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I. Idee upreeuwsnie pregramu dzielenie ne mee: neńh niepełuusprewnyeli i
eehursunyeii psyehieeuie

System rehabilitacji reweduwej i epeieeetiei niejest w neseym krej u kumpletny

i spójny- Istettie iuki i uiekensekweneje pttitiujeJ że wiele osób jest stiyehetiyeh

na dalekie peryi'erie żyeie speieeeeege. Brak sprewnege sptijnege systemu eenttiey

usuhem niepełrtusprewnyiti sprawie ezes-tti. ite te eseby sieją sie beneficjentami pemeey

spułeeitttej i hiereumi reni inwalidskieh, reni seejelnyeh.

Referme administracyjne kraju, kenieeeitesć reergenieseji detyeheeesewej sieei

wseystkieh pedmiutów eąimuiąeyelt się tą deiedsiuą żyeie spuieezitege nakłada na

semereąd petreebe petijeeie newyeht skeertiyltewenyeh i hertisiei efektywnych tisieieii

iuitelnyeii tie reee's wspierania useh uiepełnesprewttyeh. Deiełeniem tel-tim wyelmeleą

nepteeeiwj ze jednej struny Hene Prew Dsóh Niepełnesprewnyeh i prsepi sy usteisfy :s

dnia 2? sierpnie I??? rei-tu tt rehabiliteeii eewudmyej i spełeeenej eres estrudnieniu

eseb niepełnesprewnyeh iDe.U. :. 1997 reku Nr 123. pes. TTF: :s. pti'ittit em.], eres:

ustawe e pemuey spuieeeuej [Ds.U. e EDU-ii mi.-tu Nr (':-4. pt:-2593 ?: późn emiettemii

Celem pre-gramu jest stwemetiie neweeeesnege systemu wsparcie ustiii

rtiepełnusprewnyeii i ieh mu:-uu? [stery umeżiiwi prewetieenie seerei-tieit deieltui

edukeeyittyein t'ehshilileeyjiiyeii. Budewe systemu wspereie estih niepeinuspmwnyeh

ndhywuć sie pewilttie kempieksewej przy czynnym LidiiiiEllE': wssystitieh istniejąeyelt na

terenie gminy pudmiutów sejmująeyeh sie te prebietitetyką. Dsiei-ti temu bessie muerte

w pełni wyktirsystut': ieh petenejei i mużliweśei. e jedneeseśitie pc:-siadać lit-:imtilett'teL

ititiermeeie. De skuteemej reeliiteeii esmiereeiiyeh eeiów niesbetirte bedeie współprace

włede gminny-sit : wiedesmi pewieteieynti. etgenieeejemi pessreądewytiti tiret: irtttyeh

instytucji ueiełejąeyelt ne rseee usńh niepełnesprewnyem megąeyeh wspiera-:':-

pritetlsiewejeeie pregremu meryteryeenie i finansisty-::.



II. Inl'ermaeja e wapńłpraey (Emilianir Dpinegera Górna z inat'ytuejami i

erganizaejami działającymi na rzeez eańh niepełneaprawnyeh i

zahurzenyeh pa yeh iezale

I] z Pewiatewym Centrum Pemeey Redziaie w Eieehanewie

[Teiem 'i-i'EpÓłpTHEF gminy z Centrum Pemeey Redzinie jest kierewaaie eańh

niepeineaprawnyeh w eela pezyakiwania:

- świadezeń z zai—„reaa rehabilitaeji zaweaiewej i apeieeznej.

- pea-jeep iinanaewej ;: Państwewege Funduszu Rehabilitaeji Cle-jb

N ie pełnaaprauziyeh.
- epiei—Li eaieciehewej w Demaeh Iłemeey Speieeznei dia mieazkatieńw aaazej gmin:,r

pnitrzebaiaegr-eh takiej farmy pemeey
— epieki dziennej w Uśmdku Wapareia dia Claeb Zahurzenyeh Payehieznie

li z Pewiatewym Zeapnłem Ile Spraw Orzekania e Niepelnaaprawnmiei w

Eieehanuwie

Łeapńł prewadzi erzeezaietwe nańb dereaiyeh i dzjeei da lat iii-tu w eelu ustaleniu

niepelneaprawneśei.

3] z zakładami Upieki Zdrewntnej

Niepubliczne Zakiady [ipieki Ędrewetnej w eweieh działaniaeh realizują:

- ieezeaie egaiine „
- udzielaia ini'ermaeji e piaeńwitaeh wspareie i piaetiwkaeh rehabilitaeyjnyeh.

- kieruja na Ieezeaie az.pitalne i w eśredkaeh apeejaiiatyeznyeh.

