VI. HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ
CEL OPERACYJNY 1
Rozwój systemu udzielającego osobom niepełnosprawnym pomocy indywidualnej, zapobiegającego marginalizacji tych osób oraz przygotowującego je do
samodzielnego życia w społeczności lokalnej i zwiększającego ich udział w rynku pracy
Cel szczegółowy
Aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych.

Stworzenie dogodniejszych
warunków do aktywizacji
zawodowej osób
niepełnosprawnych

Działania
Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, terapeutyczne
oraz prawne dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin
i opiekunów

Wskaźniki

Wspieranie i rozwój
samoorganizacji osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin w tym klubów
samopomocy i grup wsparcia

Liczba klubów/ liczba uczestników

Podjęcie działań
zmierzających do rozwoju
ośrodków rehabilitacji
środowiskowej, w tym WTZ,
ŚDS, ośrodków wsparcia
dziennego
Podjęcie działań
zmierzających do utworzenia
całodobowych miejsc przy
PŚDS oraz mieszkań
chronionych dla osób
niepełnosprawnych
Wspieranie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych poprzez
dofinansowanie tworzenia
stanowisk pracy oraz
dofinansowanie
przystosowania stanowisk do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
Organizowanie szkoleń, staży
i innych form aktywizacji
zawodowej

Ilość WTZ, ŚDS, świetlic terapeutycznych ośrodków wsparcia dziennego, /liczba uczestników

Liczba zrealizowanych godzin z zakresu poradnictwa:
Liczba osób korzystających

Liczba grup wsparcia/ liczba uczestników

Ilość miejsc całodobowych i mieszkań chronionych

Ilość utworzonych stanowisk pracy

Liczba szkoleń, staży zawodowych i innych form aktywizacji zawodowej

Aktywizacja edukacyjna osób
niepełnosprawnych.

Tworzenie warunków do
samozatrudnienia osób
niepełnosprawnych

Liczba udzielonych dotacji dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Organizowanie poradnictwa i
doradztwa zawodowego oraz
pośrednictwa pracy

Liczba osób objętych doradztwem i pośrednictwem pracy

Podejmowanie działań w celu
zwiększenia dostępu opieki
przedszkolnej i szkolnictwa
specjalnego oraz do klas
integracyjnych i przedszkoli
integracyjnych
Podejmowanie działań w
kierunku likwidacji barier w
komunikowaniu się

Ilość klas i przedszkolnych oddziałów integracyjnych/ ilość osób korzystających

Ilość udzielonych dofinansowań
- liczba

przeszkolonych pracowników z zakresu alternatywnych metod porozumiewania się lub języka migowego

- ilość odbytych/zorganizowanych szkoleń z ww. zakresu
Dostęp do usług i wsparcia
środowiskowego oraz
instytucjonalnego

Podejmowanie działań na
rzecz powstania jednostek
aktywizujących osoby
niepełnosprawne poprzez
m.in. reintegrację społeczną i
zawodową

Otaczanie opieką oraz
pomocą socjalną osób
niepełnosprawnych i ich
rodzin w tym udzielanie
świadczeń pieniężnych,
pomocy rzeczowej,
świadczenie usług
opiekuńczych i
specjalistycznych usług
opiekuńczych
Podejmowanie działań na
rzecz modernizacji,
rozbudowy lub budowy
domów pomocy społecznej i
innych ośrodków wparcia,
rehabilitacji, edukacji osób
niepełnosprawnych
Promowanie zatrudnienia
socjalnego jako istotnego
elementu wsparcia
środowiskowego
Inicjowanie powstawania
instytucji organizujących
pracę socjalną m.in. centrów
integracji społecznej,
zakładów aktywizacji
zawodowej, spółdzielni
socjalnych

Liczba przyznanych świadczeń pieniężnych oraz pomocy rzeczowej
Ilość osób niepełnosprawnych korzystających z usług

Ilość działań

Liczba publikacji, artykułów, informacji

Liczba inicjatyw
Powstanie CIS/ZAZ/spółdzielni

CEL OPERACYJNY 2
Zapobieganie wykluczeniu osób niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego
Cel szczegółowy
Zwiększenie świadomości i
wiedzy na temat przyczyn,
skutków oraz sposobów
zapobiegania
niepełnosprawności
Upowszechnianie wiedzy na
temat niepełnosprawności i
praw osób niepełnosprawnych

Działania
Organizowanie kampanii informacyjnych,
spotkań, wykładów i prelekcji

Wskaźniki

Zapewnienie dostępu do rzetelnej i aktualnej
informacji o możliwościach wspierania osób
niepełnosprawnych

