jest
dostosowany do osób niepełnosprawnych (parterowy, o
odpowiednich
szerokościach
drzwi,
toalety
dla

UWAGI
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niepełnosprawnych). Posadzki zaprojektowano bez stopni i
progów. Wykonano również projekt budowy budynku remizy OSP
wraz ze świetlica wiejską w miejscowości Opatów. Jest to
budynek z poddaszem użytkowym, wyposażony w urządzenie
transportowe dla osób niepełnosprawnych tzw. „schodołaz". Do
budynku zapewniono dostęp osobom o ograniczonej zdolności
poruszania się w tym osobom na wózkach inwalidzkich. Posadzki
zaprojektowano bez stopni i progów. W budynku będzie również
toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Gmina Bralin:
wyposażenie nowej siłowni zewnętrznej na stadionie w Bralinie w
urządzenia sportowe przeznaczone dla ON - osób na wózkach
inwalidzkich.
2. Obniżenie
krawężników,
naprawa chodników
oraz dostosowanie
przejść (w tym
oświetlenie) dla
niepełnosprawnych
pieszych i
poruszających się na
wózkach
inwalidzkich przy
drogach
powiatowych i
gminnych, założenie
poręczy przy
schodach.
3.Wytyczenie przed
budynkiem
starostwa, urzędów
gmin i innych
budynków
użyteczności
publicznej
kolejnych miejsc
parkingowych dla
niepełnosprawnych
interesantów,
zgodnie z
przepisami Prawo o
ruchu drogowym.
4. Likwidacja barier
architektonicznych
(budowa podjazdów,
poszerzenie drzwi
wejściowych,
przystosowanie
pomieszczeń
higienicznosanitarnych,

Gmina Perzów:
Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Perzowie, obejmująca
budowę chodnika oraz wyniesionych przejść dla pieszych.
Gmina Trzcinica:
wykonanie napraw chodników już istniejących oraz budowa
nowych chodników przy drogach gminnych,

Gmina Bralin:
Wytyczenie przed budynkiem urzędu miejsc parkingowych dla
niepełnosprawnych interesantów.
Gmina Trzcinica:
odnowienie oznakowania poziomego miejsca parkingowego dla
osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Trzcinica,

Gmina Trzcinica:
zamontowanie poręczy dla osób niepełnosprawnych w budynku
Urzędu Gminy Trzcinica
Starostwo Powiatowe:
Obiekty sportowe ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2 są dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek szkolny ZSS jak i
basen dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Niecka basenu posiada odpowiednie zejście oraz dźwig do
opuszczania osób niepełnosprawnych ruchowo. Wydział
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założenie poręczy).

wspomagał organizację zajęć na basenie dla uczniów ZSS w Słupi
oraz ich udział w zawodach wojewódzkich i Mistrzostwach Polski
osób niepełnosprawnych.
Gmina Łęka Opatowska:
Rozbudowano i przebudowano budynek OSP w Trzebieniu, który
jest własnością Gminy Łęka Opatowska. W ramach realizacji
zadania przebudowano istniejące pomieszczenia magazynowe na
toalety, w tym wydzielono odrębną toaletę dla osób
niepełnosprawnych (wyposażoną w umywalkę przystosowaną do
osób z dysfunkcją ruchową, pochwyty). Przy wejściu wykonano
podjazd dla osób niepełnosprawnych, zamontowano poręcze. W
przebudowanej części budynku i rozbudowie wewnątrz nie
stosowano progów, do toalety dla niepełnosprawnych
zamontowano drzwi o szerokości 100 cm, do pozostałych
pomieszczeń drzwi o szerokości minimum 90 cm.

5. Propagowanie
informacji nt.
możliwości
uzyskania
dofinansowania ze
środków PFRON

6. Organizowanie
transportu
miejskiego i
podmiejskiego
dostosowanego do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
ruchowo.

Starostwo Powiatowe:
Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób
niepełnosprawnych w zakresie możliwych dofinansowań ze
środków PFRON
PCPR w Kępnie:
W ramach realizowanych zadań z zakresu likwidacji barier
funkcjonalnych osoby na bieżąco są informowane o możliwości
skorzystania z tego rodzaju wsparcia. W ramach posiadanego
budżetu w 2020 roku przyznano 23 osobom niepełnosprawnym
dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych na ogólną
kwotę 87.503,41 zł.
W ramach propagowania informacji o możliwości uzyskania
dofinansowania ze środków PFRON z programu „Wyrównywanie
różnic między regionami III” 3 gminy z terenu powiatu
kępińskiego złożyły wnioski a tym samym otrzymały
dofinansowanie na zakup samochodów przystosowanych do
przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach
inwalidzkich.
Gmina Łęka Opatowska:
Gmina organizowała transport publiczny poprzez dowóz dzieci
niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi.
Ponadto w miarę potrzeby osoby niepełnosprawne dowożone są
samochodem gminy do różnych poradni specjalistycznych, czy na
konsultacje lekarskie.
Gmina Trzcinica:
zorganizowanie transportu do Zespołu Szkół Specjalnych i
Przedszkola z oddziałami specjalnymi prowadzone przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza dla
uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy
Trzcinica,
Gmina Rychtal:
zapewnia się uczniom niepełnosprawnym dojazd do szkół
przedszkoli.
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Gmina Bralin:
Organizacja
dowozu
osób
niepełnosprawnych
do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie, dowóz dzieci
niepełnosprawnych do placówek oświatowych, refundacja
kosztów
dojazdu
rodzicom
dzieci
niepełnosprawnych
organizujących transport dzieci we własnym zakresie.