- awiadezeaia pieiegnaeyjae przez pielegniarki are-:lawiakewe

- pedeiawewe badania diagneaiyezee

4] z Pawiatewjfm Urzędem F'raezr w Cieehaaewie

Urząd Gminy w Upiaegórze (ić-mej wapełpraeaje z Fewialewym Urzędem F'raegrr w

Cieehaaewie. który działa na padatawie ustaw? z dnia 14 grudnia 199% rei-cu e

zatrudnieniu i przeeiwdziaianiu bezrebeeiu [Dz. U. Eiiiii r. Nr 5 pezjńi eraz ustawy z

dnia 2? sierpnia IEFEiTr, e rehabiiitaeji zawedewej i apeieeznej eraz zatrudniania eaeh

niepełneaprawayeh (Dz.U, z 199? reka. Nr 123 pez. ”na z pekin. zm.]w związku ;:

pewpzazym pedejmewane za działania przez lą inatytueje w zakreaie rehabilitacji



aawcdcwej i aatrurlniania cseb niepelncsprawnycla. W ramach tych sedan Urząd Pracy

pre waclai :
- rejestracje csńli beat-chetnych niepełnesprawnych pcsaukujacych pracy..

- pcsreiinictwc pracy i pcradnictwc aawcticwe ella tiseh niepeincsprawitych, ich

sakelenic cras. pracl-twali fikewanie,
› kieruje cechy niepelncsprawne które wymagają specjalistycsncge prcgramu

sal-:cleaia cras. rehabilitacji lecimiccej i spclecanej. cln specjalistycanegc eśrcclka

sakclenic-wc-rchahiiitacyjnege lub innej placówki saltclcnicwej.

- dcracatwc erganiaacyjna — prawe i ekenemicane w sekresic claiałalncsci

gtispedarcsej lui:- rclnicaej pcdeimcwanej praca csc'cy niepelncsprawnc.

5] wspólpraca I erganhaejami paaaraądawymi

lstetną rcle w aalercsic wspierania crsńb niepełncsprawnych i ich redain pełnia

crganisacje peaarzaclcwe. Nikt lepiej nie ana srndcwiska asńb niepelncsprawnyclt jak

eni sami pcpraee. craanianwanic sie w gwiazki, Fundacje i stcwarayseenia cras daislanie

w sakresie wsparcia, samcpemccy„ mawijania współpracy 2 jeclncstleami samcmądu

tcrytnrialnegc i innymi placówkami. Tc erganiaacjc najlepiej sznaja pntraehy swe-ich

petiepiecienyclt i najskutecsniei je raspekajaja. Taka Ferma tlaiałania jest tei: najtsiisaa.

Dlategn też należy wspierac je w merytcrycanym claialaniu. „lake najharclrjej prężnie

daialaiace należy wymienić:

Dchctnicza Strait Pcżarna w Dlugcłece gmina Dpincgńra [lema

Fundacje Pcmccy Daiecicm. Mledaieży i [l:-crasłym Niepelncsprawnym w

[Ticchancwic „Być je!-Ł inni".

ii'tilslei Ęwiaaek Emerytów. Rencistów i Inwalidów kale w [inngtiriec Górnej

- Karami Rejcncwy Fclskiegc Caerwcnegc Hrcyża w Ciechancwie

— Tcwaraystwc Prayjaciel Daieci — Gddaiał w Ciechanewic

(Emdek Pemeey Spnłecłnej

Na terenie Gminy Dpincgera Gems prawa:-lai dzialalncse Gminny Daredek

Primacy Speleccnej. Realiauje cn padania wynikające z ustawy a dnia 12 marca EDITH

ml.-m n pcmccy spciecancjĘDalJ . i: 2504 reku Hr Grimes 593 a póżn. mianami].

Są tu nastepujące Fermy pnmncy:

ll świe—zlecenia l'tnansewe Łaasillci redeinne i pielęgnacyjne, sasillei stale,

ckrescwe, EEtSlll-Ll celcwe. easill-ti cel-:iwe termincwe na praygetcwanie pesilka w

ttcmu w ramach realiaacji ..Wiclcletniege Prcgramu Pcmcc Państwa w Zakresie



Daaywiaaia" ]

