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Powiatowę cęntrum Pomocy Rodzinie w ł-ęcznej
ul, staszica 9, 21-0l0 Łęcznn

tel. (8l)53 l5 384 / fax (8l ) 44 58 80l
11)lu!.pcpfleczną,pl

Łęczna, dtr. l4.11.2022r.

Porviatowy Program dzialań na rzecz Osób Nicpełnospralvnych
w Powiecie Łęczyńskim na lata 2021-2023

Elvaluacja i monitoring

Zapisy Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełrrosplalłłrych rv Powtectc

Łęczyńskinr na lata 2021-2023 dotyczące planowanych c]ziałaIi na |zecz osób

niepełnosprawnych zostały poddane monitoringorł,i i ewaluacji. Dyt,eklor Porł,iatowęgo

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zwrócił się z prośbą o przesłanie dalrycl-r do:

1. Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52.21-01() Łęczna.

2. Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej, ul. l,itewska 16, 21-0]0

Łęczna,

3. Poradni Psychologiczl,1o-Pedagogicznej, Al. Jana Pawła TI 95, 21-01 0 ł.ęczna,

4. Powiatowego Urzędu Pracy, Al. Jana Pawła II 95,21-010 ł.ęczna.

5. Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie, rrl. Tysiąclecia 8, 21-013 l)ttchaczórv,

6. Ośrodka Pomocy Społeczne.| w Spiczynie, Spiczyn 10 c,21-077 Spiczyn,

7, Ośrodka Ponrocy Społecznej w Cycowie, ul. Chełmska 42,21-070 Cyców,

8. Ośrodka Pomocy Społeczne.j w Milejowie, ul, Partyzancka 13,21-020 Milejów,

9. Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie, Ludwirr Kolor-ria 24,2|-075 Ludwin,

10, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej, ul. Jaśnlinowa 4, 21-0l0 ł,ęczna.

1 1 , Środowiskowego Domu Samopomocy, Podzamcze 2.21-01() ł,ęczna,

12. Srodowiskowego Domu Samopomocy, Ar-rtorriórł, 18, 2l-020 Mile.|ów,

13. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intclcktualrią Kokl

w Łęcznej, ul. Sn,iętoduska 2,21-010 Łęczna,

l4. Centrum Opiekuńczo Micszkalncgo rł, Jaszczowie,

]5. Klubu ..Senior," rł Lęczncj.

16. Przedszkola Ogólnodostępnego z Oddziałami Specjalnymi rł, I-uclr.vinic,



Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
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w/w realizatorzv programu zobowiązani zostali do przeprowadzenia oceny przebiegu

realizowanych przez instytucj ę zadań w roku 202I oraz modyfikację kieruŃów
zaplanowanych działań na rok 2022, w przypadku ich istotnych zmian. według załączonej

tabeli:

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA N A RZECZ OSOB NIEPEŁNOSPARWNYCH

Informacj e zwrotne otrzymano od:
1, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łecznej,
2, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej,
3. Powiatowego Urzędu Pracy,
4. Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie,
5. Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie,
6. Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie,
7, Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie,
8. Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie,
9. Mie|skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej,
10. Srodowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej,
1l. polskiego stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło

w Łęcznej.
1 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

13. Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Jaszczowie,

l4, Przedszkola Ogólnodostępnego z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie,

l5. Klubtl ..Senior." rł Lęcznej.

t,p. Zadar-rie Ce1 zadania Termin realizacjil

Liczba osób z

niepełnosprawnością

obiętych wsparciem

Zakładany

koszt

zadania

Żródło

finansowania

1o Centrum

Zcbt,allc in1olnrac.jc 1lrzeclstarvionc został,v w poniższej tabe]i.

t,Lęcznej

łietusko

CLtl(t (



ZREALIZOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH

:o
Zadanię cęl zadania Termin realizac.ji/

Liczba osób z
niepełnosprawnością
obięfych wsparcięm

Zakładany
koSZt
Zadania

finansowan ia

Zal<lałJ zawodowei w
l. Rcalizacja projektu

,,Drogowskaz -,
progIam
reintegracji i
rehabilitacji
społeczno
zawodorvej osób z
niepełnosprarvnośc

Szkolenie, wsparcie
psycIrologa oraz doradcy
zawodowego - staż
zawodowy

0|.06.2021-
31 .05.2023

l554899,90 Regionalny
Pt,oglanl
Opcracyjny
Województwa
Lubclskiego na
lata 20 1 4-2020 .

DZialanic l l,I
Aktyrvne

ośrodek Rewalidacvino - wychowawczy rv Łgcznei
l ZagospodaI,owanie

telęnu oraz
modcrnizacja
oglodzenia przy
Ośrodku
Rervalidacyjno -
Wychowawczym w
Łęczne.j, ul.
l,itelvska ló

Ad.l Planowanę
zagospodarorvanie
terenu poprzez
utWolzcnje
ogrodólv
sensorycznych olaz
tężni na tęręnię
Ośrodka
Rcwalidacyjno
Wychowarvczego
w Łęcznej

RoZsZęrZęnie ofcrty
terapeutycznej Ośrodka
Rewalidacyino -
Wychowawczego w
Łęcznej poprzez
zagospodarowanie parku

Ogrody sensorycznc oraz
tężnia będą Stworzonę
oraZ prZystosoWanę do
potrzeb rozwojowych
WychoWanków oRW,
jak rórvnież dla całej
społeczności lokalnej
oraz do prowadzenia
hofiitel,apii.