Cel 3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
NAZWA
DZIAŁANIA

OPIS DZIAŁANIA

1. Zwiększenie
dostępności usług
poradnictwa
zawodowego i
pośrednictwa pracy.

PUP Kępno:
Osoby niepełnosprawne należą do grupy mającej szczególne
trudności na rynku pracy i zagrożonej wykluczeniem społecznym,
w związku z tym potrzebują specjalnego wsparcia i zastosowania
różnorodnych form aktywizacji. Działania skierowane do osób
niepełnosprawnych
oparte
były
na
zrozumieniu
ich
indywidualnych potrzeb i personalnym wsparciu. Realizowane
głównie on-line z uwagi na stan pandemii. Proces doradztwa
zawodowego służył rozwiązaniu największych problemów
zawodowych w indywidualny sposób, w ramach indywidualnego
poradnictwa zawodowego doradcy przeprowadzili 12 porad
indywidualnych oraz udzielili 20 informacji zawodowych dla osób
niepełnosprawnych dotyczących:
- zawodów, sytuacji na rynku pracy, zakładów pracy chronionej
oraz możliwości szkolenia i kształcenia z wykorzystaniem
zasobów informacji drukowanej i multimedialnej;
- instytucji i organizacji zajmujących się świadczeniem i
wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej;
- tworzenia dokumentów aplikacyjnych - CV;
- wypełniania wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności;
- wnioskowania o zasiłki stałe i okresowe do OPS-ów;
- informacji na temat praw osób niepełnosprawnych

2. Podejmowanie
inicjatyw w
organizowaniu
giełd pracy dla
pracodawców
tworzących miejsca
pracy dla osób
niepełnosprawnych.
3. Wzrost szkoleń
służących
nabywaniu i

UWAGI

PUP Kępno:
Z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 COVID-19 oraz
wprowadzonych ograniczeń w 2020 roku giełdy pracy nie odbyły
się.

PUP Kępno:
Szkolenia realizowane w 2020 roku z inicjatywy osób
niepełnosprawnych uwzględniały zapotrzebowanie kępińskiego
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rozwijaniu
kwalifikacji oraz
umiejętności
zawodowych osób
niepełnosprawnych.

rynku
pracy
oraz
specyficzne
problemy tych osób.
Sfinansowanie szkoleń zawodowych pozwoliło podwyższyć
kwalifikacje i rozwiązać problemy zawodowe 3 osobom
niepełnosprawnym w zakresie:
- Specjalista ds. księgowości i rachunkowości z obsługą
komputera,
- Pracownik obsługi płacowej,
- Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym.
Możliwość przekwalifikowania zawodowego wspiera pracę
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwiększając tym
samym szanse powrotu na rynek pracy. Udział w szkoleniach
umożliwił podjęcie zatrudnienia przez 3 osoby niepełnosprawne,
zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Dostosowanie kompetencji
zawodowych do aktualnych wymagań zwiększa szanse uzyskania
zatrudnienia, a mimo to zainteresowanie wśród osób
niepełnosprawnych szkoleniami było niewielkie. Wynika to
głównie ze zmniejszenia liczby miejsc pracy dostępnych dla osób
niepełnosprawnych z uwagi na brak w powiecie kępińskim
zakładów aktywizacji zawodowej i niewielką ilość zakładów pracy
chronionej oraz barierami wynikającymi z indywidualnych
predyspozycji zawodowych niepełnosprawnych.

4. Wykorzystanie
szerokiego
wachlarza
instrumentów
zatrudnienia
subsydiowanego.

PUP Kępno:
Działania podejmowane przez Urząd zmierzały do zwiększenia
potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy przez osoby
niepełnosprawne poprzez inicjowanie alternatywnych form
aktywizacji. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
wymagała podjęcia partnerskich działań ukierunkowanych na
stworzenie warunków do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
Szczególne działania były adresowane do osób niepełnosprawnych
w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, tj. w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn.
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących
pracy w powiecie kępińskim (V)". Udział w tym projekcie
umożliwił pełniejsze wykorzystanie potencjału zawodowego oraz
poprawę jakości życia jego uczestników, bowiem wpłynął na
niwelowanie dysproporcji w sferze zatrudnieniowej wśród kobiet i
mężczyzn oraz zapewnił dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Tak więc, 7 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w
następujących formach wsparcia:
- staż - 4 osoby,
- roboty publiczne - 2 osoby.
Ponadto 1 osoba otrzymała dotację na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej. Udzielona pomoc wpłynęła na dalszą
aktywność zawodową oraz stanowiła kompensatę socjalną
utraconych korzyści z powodu braku pracy. Praca zawodowa dała
osobom niepełnosprawnym możliwość uczestniczenia w życiu
społeczno - zawodowym oraz stała się gwarantem poczucia
własnej wartości, samorealizacji i samodzielności materialnej.
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Zadania te były finansowane przy wykorzystaniu różnych źródeł
finansowania tj.: Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Budżetu Powiatu,
Budżetu gmin powiatu a także Pracodawców.
5. Wsparcie
dotyczące
doradztwa
organizacyjnoprawnego i
ekonomicznego w
zakresie
działalności
gospodarczej lub
rolniczej.
6. Kierowanie osób
niepełnosprawnych,
które wymagają
specjalistycznego
programu szkolenia
do
specjalistycznego
ośrodka
szkolenioworehabilitacyjnego
lub innej placówki
szkoleniowej.

PUP Kępno:
Z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 COVID-19 oraz
wprowadzonych ograniczeń planowane na rok 2020 spotkania nie
odbyły się.