2] prayauawania ppm-Jay raaaaawuj

3) uaiugi apaajaiiatyuma dla nać-i:: aahuraanyah payahiaauia

4] uaługi upiakuiiaaa

5] puma»: apaajaiiatyaana [paraduiatwm edukacja. terapia],

[i] praca aaajaina

?] twarzania grup samupumaaawyah

HL Charaktawatyka aańb niapałuuaprawayah i aahuraanyah psychicznie na

tara-nia gminar

Na Laranja gminy [,"ipiuugura Guma :aamiaaai-zuią pac-by a rńanagu rudaaju

uiapałuuaprawnaaaia. Są tu głównie ludaia uiapah'iuaprawni imalaklualnia, :: dysfuakaia

nara-artu ruchu? ałuahu. wamku i chara-y payahiaamia

Według dauyah : Harudawagu Spiau Puwaaaahnaga gmina w ?.iiiiE raku

aamiaaakiwaiy iana aaaby niap-ainuaprawua [ w tym 495 maaaaym i 51211) kahiatL uu

atmiawiiu 153% ugułu miaaakańańw gminy. 'Grupa ta jaa! aiinia arriżniaawaaa nia tylka

pad wagladam atupuia niapałuaaprawuuśai. ala taka:: wieku. wykaatałaania i źródła

ulrayiuauia. W źródłach ulraymauia praawaaaja świadaaaaia apułaaaaia tj.: ramy.

amaryiury i aaaiłi-ai. Dauby uiapałuaapraaaa aa aaęata garaaj wykaatałauna ( praawaaa

wafkaata-iaania padatawuwa]. aa adaaydawania utrudnia iah funkaiuuuwauia na rynku

pracy.
Saaaagalnai uwagi wymagaja ruda-jn]; puaiadająaa niapahmapraama daiaai. jaaali

alua'iai u iah adukaajf; i apuiaaaua wiaaaaaia uraz maaliwuśai rahahilitaagiaa. Na tarania

gminy wypłacanych jaat Eli] aaaiikńw piaiagnauyjuyah. w tym dla mauuk daiaai

niupałuaapraamyah - 29 uraa 15 świadaaań piaięguaaginych dla radaiańw

raayguuiaayah :: aatruciuiaaia w celu aapawuiauia atałaj upiaki daiaaku.

Hiupałnuaprawnaaić paychitaua

PIEUIT'IiHllF akunumiaana krain. azyhkuść. życia, atraa puwuduja. aa mania Iiaaha aaa]:

a aaburaauiami payahiaauymi. W uaaaym gmiuia jest ta rfz-ania:”: duży prablam. Champ

payahiaauia kiamwaai są na iaaaaaia da aapitali payahiauyaauyah . W Ciaahauuwia

uaiaia Puraciuia Żurawia Payahiaaaagu. kiara udaiaia [ruramnaugrr i waparaia w aakraaia

larapii indywidualna-i tylka w minimalnym łaki-asia, Paajanai "Lai Paradni aa. laaaani

głów.-mia farmakulagiaauia. Iatuiaja uatumiaat duża aapufraahawaaia na aurganiauwauia



[Entitincgu UśrntiI-ta Wsparcia dla ciach charych psychicznic i ich radziu. Szczcgńinic

jest zauważalny bral-: pnmucy pzyc-hcIagiczncj1 terapeutycznej i pcdagugiczncj u dzieci

z takimi schurzcuiami jak: autyzm. ADI-[D. purazenic mczgcwc. Pnprzcz fakt braku

cpicki nati chcrymi psychicznie tlziccmh ulcgaja rlcgratiacji i izclacji spcicczncj ich

rcaziuy.

Hf”. Pnlrzehy csńh niepelncsprawnych I zahurzcnych psychicznie

Dc najislutnicjszych pctrzch „saa nicpeincsprannycit w naszej gminic naleza:

aktywny i zrircwy styl życia

latwy dustcp tic lcczcaia. cpicki mcdyczncj„ wc-zcsucj diaguuzy

i rchahililacji,
LiDi-ilĘF dc nauki w klasach integracyjnych riziccicm nicpcłnusprawnym w

szaniach na tcrcnic gminy,

zwiększenie mcziiwcs'ci zatrudnienia na ctwartym rynku pracy uraz w

zakładach pracy chrcnicncjl

zlikwidcwanie haricr architektcnicznych. urbanistycznych w kcmunikuwaniu

sie w uhiektsch uzyteczncsci publicznej i mieszkaniach prywatnych.

zlikwiticwanic barier w itcmunikacji i srndkach transpcrtu pubiiczncgcl

umcziiwicnie dustepu csuhcm niepcinusprawnym tic uczcstnictwa w imprezach

rckrcacyjnych. I-Lu ll uralnych i spcrtcwych.