2021-2023

W roku 2022 został
złożony wniosek o
współpracę CSR do
Działu Społecznej
Odpowiedzialności i
ZróWnoWaźonego
Rozwoju LubeJski
Węgiel Bogdanka
S.A.

2 380 000,0
0

70 000,00

lll1U llę
wlasnywk]ad

W ramach
Złożonego
Wniosku
ośrodek olaz
Stowarzyszenie
wnioskują o
przekazanie
darowizny na
fZęcz
Stowarzyszenie
na Rzęcz
Dzieci,
MłodzieĄ i ich
Rodzin
sENSUS
działającego



przy oŚrodku,
Dodatkowo
została
nawiązana
wspóĘraca
pomiędzy LW
Bogdanka S.A,,
starostwęm
Łęczyńskim
oraz
lJniWeIsytetem
Przyrodniczym
w LubIinie,
Pomiędzy tymi
inStytucjami
zostanię
podpisane
porozumicnie
określające
rodzaj i sposób
reaIizacji
zamjerz,ęń
inwestyc.ji,

?,. światowe Dni
świadoIności
Autyzmu -
cykliczna itnpreza
plenerowa o
zasięgu lokalnym

Ad.2 Światowę Dni
świadomości
Autyzmu - W
ran]ach któfego
odbył się Festiwal
Twórczości
Artystycznęj w
Moim Przyjaznym
Swiecie

Przcłamywanic barier lv
posn,zeganiu osób
niepełnosprawnych,
przybliźanie wiedzy na
tcnlat autyzmu

FestiWaI TWórcżości

^rt},Stycznej 
- w Moim

Plzljaznym Świecie
skict,olvany.jest w
gtórvnej nielze do dzieci
imlodzieży
niepełnosplarvnej z
tel,cnu Woję\ł,ódZtwa
lubelskiego,
IJkięlunkowany jęst na
zaspokajanic ich potrzęb,
W szczególności
związ.anych z
uspołecznianien i
samolealizacją poprzcz
Llmożliwienie inr
Ltczcstnictwa w

lv 2022

4 kwietnia 2022

4 000,00

3 500,00

Sponsorzy

l.ubclski
Kurator
Oświaty,
Starosta
Powiatu
Łęczyńskicgo
oraz Sponsorzy i
wolontariat



Wydarzcniach
kulturalnych w
clrarakterze zarówno
odbiorcy jak i twórcy
kultury. Impleza miała
charakter imprezy

platforma

przyschodowa

Ad, 3 Brak
realizacji z ulvagi
na brak środków.
Ośt,odek podejmie
próbę pozyskania
ślodkó\Ą, na zakup
platfol,my

Przełamywanie barier
architektonicznych w
Ośrodku

l20 000,00

PośIednictWo pracy promowanic zatrudn jenia

osób nicpcłnosprawnych
na otwartym rynku
pracy, celem
podnicsienia
świadomości wicdzy
nt. moźJiwości wsparcia
Zatrudnienia oraz praw
osób niepeJnosprarvnych,
zarówno wśród
pracodawców, iak iosób
poszukujących
zatrudnięnia,

Sukcesyrvne
plzekazywanie
infblmacji o
możliwości
zatrudnienia osób z
niepełnosprawnością
poprZeZ
indywiduaInc
ięlęktronicznę

kontakty Z tymi
osobami, jak równieź
z pracodawcami,
Przyjęto ofelty placy
na 39 nlięjSc, Z

uwagi na trwający
stan epidenrii
wydano 24
skierowania.
Zręa|izow ano 261
WiZyt u pośIędnikóW
pI,acy, przekazując
informacje o ofeńach
pracy oIaZ
możliwościach jej
podjęcia dla l02
osób, czego efektem
było m.in, podjęcie
pracy przez 70 osób

Brak
możliwości
oszacorvani
a calośoi
koSZtóW
z uwagi na
dzialan ia
uStaWoWę,

poradnictwo
zawodowe

określenie ściężki
kariery zawodowej,
ponroc w wyborze
zawodu. kięrunku
kształcenia, zatrudnięnia
biorąc pod uwagę stopicń
niepełnosprawności
Przewidywana liczba
osób 200,

Z uwagi na
wplowadzone
ograniczenia
epidemicznc z
poradnictwa
zawodowego
skorzystało 30 osób,
w tym: indyu,iduaIna

Wkład własny
PFRoN
sponsorzy



29 osób; grupowa
informacja
zawodolva l osoba,

StaZe Uzyskanie
dośu,iadczęnia
zawodowego,
zwiększanie
konkulencyjności osób
niepełnosprarvnych
w odnicsięniu do
poZostałycI] ucZęstników
lynku pracy,
oclnalezienie się w roli
pracownika
rvykonującego
powierzone nu
obowiązki
izadania, rozwój
Zawodowy, rozwój
spoleczny poprzez
bczpośredni kontakt
Z otoOzęniem.