7. Współpraca z
organami
rentowymi w
zakresie
wynikającym z
odrębnych
przepisów.

PUP Kępno:
W analizowanym roku do PUP nie wpłynęła żadna informacja o
przyznaniu renty szkoleniowej osobom z terenu powiatu
kępińskiego. Dlatego też, współpraca ograniczała się jedynie do
bieżącej wymiany informacje nt. zmian legislacyjnych w
przedmiotowym zakresie.

8. Współpraca z
właściwymi
terenowo
inspektoratem
pracy w zakresie
oceny i kontroli
miejsc pracy osób
niepełnosprawnych.

PUP Kępno:
Jak praktyka pokazuje, współpraca ta jest rzadko wykorzystywana
z uwagi na niewielkie środki PFRON przyznane według
algorytmu z przeznaczeniem na tworzenie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych. W roku 2020 pracodawcy nie korzystali ze
środków PFRON, dlatego nie było potrzeby kontaktu z PIP w
zakresie przystosowania miejsc pracy.

9. Rozwój i
promocja usług
doradczych dla
osób
niepełnosprawnych,
dla organizacji
pozarządowych i
innych
usługodawców.

PUP Kępno:
Istotnym elementem pracy doradców zawodowych i pośredników
pracy było inicjowanie i organizowanie kontaktów między
osobami niepełnosprawnymi a pracodawcami, a także
popularyzowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy
wykorzystaniu różnorodnych źródeł przekazu tj.:
- materiałów informacyjno - promocyjnych w postaci ulotek,
broszur, plakatów. Działania promocyjne miały na celu

PUP Kępno:
Specyfika oczekiwań i potrzeb osób niepełnosprawnych znacznie
ogranicza motywację do aktywności z uwagi na napotykane
bariery wynikające z indywidualnych predyspozycji, tj. rodzaju
niepełnosprawności, możliwości psychofizycznych oraz luki
kompetencji zawodowych. Pomimo, iż program stanowi
odpowiedź na konkretne problemy osób niepełnosprawnych, a tym
samym
zmierza
do
zminimalizowania
skutków
niepełnosprawności oraz umożliwienia zaspokojenia potrzeb osób
niepełnosprawnych, to jednak ta grupa bezrobotnych i
poszukujących pracy, choć wymaga specjalistycznego szkolenia,
nie wykazywała zainteresowania tą formą pomocy.

Zadanie to
przypada na
realizację w
roku 20152021
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10. Informowanie o
skuteczności
podejmowanych
działań.

podniesienia świadomości osób niepełnosprawnych, organizacji
pozarządowych i innych usługodawców nt. korzyści wynikających
z usług doradczych.
PCPR w Kępnie:
w roku 2020 organizowane były grupy wsparcia dla około 30 osób
niepełnosprawnych chorych onkologicznie. Niestety ze względu
na stan epidemiczny spotkania odbyły się tylko w miesiącu
styczniu i lutym.
PUP Kępno:
Podjęte działania zastosowane w 2020 roku koncentrowały się na
zadaniach widzianych z perspektywy osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie.
Głównym celem podejmowanych przez Urząd działań na rzecz
osób niepełnosprawnych było objęcie i udzielanie osobom
potrzebującym pomocy w pokonywaniu przeciwieństw losu i
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania
Programowe umożliwiają systematyczną realizację założonego
celu strategicznego jakim jest aktywizacja i rehabilitacja
zawodowa osób niepełnosprawnych.
Wykorzystując dostępne środki finansowe osoby niepełnosprawne
mogły skorzystać z pomocy dostosowanej do rzeczywistych
potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Efektem podjętych
działań skierowanych do osób niepełnosprawnych było podjęcie
pracy przez 31 osób, które dotychczas w niewystarczającym
stopniu uczestniczyły w rynku pracy.
Realizacja działań projektowych przyczynia się do częściowego
zaspokojenia
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
oraz
zminimalizowania negatywnych skutków niepełnosprawności. W
efekcie na koniec grudnia 2020 roku w ewidencji PUP widniało 48
osób niepełnosprawnych, z tego:
- 43 posiadały status bezrobotnego, w tym 15 kobiet,
- 5 osób zarejestrowanych było jako poszukujące pracy, w tym 1
kobieta.
A zatem, wzmocnienie i rozszerzenie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz zaproponowane wsparcie, przyczyniło się
do skutecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także
aktywnego udziału w życiu społeczno - zawodowym, na zasadzie
równości z innymi osobami.
Projekt przeciwdziała dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
propaguje postawy i działania równościowe, ale wsparcie dla osób
z niepełnosprawnościami ciągle pozostaje jednym z
najtrudniejszych
do
rozwiązania
realnych
problemów.
Aktywizacja zawodowa i społeczna pozostaje wyzwaniem nie
tylko samych niepełnosprawnych, ale i partnerów działających na
rzecz tej grupy społecznej. Poprzez te działania widzimy celowość
rozpoczęcia i kontynuacji integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.

10

Cel 4. Edukacja osób niepełnosprawnych
NAZWA
DZIAŁANIA
1. Prowadzenie
wczesnej
interwencji i
wczesnego
wspomagania
rozwoju.