dcstep dn pnrarinictwa spccjaiistycznegn dla redzin usun zahurzcnych

psychicznie i nicpeinnsprawnych

Integracia nsńh niepeinuspraamych i chcrych psychicznie ze sruduwiskiem

Realizacja pntrzeh csńh niepełncsprawnych i zaburzanych psychicznie

i] inspirnwnnic przedsięwzięć zmierzających lin integracji usńb

niepelnnsprewnych I zahurzcnych psychicznie zc spnicczeńsnscni pnprzcz

nastepujące dzialania:

mctywnwanic dn udzia-iu w imprczach rckrcacyjnc— kulturalnych

prnwadzcnic edukac'fi w śrcdcwisku Ici-:alnym :: rczumicniu patrzec cach

niepcłncsprawnych
upuwszcchnianic w mediach pruhlcmatyi-Łi nicpcłnnsprawnuści w cciu

kształluwania puzytyymych pcstaw

knntynuacja cylciiczncgc- Mazuwicckiegc Przcglatiu Twórczcści nach

nicpcłnnsprawnych przy Gminnym Uśmciiru Kultury w Spina-górze pcrcl



patrnnatam Wójta Grain;—r Dpinagńra Górna % Maraaałka Wajawadmwa

Maanwiaakiaga.

[Marru-radarami ar: rara'r'arrrjr'ę arra'rrrrfa : Gminny Uśradak PDITIDEH Spała:;rna1 i Gminny

Uśradak Ku] mrg.r

(*.rar ram'r'aarjfr' Endrrrrr'rr: praca ciągła prac:-: aaaa trwania pragramu

I] Pawarania „Punktu Infarmaayjaagn dla Daab Hiapałnnaprawnyah"

Zadania:

udaialania infarmaaji na prawach i uprannianiaah nać-h niapałnaaprawnyah,

- udaialarna infarmaaji a aadaniaalr Hnanaawanyah ?. funduaau PFRON

raa1ianwanyah praaa jadnaarki aarnaraaaa pawiamwagn.
- adaialania inthrmaaii a inatytuaiaah. plaaówkaah daiałajacyah na raaaa aaah

niapałnnanrawnyah,
- Zatmdniania spacjalialów rIa prawaaaania pam-Jay adakaayjna —

payahalagiaanaj na raaaa aanlr niapałnaaprawnyah i aaburaanyah payahiamia

aran iah radain

- Praw-arkana: daiałalnaaai Edukacyjnej r: rakraan prnEIaktyki zdrawamaj

Siadziha „FLWHTU" — biura GDFS w Daina-garae.

Urana-wa amfa! aa rara'faragfa zadania : Gminny Dśradak T—"arnanj.F Spalaarnaj

Płarrawaay rarmr'rr arrnraraam'rr „Punktu hrfannaayj naga dla Daa]:

Nianfahua-prawnych" — W kwartał EDDIE: raku

3] Iaaagażawania śradawiaka aańh niapalnaanrawnych i ich radziu w

daialalnaść aamapamaaawa

+ inicjawania i pan-nar: w argaaiaawaniu i prawadaaniu grup wsparcia

- nama-a marylaryaana i prawna w nrganiaawaniu atawarayaaan włanianyah na baaia

prawaaaanyah grup Wsparcia

- arganiaawarria wypaaaynku i tnmuaaw raha'nililaayjnyah grnpawyah

[Jrfprrwradar'rrhri rrr raać'r'aaar'a zadania : tEn-nnn],F Dśmdak Parnaag,r Spała-:anaj

Hanawany rar.-nia amamanfa pianaraaj gram-„ W kwartał EDGE raku



4] Spareadaenie diagnaajf gminy w eelu pełnega rueeanania iradawiaka aańh

niepełnaaprawnyeh: tj. Iieeby asńh niepełneaprawnyeh, ieh charakterystyki

: uwagiednieniem etapnia niepełnaeprawnaśei. paaiama żyeia i

wy kaatałeenia

EJŁĘnnwiea'eiaim' ear raniła-aqq gadania-- Gminny Deir-aldek Panic-ray Spnieeenej.

Gminne Cenlm ITI In Farmacji

Cena realizacji zadania: II kwartał HDD? 1'

5": kanrdynaeja aadań w zakresie realiaaeji pragramńw na reeea iradawiaka

aańh niepełaaeprawnyeh i aaburaaayeh payrhieenie.