Staż _ 13 osób Ze
StatLlsęm

bezlobotnego olaz 6
osób zc statusenl
posZukującego
niepozostającego w
zatrudnięniu,

Srodki
zaangńowanę,,

ll0.832,52

32.90,7 ,10
Fundusz Pracy/
Srodki
Wspólnotowe

PFRoN

4 szkolenia
(szkolenia
indywidualne,
bony szkoleniowe)

[Jzl,skanic krvalifi kacji,
nabycic konrpetcncji,
ttInocnicnie lvialy we
lvłasne siły i lnozliwości,
lvyrównywanic szans na
rynku pracv,
pl,zcciwdziałan ie
clyskryminacjiosób
niepełnosprawnych

2 osoby 9.039,92 Fundusz Pracvl'
Srodki
wspólnotoWe

5 Jędnolazowe
środI<i na
rozpoczęcic
działalności
gospodalczci

Możlirvość rozpoczęcia
rvłasne.i działalności
gospodarczcj,
!v},kolzyStanie SWoich
umie.iętności i
pledyspozycj i,

odnalezienic swojego
miejsca na rynku placy,
spełnicnie swoich
wlasnych planów i

aspilaciizawodowych.

I osoba 60,000,00 PFRoN

6 Pracc
intelwęncyjI]e

Ąktywizacja zawodowa
i społeczna rv miejsctl
pracy, rozlvoj zawodowy,
nabycic doświadczenia
zawodowego

]osoba 8,,190,96 FundusZ Placy

1 Roboty pLrbIicznc Ąktywizacja zawodowa
i spolcczna rv mie.iscu
pracy, tozrvój zarvodowy,
nabycic doślvladczcnia
zawodolvego

Iosoba 7,53 8,02 Fundusz Pracy

8 Doposaźenję lub
wyposażenie
stanowiska pracy
dla skierowanego
beZI,obotnego

UtwoIZęIlic m jejsca

pracy dla osoby
n iepełnosprarł,nej,
st\łorzenię dogodnych
warunl<ór.v pracy dzięki
częmu osoba bęzrobotna
bętIzic mogła
rvykonywać swo jc

2 osoby 40.650,40 Fundusz Pracy/
Srodki
wspólnotowe



obowiązki zawodowe, a

tym samym uzyskać
doświadczenie
zawodowe, rozwijać się
zawodowo.

ośrodek pom lolecznei w puchaczowie
] oIganizowanie i

śrviadczenie usług
opiekuńczych w
miejscu
zamieszkania

Program,,Opieka
,7 5+"

Pomoc w zaspakajaniu
codziennych potrzeb
życiowych, opieka
higieniczna, pieJęgnacja,
w miarę możliwości
zapcWnięnie kontaktów Z
otoczeniem,

Ce]enl plogramu jeSt
poprawa dostępności do
usług opiekuńczych, w
tym spęcjalistycżnych
usług opiekuńczych, dla
osób w r.vieku 75 lat i
w ięcej,

2021

2022

202I
w 202l r, w ranaclr
Programu objęto
pomocą 5 osób.

2022 r.

zgodnie z warunkami
Programu

z20 41l,08
zł

249 442,00
zl

26 600 Zł

58 884 z1

śroclki rvłasnc

środki własnc:
l3 300 zł
dotacj a:

I3 300 zł

ś1,odki własne:
29 442 zł
dotacja:
29 442 zł

2. organiZowanic i
świadczenic
specjalistycZnych
usług
opiekuńczych dJa
osób z
zabul,zęniami
psychicZnymi

Uczenie i rozwi.janie
umiejętności
niezbędnych do
saInodzielnego życia,
zwlaszcza kształlorvanię
umiejętności
Zaspokajania
podstawoWych potlzeb
życiowych i unriejętności
społecznego
funkcjonowania,
motywowanie do
aktylvności, leczenia i

ręhabililacii.

zadanie jest
realizowanę w
za]eżności od
potrzeb;
w 202l l. usługi nie
były realizowane,
w 2022 r. usłLrgi nie
są realizowanę

plzypadku
rcalizacj i

1,ocZl,]y

koSZt ok,
]0 000 Z]

dotacja
wojewody
w l00%

3. kięrowanię
mieszkańców
gminy (osoby
niepełnospI,awne,
osoby chore
psychicZnę,
upośledzone
umysłowo do
ucZęstniclWa \ł,

1ajęciach
Srodowiskowego
Domu
Samopomocy w
Łęcznej i
Mileiowię (na

Wspieranie osób
z zabutzęniaIni
psychicznymi poplzez
zapewnienic im
niezbędnej opieki,
odpowiednich tt,eningów,
poradnictwa, terapii
ruchowej, wyżyrł,ienia,
pomocy w dostępię do
świadczeń zdrowotnych,
itp,

-, W 202] f. z usług
SDS w Łęczncj
korzystało 8 osób;
- w 202l r. do SDS
w MiJejowie
skielowano 2 osoby;
tęrmin lęaliZaciijcst
ustalany
indywidualn ie dla
każdcgo ucZestnika
zgodnie z
indywidualnyIn
pianem
postępowania
wspieraiąco-

nię dotyczy nie dotycZy



lnoc),poroZunlień) aktywiZującego;
- W 2022 r. do ŚDS
\y Milęjowie
Skierowano l osobę;
termin realiZacji jcst
ustalany
indywidualnie dla
każdego uczestnika
zgodnie z
indywiduaInyIn
planem
postępowania
wspierająco-
aktywizLrjąccgo.
Zadanie będzic
realizowanę w
następnych latach,
Zgodnię z ZawaIlymi
porozumieniami
międzygrn innym i