2. Tworzenie
integracyjnych
klas w
ogólnodostępnych
przedszkolach,
szkołach
podstawowych,
gimnazjach i
ponad
gimnazjalnych w

OPIS DZIAŁANIA

UWAGI

Starostwo Powiatowe:
W Zespole Szkół Specjalnych prowadzone jest wczesne
wspomaganie w ramach godzin zatwierdzonych przez organ
prowadzący w arkuszu organizacyjnym. Zrealizowano także
zadania w ramach programu ,,Za życiem". ZSS w Słupi został w
ramach wspomnianego programu wyznaczony jako koordynator na
terenie powiatu kępińskiego.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie:
W roku 2020 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna wydała 22
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom u
których stwierdzono niepełnosprawność. Dzieciom przed
rozpoczęciem
obowiązku
szkolnego
udzielano
pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w ramach zajęć logopedycznych i
terapeutycznych z psychologiem. Realizacją opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania dla dzieci z naszego powiatu zajmuje się
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
Stowarzyszenie Apertus:
Realizacja zadania pn. „Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna
wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z powiatu kępińskiego i
ostrzeszowskiego". Czas trwania to okres od 01.06.2020 30.11.2020 roku. Na zadanie pozyskano środki z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 50.300,00 zł, natomiast
całkowity koszt projektu wyniósł 58.200,00 zł. Zadanie polegało na
zapewnieniu rehabilitacji dla 30 dzieci bez orzeczonej
niepełnosprawności, będących na etapie wczesnej rehabilitacji,
które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego. Zadanie miało
charakter ponadlokalny i skierowane było do dzieci z terenu
województwa wielkopolskiego z powiatów kępińskiego i
ostrzeszowskiego.
W ramach zadania prowadzono wielospecjalistyczną rehabilitację w
następujących formach: rehabilitacja wg koncepcji Hallwick,
terapię integracji sensorycznej (SI), rehabilitacja ruchowa,
sensoplastykę, zajęcia z logopedii, terapię neurotaktylną oraz
alpakoterapię.
Starostwo Powiatowe w Kępnie:
W szkołach ponadpodstawowych nie wystąpiła potrzeba tworzenia
oddziałów integracyjnych, uczniowie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi realizowali naukę w ogólnodostępnych oddziałach
szkół zawodowych i objęci byli dodatkowymi zajęciami zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w orzeczeniach. W stosunku do uczniów,
którzy musieli realizować zajęcia w domu, na wniosek rodziców
organizowano nauczanie indywidualne.
Gmina Perzów:
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powiecie.

3.Szczegółowe
oznakowanie
obiektów
szkolnych pod
kątem dostępności
dla osób
niepełnosprawnyc
h.
4. Zapewnienie
opieki
psychologicznopedagogicznej
wszystkim
dzieciom i
młodzieży
niepełnosprawnej
od momentu
stwierdzenia
niepełnosprawnoś
ci, a rodzicom
doradztwem w
sprawach
opiekuńczowychowawczych.

W oddziałach przedszkolnych: 1 opiekun wspomagający,
dodatkowe zajęcia logopedyczne.
Gmina Rychtal:
Tworzenie klas integracyjnych w ogólnodostępnej szkole
podstawowej i przedszkolu w Rychtalu.
Gmina Trzcinica:
organizacja zajęć z zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla
uczniów w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Trzcinica
Gmina Łęka Opatowska:
Na terenie Gminy istnieje jedna klasa integracyjna (klasa VII) w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu.
Starostwo Powiatowe w Kępnie:
ZSS do którego uczęszczają uczniowie niepełnosprawni jest
przystosowany do tej grupy osób oraz posiada wymagane
oznakowanie.

Gmina Łęka Opatowska:
W 2020 r. gmina zapewniła opiekę pedagoga szkolnego we
wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Z porad
pedagoga mogą korzystać dzieci ze szkół oraz ich rodzice i
opiekunowie prawni. Dla dzieci niepełnosprawnych nie mogących
uczęszczać do szkoły organizowano zajęcia rewalidacyjne.
Gmina Perzów:
W placówkach oświatowych na terenie gminy Perzów istnieje
funkcja pedagoga szkolnego. Zadania realizują nauczyciele i
pedagodzy zatrudnieni w placówkach. Pedagodzy realizują te
zadania w oparciu o posiadane przez uczniów orzeczenia z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach swojej statutowej
działalności obejmuje opieką dzieci i młodzież z terenu powiatu
kępińskiego oraz ich rodzin. W roku 2020 poradnia wydała
dzieciom niepełnosprawnym 115 orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego. Pracownicy poradni udzielali wsparcia szkołom i
przedszkolom realizującym te orzeczenia oraz porad i konsultacji
rodzicom.
Stowarzyszenie Apertus:
„Naprzeciw płynącej fali - warsztaty dla osób pracujących z
młodzieżą"- kontynuacja. Czas trwania projektu: 01.09.2019 31.03.2020 roku. Na projekt pozyskano środki z Komisji
Europejskiej - operatorem programu jest Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji. Całkowite dofinansowanie wyniosło 9128.00
EUR. Projekt polega na obserwacji zajęć i warsztatów w
zaprzyjaźnionym stowarzyszeniu Osp Sports Club na Islandii w
roku 2019. Uczestnicy z obu organizacji rozwinęli m.in.
umiejętność uczenia się, w tym uczenia się od siebie nawzajem,
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5. Organizowanie
szkoleń dla kadry
pedagogicznej
mającej kontakt z
dzieckiem
niepełnosprawny
m.