[Miran-'iedefai'ni ea raai'iaiefe eminem: Gminny Dśrndek Female? Spaiee-enei

Piimnwnnj' Fermin FE'HHEHEEH anim.-Tia: praca eiągia

ń] I.;ikwidawanie barier architektonicznyeh i kamunikaeyjnyeh dla asńh

niepełnaaprawnyeh
- pndjeeie deiaiań w aakreaie peayaiaania śmdkńw na aiikwidnwanie barier

arehilektnnieenyeh hudynkaeh użyleeanaśei publieenej

— pnmne aeabam indywidualnym w uayskaniu dnia:-ji a PFRON —u na likwidację

barier arel'iiiekinnieenyeh we wiaanyeii mieaekżmiaeh

Chipaa-a'edeiniwn': Gmina Elaine—góra i Gnńnny Dśradek Fi::rn'megif Spnieeanej

Termin reniiaargfi: praca eiągia

?] Pndjeeie działań w celu utworzenia klas integraeyjayeh w Sal-zale

Państawa—Hej w Dpinagńrae i Gimnaajum w []pinagńrae

Uripraili'edeiaim': Gmina []pinngńra (Ziarna, Gminny Zespół Eknnnmie'mn

Adrniaiairaeyjny Saka-i. Dyrektnray wymienimweh sekai

Terri-win realizacji cieśnina: ml EDGE raku

EI] Zatrudnianie neńh niepełuaaprawnyeh

W aakreaie wsparcia eawndnwegn neńh niepeinnsprawnyeh bemniminyeh Iuh

nnaxilkująeyei'n pracy reanimuje eię:

nrganienwanie sake-leń i pnradnietwa dia netii: niepeinneprawnyeh w eeiu

ml.-'ieiearienia ich akuteeranśei w paaaukiwaniu pracy
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-nrganianwnnic aaknicii dla pracndawcnw na tcrnic gminy [)ninngdra f_idma w aakrcaic

mnłiiwnści catrudniania nach nicpcłnnaprawnych

Gripnwiaitininj' — 'L'Żrnlinnj.r Uśrndck Pum-nc? Spniccanai. Gminna Ccntrurn Infnnnacji.

Cana rca-francji zadania .' prac-a ciągła

Fndaumcwnnic

W ninicianyin nrcgrarnic pracdatawinnc maiaiy w krótkicj ciiaraktcrjralyc-c

instytucja i crganicacjc dainłającc na ranca nadb nicpc-incaprawnych. pcirachgr nadia

nicpcinnaprawnych aran: aaiirca działania na najbliaaac iata caicm likwidacji ulrudnic-ri i

ugranicacń unicmnżiiwiajncjfch 233515 cudaicnnc. nauka. pracę nraa pcłnicnic rn]

apniccanjfch.

Wj'dajc nic, :a.- prcpnnnwanc nawiazania aa na dajaiaj realna carnwnn pun wngladcm

tcchnicanjfrn jak i finananwjrm i traiiaja w capcrtracbnwanic knnkrcuwch nach

dniwiadcaajacjrch irudnniicL a aajmujacych ważnc micjacc w arndnwiaku inkainjfrn.

Wykwaiiiikawana kadra daiałajaca na tym pniu daja gwarancję atałcgn. wnikliwa-gc

diagnnanwania mnicniajacych się pana-cb i claawcancgn rcagnwania zamiana

nrnpnnnwanych fnm't waparcia.

Prngram ukicrunknwanjf jcat na rcalicacic- nadań pray wn'pńłpracjr

wanna-nianych inaijrlucji w cakrcaic dnatępu dc iccacnia i npiciti mcdycancj. wcacanci

diagnnawki. rchahilitacji i cdukacji Icccnicacj, nauki w aaiinłach wapńlnic ac Emmi

pcłnnaprawnjfmi niwicśnikami. jak rnwnica dn knrayatania ac ackclnictwa apacjalncgd

pcmncy paychulcgicanaj i padagngicancj. pracy na nlwarwm rynku pracy. życia w

śrcdnwiaku walnym nd haricr funkcjnnainjrch. pcaiadania aamnraadnaj rcprcacntacji

awcgu Śrndnwiaka. pcłncgn ucacnlnichva w życiu pnbiicanjrnu apnłccmym.

kulturalnym, anyatycanynn i apnrtnwym.

Zadania będą rcaiianwanc pray udaialc śrndknw właanjrch Gminy! pnayakiwanych 'a

Panstwuwcgn Funduszu (Jach Nicwinnapramwch uran. ac śrndkdw ['iurnpciaicicgn

Funduaau Spnicczncgm Trndnn nkrcśiić mnżliwcśc rcaiicacji nadań Lac waględu na

wyanknśc pcayakiwanych cnrncanic iirndków Enananwych. latnicjc aatcm mużiiwnść

pracauaięcin rcniia'acii nadań na lata następna.

Frngriun ma charaklcr utwarrjr i będzic ajatcinaiycmic aktualimwany w miara ;xńawiaiacjrch

się pam-zch.