ustawą o pon]ocy
społecznej i
rozporządzenienr ws.
SDs

4. Realizacja
Progranlrt
Rząclowego

,,Posiłel< w szkolc i

lv donlrf'na lata
20l9-2023

CelęI,11 ploglalnu jest
oglaniczenie zjawiska
nicdozylvicnia dzicci,
młodzieży irodzin
o niskich dochodach,
I)rogrant.jest kierorvany
do osób itodzin
znajdLtjących się rv
tl.Lldnej sytuacji,
szczególnie do osób
sal]lOtnycl], podeszłym
wie ku, niczaradnych,
chorych luLl
n iepehosprarvnych.
Fortny ponlocy:
dożvwianię dzieci w
szkołach i w
przeclszkolach,
świadczenia pienięźne
dla osób dorosłych.
potnoc tzeczowa, W
202l l,, uclzielono

l]otlloc}, w forInie zakupu
posilku 3, rJziecionl
lriepełnosprawnym, oraz
w fornlie zasiłku
celowego na zakup
żywności l5, lodzinotn z
osobanli z
n iepę}nosprawnością.

2021

).022
zadanie będzie
realizowane w ]atach
2022-2023 zgodnie z
obowiązującymi
krytęriun,)

2021
- 42 240,70
zł

2022
- 50 000 zł

dotacja:
2'7 456,46 zł
środki własne:
14 784,24 zł

dotacja:
32 500 z1

środki własnc:
)7 500 zł

5, oślodel( l)olnoc},
Spolecznej w
puclraczorvie od
1.0l .2020 l,
realizujc pro]ekt
ry tamach

C]clem projcktu.ięst
WZlost intęgracj i

spolecznej oraz poplawa
clostępu do rynku pracy
osób wykluczonyclr lub
ZagIożonycli

W 202l r. 20 osób
biernych zawodowo
pl,Zystąpiło do
plo jekfu, w tym 7
oN. osoby tc
ukoliczyły l<urs



Regionalnego
Pt,ogramu
Operacyjnego
Województwa
LubeJskiego na
]ata 20 ]4-2020, oś
Priorytetowa 1 l ,

Włączenic
społeczne,
Działanię 1 1 .l
Aktywne
rvłączenie,
współfinansowany
zę środków
Europejskiego
Funduszu
Społccznego, w
paftnęrStWie
Fundacją Rozwoju
Aktywności
Społecznej
WSPOLNO'|A w
Lub]inie oraz
Polską Fundacją
Ośrodków
WspoInagania
Rozwoju
Gospodarczego
,,OlC Poland" w
Lub]inje,

rvykluczeniem
społecznym iubóstwem
w rcgionie poprzez
rcalizację
kompleksowych
pl,ogramów aktywizacji
oraz uSług reintegI,acj i

i rehabilitacji społeczno-
zawodorvej,

,,l)racownik
administracyjno-
biuroWy
ceńyfikowany
egzaminem ECCC,
1ub,,Operator
wp1,orvadzania
danych Z elementan]i
pracy biulowej,
ceIlyfikowaI]y
egzaninem ECCC,
Zrealizow aly 6-
lnię§ięcZny Staż
zawodorvy.
W 2022 r, 20 osób
biernych zawodorvo
podjęło udział w
projekcie, w tynl l2
osób z
niepełnosprawnością

6, prowadzęnie

Dziennego Domu
,,Senior+" lv
Bogdance, który
powstał w grudniu
20l6 roku rv
ranrach progt,amu
wieloletniego
,,Seniol-WIGOR"
na lata 20l5-2020
(aktualnie
,,Scniol+" na lata
2021-2025). Donr
jest przeznaczony
dla co najmniej 20
osób, pow. ó0 r,ż,,
nieaktywnych
zarvodowo,
będących
mięszkańcami
gminY PuchacZów'

cęlen] stralcgicZnym
Proglamu "Sęnior+" jęst
zwiększenie aktywnego
uczestnictwa sęnioIów
W życju społecznym.
Celem Programu jest w
szczególności
zapewnienic wsparcia
seniorom poprzez
umożliwięnię im
kolzystania Z ot'ęńy na
rzecz społecznej
aktywizacji, w tyIn
ofeńy proZdIoWotnej,
obejmującej także usługi
u, zakręsię aktywności
ruchowej lub
kinezyterapii,
edukacyjnej, kulturalrrej,
rekreacyjnej i
opiekuńczej,

2021
W ciągu roku 2021
łącznie wsparcietn
objęto 29, senioróW
pow. 60 r,ż., W tym
l7 osób z
l]icpełnospra$,nością

2022

289 462,06
z.ł

359 43l zł

dotac.ja:
85 l87,48 zl
środki rvlasnc:
204 214,58 z.|

dotacja:
11 '160 zl
środki rv]asnę:

281 67 1 z,l

,l. Realizacja
Programu
Operacyjnego
Pomoc
żylvnościorł,a
20I4-żOż0

Udostępnienię
potrZebującym
mieszkańcom ponrocy
żyWnościoWcj w tbrnię
paczek. W 202l r. z
pomocy żywnościowej
skoIZystało 280 osób, w
tynr 131 rodzin (w tym
osoby niepełnosprawnc).