6. Organizowanie
spotkań dla
rodziców
posiadających
niepełnosprawne
dzieci w celu
wymiany
doświadczeń.

umiejętność współpracy w grupie, umiejętność pracy w grupie
zróżnicowanej narodowo i etnicznie, znajomość języka i inne.
Dzięki projektowi młodzież z niepełnosprawnościami z naszego
stowarzyszenia zyskała dostęp do zajęć na pływalni, podczas
których oswajała się z wodą, poznała zasady bezpiecznego
korzystania z basenów, jezior, morza itp. oraz uczestniczyła w
zajęciach w jednej z trzech form aktywności fizycznej z
wykorzystaniem wody: pływania, piłki wodnej, aqua aerobiku.
GOPS Rychtal:
Prowadzone były zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o
kształceniu specjalnym oraz występowała realizacja zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w formie indywidualnej
Starostwo Powiatowe w Kępnie:
Kadra pedagogiczna mająca kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi
posiada niezbędne kwalifikacje i często bierze udział w szkoleniach
organizowanych przez specjalistyczne instytucje w powyższym
temacie.
Gmina Perzów:
Placówki w gminie Perzów wypełniają obowiązek organizowania
szkoleń dla kadry pedagogicznej mającej kontakt z dzieckiem
niepełnosprawnym.
Gmina Trzcinica:
organizowanie specjalistycznych szkoleń dla kadry pedagogicznej
przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Trzcinica.
Gmina Łęka Opatowska:
W szkołach przeprowadzane są szkolenia wewnętrzne dla
nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Kadra
pedagogiczna zatrudniona w szkołach podstawowych gminy, z
racji nauczania dzieci niepełnosprawnych lub dzieci z poważnymi
chorobami bierze udział w wielu szkoleniach
Gmina Bralin:
Rada Pedagogiczna placówek oświatowych z terenu gminy
doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w
licznych i różnorakich szkoleniach.
GOPS Rychtal:
Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej mającej kontakt z
dzieckiem niepełnosprawnym. Ponadto realizacja IPET, zajęć
rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym,
realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formie
indywidualnej oraz opieka nauczycieli wspomagających.

GOPS Rychtal:
Organizacja warsztatów
niepełnosprawnościami.

i

porad

dla

rodziców

dzieci

z
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7. Wspomaganie
procesu nauczania
z udziałem
organizacji
pozarządowych
działających na
rzecz osób
niepełnosprawnyc
h.

Stowarzyszenie Apertus:
„Basen ścianka, koński grzbiet, sztuka walki - czemu nie?"
Czas trwania projektu to: 03.09.2020 - 30.11.2020, na który
pozyskano środki z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w
wysokości 65.000,00 zł, co pozwoliło na pełne sfinansowanie tego
przedsięwzięcia. W projekcie wzięło udział 66 dzieci oraz 10
wolontariuszy. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia
samodzielności dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu
kępińskiego i ostrzeszowskiego.
Zrealizowano następujące formy rehabilitacji:
- zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance
- hipoterapia
- taekwon-do
- zajęcia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborn
- rehabilitacja w wodzie wg koncepcji Halliwick
Zapewnione zostały transport i ubezpieczenie NNW na zajęcia oraz
materiały pomocne do rehabilitacji w wodzie.

8. Wspieranie
niepełnosprawnej
młodzieży i osób
dorosłych w
podejmowaniu
edukacji na
poziomach
wyższych, celem
poprawy sytuacji
na rynku pracydoradztwo,
udostępnianie
informacji.

Starostwo Powiatowe w Kępnie:
Młodzież niepełnosprawną na bieżąco wspomagano w
podejmowaniu edukacji na wyższym poziomie poprzez działania
pracowników PPP, pedagogów szkolnych czy doradców
zawodowych. Wsparciem w macierzystej szkole objęci są również
rodzice dzieci niepełnosprawnych.
PCPR Kępno:
W 2020 roku ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” rozpatrzono pozytywnie 25
wniosków osób niepełnosprawnych, które uzyskały dofinansowanie
jako pomoc w uzyskaniu wykształcenia na wyższym poziomie na
łączną sumę 86.064,75 zł.

Cel 5. Opieka medyczna i rehabilitacja
NAZWA
DZIAŁANIA
1. Gromadzenie
danych dotyczących
przyczyn
występowania
niepełnosprawności
wśród mieszkańców
powiatu kępińskiego.

OPIS DZIAŁANIA

UWAGI

PZOON Kępno:
W 2020 r. wydano 1252 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia
niepełnosprawności
oraz
106
orzeczeń
ustalających
niepełnosprawność dla dzieci poniżej 16 roku życia. Najczęstsze
przyczyny
niepełnosprawności
występujące
wśród
mieszkańców powiatu powyżej 16 roku życia dotyczą narządu
ruchu, układu oddechowo-krążeniowego oraz schorzeń
neurologicznych. Natomiast w przypadku dzieci do 16 roku
życia najczęstsze przyczyny ustalenia niepełnosprawności to
schorzenia neurologiczne, endokrynologiczne, metaboliczne,
całościowe zaburzenia rozwojowe oraz schorzenia narządu
ruchu.
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2. Inicjowanie działań
zmierzających do
edukacji
społeczeństwa
powiatu w zakresie
propagowania
zdrowego stylu życia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie:
w 2020 roku zrealizowano na terenie powiatu kępińskiego
łącznie 10 programów w tematyce propagowania zdrowego
stylu życia, które połączone były także z organizacją konkursów
w tej tematyce. Zrealizowano także 2 interwencje
nieprogramowe połączone z konkursami.

3. Wspieranie
kampanii
informacyjnych
dotyczących osób
niepełnosprawnych.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczna w kraju,
kampanie informacyjne dotyczące osób niepełnosprawnych
były prowadzone za pośrednictwem stron internetowych, prasy
oraz mediów społecznościowych.