Liczba szkoleń/warsztatów/konferencji

Upublicznianie informacji o niepełnosprawności
i o prawach osób niepełnosprawnych poprzez
artykuły w lokalnych mediach, audycje radiowe,
ulotki informacyjne, informacje zamieszczone na
stronach internetowych

Liczba publikacji, artykułów, informacji

Propagowanie wolontariatu na
rzecz osób niepełnosprawnych
i wśród osób
niepełnosprawnych

Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami
niepełnosprawnymi

Liczba wolontariuszy

Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy

Ilość szkoleń

Kontynuacja i rozszerzenie
działań mających na celu
integrację osób
niepełnosprawnych, ich
opiekunów i rodzin ze
środowiskiem lokalnym.

dofinansowywanie imprez z zakresu sportu,
kultury rekreacji i turystyki organizowanych
przez organizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych
organizowanie imprez integracyjnych

Liczba dofinansowań

Wspieranie rozwoju
zainteresowań i uzdolnień
oraz promowanie osiągnięć
osób niepełnosprawnych

Organizowanie konkursów, zawodów
sportowych

Liczba konkursów/zawodów

Liczba działań

Liczba imprez

Liczba uczestników/zawodników
Organizowanie imprez artystycznych i
kulturalnych oraz wystaw prac osób
niepełnosprawnych.

Liczba imprez

Upublicznianie informacji o osiągnięciach osób
niepełnosprawnych

Liczba informacji

CEL OPERACYJNY 3
Rozwój profilaktyki i ograniczanie skutków niepełnosprawności
Cel szczegółowy
Propagowanie działań w
zakresie promowania zdrowego
stylu życia

Działania
Prowadzenie zajęć w zakresie zachowań i
stylu życia korzystnych dla zachowania pełnej
sprawności

Wskaźniki

Liczba przeprowadzonych wykładów, pogadanek
Liczba uczestników

Upublicznianie informacji na temat
profilaktyki niepełnosprawności

Liczba informacji

Wspieranie inicjatyw mających
na celu tworzenia programów
promujących zdrowy styl życia

Propagowanie i pomoc w tworzeniu i realizacji
programów i projektów mających na celu
promocję i ochronę zdrowia

Ilość utworzonych programów

Podejmowanie działań
związanych z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych.

Stwarzanie osobom niepełnosprawnym
możliwości korzystania z rehabilitacji i usług
rehabilitacyjnych

Liczba osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych

Podejmowanie działań na rzecz ułatwienia
dostępu do usług rehabilitacyjnych i sprzętu
rehabilitacyjnego jak najbliżej miejsca
zamieszkania

Liczba osób korzystających z zajęć fizjoterapeutycznych oraz wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego

Pomoc indywidualna dla osób
niepełnosprawnych w związku z ich
potrzebami wynikającymi z
niepełnosprawności także poprzez
dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i
przedmiotów ortopedycznych.
Rozbudowa i ułatwianie dostępu do bazy
rehabilitacyjnej w tym doposażanie
istniejących placówek rehabilitacyjnych

Ilość udzielonych dofinansowań

Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz
wczesnego wspomagania, rozwoju dzieci
niepełnosprawnych

Ilość dzieci objętych pomocą

Ilość zakupionego sprzętu
Ilość doposażonych placówek

CEL OPERACYJNY 4
Tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym.
Cel szczegółowy
Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym sprawnego
funkcjonowania i poruszania się
zarówno w miejscu
zamieszkania jak i środowisku
lokalnym

Działania
Dofinansowanie likwidacji istniejących barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej

Wskaźniki

Likwidacja istniejących barier
architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych i technicznych utrudniających
osobom niepełnosprawnym dostęp do
obiektów użyteczności publicznej m.in.
poprzez dofinansowywanie inwestycji w tym
zakresie

Liczba zlikwidowanych barier

Wspieranie działań organizacji
pozarządowych działających na
rzecz osób niepełnosprawnych.

Współtworzenie, finansowanie i
dofinansowanie projektów realizowanych na
rzecz osób niepełnosprawnych

Liczba wspartych projektów, programów i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych
ilość wspartych inicjatyw

Ułatwienie korzystania z usług
publicznych osobom
niepełnosprawnym

Wspieranie inicjatyw organizacji
pozarządowych mających na celu poprawę
jakości życia osób niepełnosprawnych w
środowisku lokalnym
Szkolenia pracowników urzędów i
przygotowanie ich do pracy z osobami
niepełnosprawnymi

Liczba dofinansowań

Liczba udzielonych dofinansowań

Liczba szkoleń