2021
280 osób łącznie

w 2022 r, Plogranl
jcs( kontynuowany
zgodnie z aktualnymi
wytycznymi, w loku
bieżącym do
Programu Zostali

Europejski
Fundusz
Pomocy
Naj bardziej
PotrZebującym,
Ministerstwo
Rodziny
i Polityki
Społecznei



ł-ącznic w 2021 t,oku
przckazano mieszkańcom
l2 054 kg żywności.

włączeni uchodzcy
z Ukrainy

8, Rcalizacja clzialań
Lrjetych rv Sn,atcgii
Rozrviazyrvan ia
Ploblenló\!
Społecznvch
Clttiny Puchaczórv
na lata 202 1-202ó

Cel St|atęgicZny 2:
llozwój Systemu
lvsparcia dla osób
staISZych i

n iepełnosprarvnych,
Ccl szczcgółowy:
strvarzanie warunków
utnożliwiających osobom
nicpcłnosprawnyn,l
pe}nicnic róJ społccznych
i integlację Zc
ślodorviskiem lokalnym:
n,in, rvspólplaca z
I>o\\ ialową spotcczną
Radą ds, Osób
N iepełnosprawnych,
I)cPR, Powiatowym
Zespo}cm ds, Olzekania
o N iepełnosprawności,
SDS; przygotolvanie i

ll1lowszeclrnienic
informacjio
uptalvn ieniach,
dostępnych foI,mach
ponlocy adresowanych
clo środorviska osób
n iepełnosplawnycIr
(infolmator. ulotka,
stlona internctoWa),
lvłaczanie osób starszych
i niepełnosplalvnych do
udziału w ilnprezach
oko Iicznośc iowych,
spolkaniach
integracyjnych,
podejnlowanie działań rv
tirnlacIr porozumięnia na
Rzecz Ochrony Zdrowia
Psychiczncgo w
I'orvięcic L9czyńskitrl.

202l brak danych środki własne

9. Udzielanie pomocy
osobom
niepełnosprawnym
w ramach zadań
ustawowych -

zgodnie Z art. '7

pkt. 5 ustawy o
pomocy społecznej
niepełnosprawność
jest jednym Z
powodów
uprawniających do
ubiegania się o
świadczenia
Z pomocy
społecznej, przy
jednoczesnym

, świadczenia pieniężne
(Zasiłcl( stały, okresowy,
celowy, specjalny
cęloWy, ZasieI{ Z tytułu
zdarzcnia Iosowego);
- świadczenia
niepicniężne (praca
socjalna, poradnictwo,
ponroc rzeczorva, usługi
opiekuńczc);
- kict,orvanie do DPS,
ZoL|
- I(atta Dużej Rodziny;
- aSystęnt todziny;
- Glninny Zespół
Interdysc},plinalny dS.
przecirvdziałania

2021

20ż1-2023
zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej

lv okresię 1 .01-
31.1ż2021 r.
l4 osób (liczba osób
w rodzinie l6)
otrzymyWały pomoc
rv folmie zasiłku
stałego,
przyznawanęgo na
podstarvie otzcczeń o
stopniu
niepełnosprawności

202l
84184 Zł

ż022
43 503 zl
na dzicIi
30.06.2022

środki rvłasne.
dotacja
wojewody



Spełnicniu
kryteIium
dochodowego

przęmocy w rodzinie;
- prZeproWadZanie
rodzinnych wywiadów
środowiskowych w celu
ustalania uprawnień do
świadczenia
pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku
opiekuńczego, zasiłku
dla opiekuna (ustawa o

świadczęniach
rodzinnych);
W okt,ęsie 1.0l-
31.I2.2021 Wśród osób
korzystaiących Z ponocy
społecznei
niepełnosprawność
Występowała W 49,
rodzinach (82 osoby
w rodzinach'),

2022
14 osób

Ośrodek Pomocy Społecznei w Spiczynie
l Opieka

Wytchnieniowa
Poprarva jakości życia
rodzin

202l
l0 osób

31.100,00z] ProgIalny

2 srodowiskorvę
Domy
Samoponlocy

Poprawa jakości zycia
rodzin

2021
l0 osób

Sroclki
ZęWnętrznc SI)S

3 Usługi opiekuńcze Poprawa jakości zycia ,

wspat,cie w
funkcionorvaniu

2021
4 osoby

61.300,00zł oPs

4 Zasiłek
pielęgnacyjny

Poprawa iakości życia
Poprawa sfery
finansowci

202l
130 osób

309,2,98 zl Budżet PaIistWa

5 zasiłek dla
opiekuna

Poprawa.jakości zycia
Poprawa sf'ery
llnansoweI

202l
2 osoby

'7,540 z.ł Budżęt pallslwa

6 Specjalny zasiłek
opiekuńczy

Poplarva jakości zycia
Poprarva sfery
f'inansowe j

202l
7 osób

44.264 Zł I]udżcl paIlst\ra

,7 Dodatek do zasiłku
lodzinnego
(kształcenie i
ręhabilitacja)

Poplawa jakości życia
Poprawa s lcry
finansowcj

202l
5l osób

24.130 Budżęt pańSt\\,a

Ośrodek Pomocy Spoleczncj w Cycowie
l organiZoWanie i

świadczenie usług
opickuriczych rv
niejscu
zamięszkania

Pomoc w zaspokajaniu
codzicnnych potrzeb
życioWych

202lr
3 osoby
nicpcłnosplarvne

2l'7'79zŁ
srodki własnc

2. ProgI,am ,,Opieka
15+"

Cclcm programu jest

poprawa dostępności do
usług opickuńczych, rv
tym specjalistycznych
usług opiekuitczych, dla
osób w wjeku 75 lat i
więcc j

202l]l
2 osoby
niepełnosprarł,ne

16 092t.l
Dotac)a, śrcclki
w}asnc

3. kierowanie
mieszkańców
gminy(osoby
niepęłnoSDraWne.