4. Podejmowanie
działań w obszarze
opieki medycznej,
mających na celu
wczesną interwencję i
leczenie m.in.
propagowanie badań
profilaktycznych.
Zwiększanie dostępu
do usług opiekuńczych
i pielęgnacyjnych dla
osób
niepełnosprawnychzakłady
pielęgnacyjnoopiekuńcze, domy
pomocy społecznej.

MGOPS Kępno:
Ośrodek od wielu lat organizuje usługi opiekuńcze w postaci
pomocy sąsiedzkiej, opieki nad chorym w domu oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych. Wykonawcą tych usług
jest Spółdzielnia Socjalna „Szansa".
W strukturze organizacyjnej MGOPS w Kępnie działa
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz Całodzienny Klub Seniora „Pod Żurawiem"przy CKS działa także Stowarzyszenie Seniorów „Razem".
GOPS w Bralinie:
Udzielano wsparcia osobom niepełnosprawnym zarówno
finansowego w postaci zasiłków jak i pomocy w formie usług
opiekuńczych.
Gmina Łęka Opatowska:
Gmina współpracuje z ośrodkami prowadzącymi badania
profilaktyczne. W 2020 roku mieszkańcy mogli skorzystać z
profilaktycznych badań mammograficznych. Planowo również
przeprowadzić inne badania, jednak z powodu panującej w
kraju sytuacji epidemiologicznej nie zostały one zrealizowane.
PCPR Kępno:
W wyniku postępowania administracyjnego, poprzedzonego
wywiadami środowiskowymi umieszczono 16 osób w Domu
Pomocy Społecznej w Rzetni.
PCPR w roku 2020 kontynuowało wparcie dla osób
niepełnosprawnych w postaci usług asystenckich. Zadania
asystenta osoby niepełnosprawnej opierały się na wspieraniu
ON w codziennych sprawach. Praca asystenta nie ma jednak
charakteru usług opiekuńczych czy pielęgnacyjnych.
Podopieczni asystenta chętnie korzystali z tego rodzaju
wsparcia, które polegał m.in. na pomocy w umówieniu wizyt u
lekarzy, pomocy przy codziennych zakupach, czy wspólnym
wyjściu z domu. Z usług asystenta w 2020 roku korzystało 16
osób z terenu powiatu kępińskiego.
Starostwo Powiatowe w Kępnie:
powołanie przez Starostę Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych, która pełni funkcję organu
opiniotwórczo – doradczego Starosty, której spotkania

5. Podejmowanie
inicjatyw tworzenia
instytucji
wspierających osoby

Zadanie to
przypada na
realizację w
roku 20152021
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niepełnosprawne, np.
zorganizowanie
Powiatowego Ośrodka
wsparcia dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi.
6. Podejmowanie
działań dotyczących
powiatowego
programu
rehabilitacyjnego dla
różnych grup osób
niepełnosprawnych, ze
szczególnym
uwzględnieniem
specjalistów
rehabilitujących dzieci
niepełnosprawne.
7. Szkolenie kadry
niepublicznych i
publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w
zakresie wpierania
osób
niepełnosprawnych.
8. Szkolenie kadry
fizjoterapeutów w
zakresie
specjalistycznej
rehabilitacji dzieci.

odbywały się regularnie w 2020 roku.

Brak informacji zwrotnej w tym zakresie.

Brak informacji zwrotnej w tym zakresie.

Brak informacji zwrotnej w tym zakresie.

PODSUMOWANIE:
Przedłożony materiał z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2015-2021 przygotowano na podstawie materiałów otrzymanych
od wielu instytucji i lokalnych samorządów. Po dokonaniu analizy nadesłanych odpowiedzi
stwierdza się, że na terenie powiatu podejmowane są działania wynikające z przyjętego
programu.
W ramach celu 1 Budzenie świadomości społecznej w związku z wystąpieniem w
naszym kraju pandemii koronawirusa (covid - 19), zaplanowane imprezy sportoworekreacyjne dla osób niepełnosprawnych nie mogły się odbyć. Zawieszono także większość
konkursów i zawodów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Także organizacje
pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania sport,
kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych były zmuszone wycofać się z
planowanych wydarzeń i wyjazdów dla swoich podopiecznych.
Pracownicy PCPR oraz PZOON na bieżąco przekazywali zainteresowanym osobom
różnorakie informacje związane z tematyką osób niepełnosprawnych. Wskazywano także
odpowiednie instytucje, które swoim zakresem działania oferują szczegółowe wsparcie.
Informacje były również przekazywane przy pomocy lokalnych mediów oraz poprzez stronę
internetową. Osoby niepełnosprawne były powiadamiane także o różnych programach oraz
projektach realizowanych przez jednostki jak i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przekazało
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dofinansowanie ze środków PFRON dla Caritas Diecezja Kaliska na realizacje programu
„Zajęcia Klubowe WTZ” w łącznej kwocie 10.800 zł. Z zajęć w 2020 roku korzystały 4
osoby.
W ramach celu 2 Dostępność. Likwidacja barier funkcjonalnych w środowisku
zamieszkania osoby niepełnosprawnej na etapie projektowania i realizacji budowy
obiektów, egzekwowano przepisy w zakresie dostępności tychże budynków do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Starostowo Powiatowe w sposób ciągły współpracuje z Powiatową
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie możliwych dofinansowań ze
środków PFRON. W Gminie Łęka Opatowska została oddana do użytkowania nowa część
rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Siemianicach. W 2020 r. został wykonany także projekt
budowlany budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego. Projektowany budynek jest
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych na pobyt dzienny jak i całodobowy. Obiekt z racji
swej funkcji w całości jest dostosowany do osób niepełnosprawnych Wykonano również
projekt budowy budynku remizy OSP wraz ze świetlica wiejską w miejscowości Opatów. Jest
to budynek z poddaszem użytkowym, wyposażony w urządzenie transportowe dla osób
niepełnosprawnych - tzw. „schodołaz". Do budynku zapewniono dostęp osobom o
ograniczonej zdolności poruszania się, w tym osobom na wózkach inwalidzkich, gdzie będzie
również toaleta dla osób niepełnosprawnych. W Gminie Perzów utworzono Klub Seniora w
Domasłowie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób starszych, często
niepełnosprawnych. Gmina Bralin wyposażyła nową siłownię zewnętrzną na stadionie w
Bralinie w urządzenia sportowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób
na wózkach inwalidzkich. Wytyczono także przed budynkiem urzędu gminy miejsca
parkingowe dla niepełnosprawnych interesantów. Gmina Łęka Opatowska organizowała
transport publiczny poprzez dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych
w Słupi. Ponadto w miarę potrzeby osoby niepełnosprawne dowożone są samochodem gminy
do różnych poradni specjalistycznych, czy na konsultacje lekarskie. Gmina Trzcinica oraz
Rychtal także organizowały transport do placówek edukacyjnych dla niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży. Gmina Bralin organizowała dowóz osób niepełnosprawnych do
Środowiskowego Domu Samopomocy Kępnie, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek
oświatowych oraz refundowała koszty dojazdu rodzicom dzieci niepełnosprawnych
organizujących transport dzieci we własnym zakresie. Ponadto, PCPR w ramach swoich
zadań, przyznał 23 osobom niepełnosprawnym wsparcie do likwidacji barier funkcjonalnych.
W ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, finansowanego ze
środków PFRON, 3 gminy z terenu powiatu kępińskiego złożyły wnioski a tym samym
otrzymały dofinansowanie na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.
W ramach celu 3 Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, gdzie
osoby niepełnosprawne należą do grupy mającej szczególne trudności na rynku pracy i są
zagrożone wykluczeniem społecznym i potrzebują specjalnego wsparcia, zastosowano
różnorodne formy aktywizacji. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych oparte były
na zrozumieniu ich indywidualnych potrzeb i personalnym wsparciu. Realizowane głównie
on-line z uwagi na stan pandemii. Proces doradztwa zawodowego służył rozwiązaniu
największych problemów zawodowych w indywidualny sposób. Szkolenia realizowane w
2020 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych uwzględniały zapotrzebowanie kępińskiego
rynku pracy oraz specyficzne problemy tych osób. Sfinansowanie szkoleń zawodowych
pozwoliło podwyższyć kwalifikacje i rozwiązać problemy zawodowe 3 osobom
niepełnosprawnym. Działania podejmowane przez Urząd zmierzały do zwiększenia
potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne poprzez
inicjowanie alternatywnych form
aktywizacji. Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych wymagała podjęcia partnerskich działań ukierunkowanych na stworzenie
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warunków do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Szczególne działania były adresowane do
osób niepełnosprawnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, tj. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w
powiecie kępińskim (V)". Istotnym elementem pracy doradców zawodowych i pośredników
pracy było inicjowanie i organizowanie kontaktów między osobami niepełnosprawnymi a
pracodawcami, a także popularyzowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy
wykorzystaniu różnorodnych źródeł przekazu tj. materiałów informacyjno – promocyjnych.
Działania promocyjne miały na celu podniesienia świadomości osób niepełnosprawnych,
organizacji pozarządowych i innych usługodawców nt. korzyści wynikających z usług
doradczych. Podjęte działania zastosowane w 2020 roku koncentrowały się na zadaniach
widzianych z perspektywy osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kępnie. Głównym celem podejmowanych przez Urząd działań na rzecz
osób niepełnosprawnych było objęcie i udzielanie osobom potrzebującym pomocy w
pokonywaniu przeciwieństw losu i życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadania Programowe umożliwiają systematyczną realizację założonego celu strategicznego
jakim jest aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. A zatem,
wzmocnienie i rozszerzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zaproponowane
wsparcie, przyczyniło się do skutecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także
aktywnego udziału w życiu społeczno - zawodowym, na zasadzie równości z innymi
osobami. Projekt przeciwdziała dyskryminacji osób niepełnosprawnych, propaguje postawy i
działania równościowe, ale wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami ciągle pozostaje
jednym z najtrudniejszych do rozwiązania realnych problemów. Aktywizacja zawodowa i
społeczna pozostaje wyzwaniem nie tylko samych niepełnosprawnych, ale i partnerów
działających na rzecz tej grupy społecznej. Poprzez te działania widzimy celowość
rozpoczęcia i kontynuacji integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W ramach celu 4 Edukacja osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem prowadzone było wczesne wspomaganie w ramach godzin zatwierdzonych
przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym. Zrealizowano także zadania w ramach
programu ,,Za życiem". ZSS w Słupi został w ramach wspomnianego programu wyznaczony
jako koordynator na terenie powiatu kępińskiego. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Kępnie w roku 2020 wydała 22 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz 115 orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizacja tych opinii dla dzieci z naszego powiatu
odbywała się w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi. W szkołach ponadpodstawowych nie
wystąpiła potrzeba tworzenia oddziałów integracyjnych, uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi realizowali naukę w ogólnodostępnych oddziałach szkół
zawodowych i objęci byli dodatkowymi zajęciami zgodnie ze wskazaniami zawartymi w
orzeczeniach. Gmina Perzów w oddziałach przedszkolnych zatrudniała 1 opiekuna
wspomagającego oraz prowadziła dodatkowe zajęcia logopedyczne. Na terenie Gminy
Rychtal utworzono klasy integracyjne w ogólnodostępnej szkole podstawowej i przedszkolu
w Rychtalu. Gmina Trzcinica organizowała z kolei zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno
- pedagogicznej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów w przedszkolach i
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Na terenie Gminy Łęka Opatowska
istniała jedna klasa integracyjna (klasa VII) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Trzebieniu. W placówkach edukacyjnych na terenie gminy Rychtal organizowano warsztaty i
porady dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz prowadzono zajęcia rewalidacyjne
dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym a także realizowano zajęcia rewalidacyjnowychowawcze w formie indywidualnej.
W zakresie prowadzenia wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju Stowarzyszenie
Apertus realizowało w 2020 roku zadanie pn. „Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna
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wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego". W
ramach zadania prowadzono wielospecjalistyczną rehabilitację. ZSS do którego uczęszczają
uczniowie niepełnosprawni jest przystosowany do tej grupy osób oraz posiada wymagane
oznakowanie. Gminy z terenu powiatu kępińskiego zapewniały w swoich szkołach pomoc
pedagoga szkolnego. Na terenie placówki edukacyjnej w Rychtalu prowadzone były zajęcia
rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz występowała realizacja
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formie indywidualnej. Wspomaganie procesu nauczania
z udziałem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych aktywnie
odbywało się przy udziale Stowarzyszenia Apertus, które to organizowało warsztaty dla osób