Wspieranic osób z
zaburzęnianli
psychicznymi poprzez
zapewnienie im

2021r
12 osób
niepełnosplawnyclr



osoby chore
psychicznie,
upośledZone
umysłowo do
ucze§tnictwa w

1ajęciach
Srodowiskowego
Domu
Samopomocy w
Łęcznej i
Milejowie (na
mocy porozumień)

niezbędnej opieki,
odporviednich treningów,
poladnictwa, terapii
ruchorł,ej, wyżywienia,
ponlocy w dostępię do
świadczcti zdlowotnych,
itp,

Ą, Realizacja
Proglamu
Rządowego
,,Posiłek w szkole i
w domu" na lata
20l9-2023

Ccleln progranu jest
ograniczenie zjarviska
niccJoźywienia dzieci,
lnłodzicźy ilodzin o
niskich dochodach,
Progranl jest kierowany
do osób ilodzin
znajdLljących się w
trudnej sytuacji w tym do
osób nicpełrosprawnych

202lr
23 osoby
n iepcłnosprawne

l0 l65zI
środki własne,
dotacja

), Rcaiizac.ja
Progtatnu
Opelacl,jnego
Pol11oc

Zylvnościowa
2014-2020

Udostępnianie
potIZebującyln
micszkańcom gminy w
tylll osobon,l
n iepełnosprawnyIn
pomocy żywnościowej w
fbrmie paczck

202lr.
l 14 osób
niepełnosprawnych

28 723,63zł
UE, EFS,
MRiPs

6, UdzieIanic pomocy
osobonl
niepełnosprawnynl
w laI]]ach ZadaIi
uStaWow),cll
Zgodnie Z a[t, 7

pkt, 5 ustawy o
pomocy społeczncj

- świadczenia pieniężne
(zasiłek stały, okresowy,
celowy, specjalny
celowy)

- świadczęnia
niepieniężne (praca
socjalna, poradnictwa,
usługi opiekuńcze)

- kierowanie do DPS,
7,oL

202lr,
57 osób
niepełnosprawnych

60 osób
niępełnosprawnych

9 osób
niepełnosprawnych

283 1 l5zl

292 844zł

środkiwłasne,
dotacja
rvoj elvody

środki własnę,
dotacja

kierowanie
niepełnosprawnych
W Stopniu
znacznym i

umiarkowanym do
Centrum
Opiekuńczo-
Mieszkalnego w
Jaszczowię

Zapewn ienie polnocy i

opieki rv formie uslug
opickuriczl,ch i

spcc.ial i5tycznych uSług
opickuticzych w ramacIl
pobytLt dziennego i

calodobowego

202lr
3 osoby
niepełnosprawne

lJ, Opieka
Wytchllieniolr a

Wsparcie w codziennynt
l'Lrnl<cj onorvan iLl

202lr.
2 osoby
nicpcłnosprawnc

l 8 989zł
Dotacja

9. siviadczenia lv
l,aI]1ach Llsta\Ą,} o
śryiadczeniach
1,odzitlnl,ch

Wsparcie finansowe 202l
177 osób
niepełnosprawnych

Zasiłęk
pielęgnacyj
ny
micsięcznie

Budżet państWa



Ośrodek Pomocy Społecznei w Cycowie
l Organizowanie i

świadczenie usług
opiekuńczl,ch w
m icj scu
zamieszkania

Pomoc lv zaspokajaniu
codziennych potrZęb
życiowych, opieka
higieniczna, pielęgnacja,
zapewnianie kontaktu z
otoczenięm

202l 13 osób 66 026zł sl,odki własne

2. kicrowanie
mięszkańców
gminy (osoby
niepełnosprawne)
do uczęstnictwa w
zaięciach
organizowanych
prZeZ
Srodowiskowy
Dom Samopołlocy
w Milejowie i w
Łęczne1

Wspieranie osób
niepełnosprawnych
poprzez zapewnienie im
niezbędnej opieki,
odpowiednich treningów,
poradnictWa,
rehabilitacj i,
zagospodarowania czasu
rvolnego, pomocy w
dostępię do śWiadczcń
zdrorvotnych

202l

3, kierowanie osób
niepełnosprawnych
W stopniu
znacznynr i

umiarkowanym do
Centrum
Opiekuńczo
Mieszkalnego w
Jaszczowię

Ponroc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb
życiowych, opięka,
higiena ipielęgnacja

2021

4. Realizacja
Progranru
Opcrac;,jnego
Pomoc
Zywnościowa

Przekazywanie
niepęłnospraWnym
potrzebującym
mieszkaticom gminy
Mile.jów pomocy
żywnościowęi

202)

5. Udzielanie pornocy
osobom
niepełnosprawnym
w ramach zadań
ustawoWych
zgodnie z al,t.1
ust.5 uStawy o
ponlocy społecznei

-świadczenia picniężne
(zasiłek stały, zasiłek
celowy, zasiłek
okresowy), świadczcnia
niepicnięźnę (placa
socjalna, pomoc
rzeczowa, usługi
opiekuńcze)