pracujących z młodzieżą pn. „Naprzeciw płynącej fali”. Uczestnicy warsztatów rozwinęli
m.in. umiejętność uczenia się, w tym uczenia się od siebie nawzajem, umiejętność
współpracy w grupie, umiejętność pracy w grupie zróżnicowanej narodowo i etnicznie oraz
znajomości języka. Kolejne przedsięwzięcie pn. „Basen ścianka, koński grzbiet, sztuka walki
- czemu nie?" pozwoliło na aktywną rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Kadra pedagogiczna zarówno z placówek ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych jak i ze
szkół gminnych mająca kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi posiada niezbędne kwalifikacje
i często brała udział w szkoleniach organizowanych przez specjalistyczne instytucje.
Wspieranie niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych w podejmowaniu edukacji na poziomach
wyższych odbyło się m.in poprzez realizację ze środków PFRON pilotażowego programu

„Aktywny samorząd”, gdzie rozpatrzono pozytywnie 25 wniosków osób niepełnosprawnych,
które otrzymały dofinansowanie jako pomoc w uzyskaniu wykształcenia na wyższym
poziomie. Młodzież niepełnosprawną na bieżąco wspomagano także w podejmowaniu
edukacji na wyższym poziomie poprzez działania pracowników PPP, pedagogów szkolnych
czy doradców zawodowych. Wsparciem w macierzystej szkole objęci byli również rodzice
dzieci niepełnosprawnych.
W ramach celu 5 Opieka medyczna i rehabilitacja PZOON na bieżąco gromadził dane
dotyczące przyczyn występowania niepełnosprawności wśród mieszkańców powiatu
kępińskiego. Ogółem w 2020 roku wydano 1252 orzeczeń dotyczących ustalenia stopnia
niepełnosprawności oraz 106 orzeczeń dla dzieci do 16 roku życia. Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna realizowała liczne programy o tematyce propagowania
zdrowego stylu życia, które połączone były także z organizacją konkursów.
W tematyce podejmowania działań w obszarze opieki medycznej, mających na celu wczesną
interwencję i leczenie m.in. propagowanie badań profilaktycznych oraz zwiększanie dostępu do usług
opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych MGOPS w Kępnie od wielu lat

organizuje usługi opiekuńcze w postaci pomocy sąsiedzkiej, opieki nad chorym w domu oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych. Wykonawcą tych usług jest Spółdzielnia Socjalna
„Szansa". W strukturze organizacyjnej MGOPS w Kępnie działa ponadto Środowiskowy
Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Całodzienny Klub Seniora
„Pod Żurawiem"- przy CKS działa także Stowarzyszenie Seniorów „Razem". GOPS w
Bralinie udzielał wsparcia osobom niepełnosprawnym zarówno finansowego w postaci
zasiłków jak i pomocy w formie usług opiekuńczych. Z kolei Gmina Łęka Opatowska
współpracowała z ośrodkami prowadzącymi badania profilaktyczne. W 2020 roku
mieszkańcy mogli skorzystać z profilaktycznych badań mammograficznych. W wyniku
postępowania administracyjnego, poprzedzonego wywiadami środowiskowymi umieszczono
16 osób w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. PCPR w roku 2020 kontynuowało wparcie
dla osób niepełnosprawnych w postaci usług asystenckich. Zadania asystenta osoby
niepełnosprawnej opierały się na wspieraniu ON w codziennych sprawach. Z usług asystenta
w 2020 roku korzystało 16 osób z terenu powiatu kępińskiego.
Powołana przez Starostę Powiatowa Społeczna Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
która pełni funkcję organu opiniotwórczo – doradczego Starosty, spotykała się regularnie w
2020 roku.
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Na podstawie analizy zgromadzonego oraz nadesłanego materiału można stwierdzić,
iż na terenie powiatu kępińskiego są podejmowane działania w ramach poszczególnych celów
operacyjnych poprzez różne instytucje publiczne i pozarządowe, które przyczyniają się do
poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu kępińskiego, poprzez
poprawę oraz zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa
w życiu społecznym. i zawodowym.

/-/ Zuzanna Puchalska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
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