202I zadania własne
izleconę

6. Realizacja
Programu
Rządorvego
,,Posiłek rv szkoJe i

w domu na lata
20I9-2023"

Ograniczenie zjalviska
niedożywienia dzieci,
młodzieży i rodzin o
niskich dochodach

2021 zadania własne
izlecone

7. srviadczenia rv
lamach ustawy o
świadczeniach
rodzinnycIr

Wsparcie finansowc 202l Zgodnie ze
złożonymi
wnioskam i

BLldżct pańSt\ła

8. Współrealizowanie
projektu pt,:

,,Program
aktylvizacji
społeczno-
zawodowej

Ukończęnię wybranego
kursu/szkolenia, odbycie
stażu zaWodoWego,
podjęcie placy
zawodowej

2021



OIganizowanie i
ślviadczenie uslLtg
opiekuńczych lv
nt iejscu
zatl ieszkania
osobonl slarszyln

tym
niepcłnospl,alvnyln.

Pouoc rv zaspokajaniu
codziennych potrzeb
życiowych, opicka
higieniczna i

piclęgnacyj na,

01 .0l ,2021 -
31.12.202l

l09 615 zł

kierowanie
mięszkańców
gminy ( osoby
niepełnosprawne
intelektualnie, z
zaburzeniami
psychicznymi) do
uczestnictwa w

vajęciach
srodowiskoWęgo
Domu
Samopomocy w
Łęcznej oraz w
Warsztatach Terapii
Zajęciowe.j w
Janowicy,

Wspieranie osób
niepelnosprawnych
intęlektuaInic i
zaburzęniami
psychicznylni poprzez
zapcrł,n ienie niczbędnej
opieki, odpowiednich
treningów, poradnictwa,
tcrapii luchowej.
wyżywienia, pomocy \y
doStępie do śWiadczeń
ZdroWotnych, itp,

Termin realizacji
.iest ustalany
indyrvidualnie dla
każdego uczcstnika
zgodnie z
lndywidualnym
Planęm
PostępoWania

Realizacja
rvieloletniego
rządowego
programu,,Posiłek
w szkole i w
domu",

Celcm programu.jest
zapclvnienic posiłku
clziecioltl, llczniom i
lnłodzieży olaz ob.jęcie
poInocą osób <lorosłych.
zlvłaszcza osób
staIsZych,
cholych lub
nicpcłnosprawnych i
salnotnych.
ForIny potltocy:
clożl,wiarric dzieci w
szkołach, świadczenia
pieniężne na zakup
posiłltu Iub źywności dla
os(lb dotosłych,
W 202lr,, w rarnach
['loglal],]u opłacolro
posilki w ORW w
t-ęcznęi 4 -rga dzicciom
n iepelnospl,awnym na
ktvotę

Opłacono posilki 4 r-ga
t]zięc i

niepclnosprawnym w
szl<o1aclr podstarł,owycIr
na kwotę
Oplacono posiłki w

Od 0i.01.202] do
31.12.20żl r

4862,00 zł,

l650,00zł

1644,00zł

BudZet gmin;,
20oĄ, budżęt
państwa 80%

l,ęczna, Cycórr,.
Milelóu,

Srodki
rvłasnę
gminy

2.

3.



w Ludwinie na kwotę .

Przyznano zasiłek
celowy
posiłek dla l7 osób
niepełnosprawnych na
kWotę

l l500,00zł

4. Realizacja
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Zywnościowa
20l4-2020
współlinansowane
go z Europejskiego
Funduszu
N aj bardziej
Potrzebującym

Zapervnienie
najubożSZyn,)
mieszkańcom gniny
ponlocy żyrvnościorvej,

Podprogramie 2020 Z
pomocy żywnościorvej
skorzystało 85 osób
niepełnosprawnych.
ŁącZnię
w Podprogramie 2020
przekazano
zakwalifikowanym
nrieszkańcom
27l80,0Okg
żywności.

K osZt
dotacjirv
Poclprogla
lnic 2020
ogólenl
)21690,3l
z.l

t] E, MPiPS

5. Udzielanie pomocy
osobom
- świadczenia
pieniężne;
zasiłek stały dla 35
osób na kwotę ,

okrcsowy dJa 1

osoby na kwotę

celowy, specjalny
celolry dla 13 osób
na kwotę:
- świadczenia
nicpieniężne
( praca socjaJna,
poradnict}vo,
pomoc
rzęczowa, usługi)

w ramach zadań
ustawoWych
zgodnięZar|.7pkt,
5 ustawy o pomocy
społecZnej

01.01.202!
31.12.202l

Zgodnie
z pIanenr

]986l8,00zl
291 ,04z,l

6 7_50.007ł

Srodki
własne.

6. Organizowanie i
świadczenię
spccjaIiStycznych
usług
opiekuńczych u,
środowisku.

Uczcnie irozwijanie
uniejętności
niezbędnych do
samodzielnego życia.

Ix- XI L202l Zgodnie
Z Lll110Wą

3 200,00z.ł

Buclżę1 piuist\! a.

ski Ośrodek I'om
l. Swiadczenie usług

opiekuńczych
osobom
niepełnospralvnym
rv miejscu ich
zaInieszkania
Zgodnjc Z ustawą o

Pomoc w zaspakajaniu
codziennych pon,zeb
źyciowych osoby
niepełnosprawtlej, pomoc
w codziennych zajęciach,
takich jak robienie
zakupów, sprzątanie,
gotoWanie. załatryianie

zadanie to Mops
w Lęcznej lealizuje
corocznie

l3 osób objętych
uslugami
opiekuńczymi

locZlly
koszt
wydatk(iW
ponies iony
na to
zadanię to
ok
),70 l91 ,4,|

środki własne
gminy



splaw urzędorvych itp,
l]lycic, kąpanię,
u|rięranie, ponoc
oSoboln chorym,
dozowanic Iękarstw,
plZeściełania łóżka,
Zapobieganie
powsta\ł,aniu odleżyn i
odpalzcń, karmienie,
Lltnożliwienie osobom
niepełnosprawnyn
pl,awidłowego
fitnkcjonowania w
środowisku

z.ł

2. kierowanie
mieszkańców
gtniny Łęczna
(osoby
niepełnosprawne:
intęlektuąlnie,
ruchowo) do
DomóW Pomocy
Społecznej

Zapcrvnienie opieki
calodobolvej nacl
osobami starszymi inic
tylko. plzcwlekle
somatycznie chorymi,
n iepeJnosprawnylni
inlelęktualnię luLl
ruclrorł,o. W DPS osoba
uzyskuje ponloc rv
zaklcsic usług
opiekrrliczych, udzieJane

.jest wsparcie w
podSta}voWych
cZynnościach
samoobsługowych, (jeśJi
iStnicjc taka potrzeba),
potnoc w zalatwianiu
sprarv osobistych
(zakupy, pisanie listów,
kontakty z rodziną,
kontakty z urzędami
ZUS, KRlJS itp.),
l<oI,zl,stanic z
podstar.vowcj opieki
zdrowotnej, opieki
spec.ia listyczne.i, w
Zapewn icniu Splzętu
ortopedycZnego (proteZy,
apalaty słuchowę itd,)

realizolvanę rv
ZaIeżnoścj od pon,zeb

7 osób objętych
wsparciem

pokrycic
częściowe
koSZty
pobytu 7
osób w
domach
pomocy
społccznej
l28 663,00
z1

środki własnę
gminy

kięrowanie
mieszkańców
gminy Łęczna
(osoby
niepełnosprawne-
upośledzone
umysłowo, chore
psychicznie) do
uczestnictwa w
za.jęciach
prowadzonych
ptzez
Srodowiskowy
Dom samopon,]ocy
w Łęcznei

Wspieranic uczestników i
ich rodzin olaz
1<onlpensowanie skutków
n iepe}nosprawnoścJ
lv sferze zdrowia
psychicznego, a takżę
plopagowanie modelu
Zdlowc.j rodZiny, w tym
WSparcię W sytuacjach
klyzysowych,
Ofet,owane lormy
wsparcia of'erowane
ptZęZ SDS rv Łęcznc.j:
wspal,cie psychoIogiczne
i tęIapęutvcżne \Y

termin rcalizacji.jest
uStalony
indywidualnie dla
kaźdcgo tlcZęstnika
zgodnie z
indywidualnym
planem
postępowania
rvsp ieraj ąc o -

aktywizującego

wsparciem objętych
było 28 osób
niepełnosprawnych



iMilejowie sytuacj ach kryZySo\ł}ch,
współpraca z rodzinami
osób koI,zystających z
działalności Domu,
poradnictwo, informacja,
wspaI,cie i ponoc w
rozwiązywaniu
problemów życiowych,
kształtowanie wobec
osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich
rodzin rvłaściwych
postaw społęcznych a
zwłaszcza z,ozumienia
tolcrancii, zyczliwości, a
takzc przeciwdziałaniu
ich dyskrym inacj i,
animowanie działań
mających na ceJu
proInocję zdrowia
psychiczncgo i
zapobicgania
zaburzeIriom
psychicznym,
prowadzenię klubu
samopomocy

4. Udzielanie poInocy
osobom
niepełnosprawnym
w formie
pieniężnej i
niepienięźnej w
ramach realizacji
Zadań ustawowych

-świadczenia picniężne
(zasiłek celowy,
okresoWy, Staly)
- świadczęnia
niepieniężne (praca
socjalna, poradnictwo
rodzinne, prawne,
psychologiczne)

zadanię to Mops
w Lęcznej realizu,jc
corocznię
ponocą ZoStało
objętych 9] Iodzjn
(w tym l54 osób
niepełnosprawnycIl)

zgodnie z
planem
finansowym
na każdy
rok

środki własnę,
dotacje

5, Realizacja
programu
rządowego
,,Posiłek w szkole i
domu" na lata
2019-2023

Progranl oprócz
zapewnienia wsparcia
finansowego w
organizacji stołówęk oraz
micjsc spożywania
posiłków w szkołach,
tzw. jadalni, PI,ogram
prZeWidu.ię wsparcie
finansowe gmin w
udzjeleniu pomocy w
formie posiłku,
świadczenia pienięznego
w postaci zasiłktt
celowego na zakup
posiłku lub źywności
oraz świadczenia
rzeczowego w postaci
pt,oduktów
żywnościowych

20l9-2023

Wsparciem objętc
J54 osoby
niepełnosprawne

zgodnie z
p Ianern
tinansorvynl
na każdy
rok

.ł0% śt,odki
rvlasne gm iny,
60% dotacja
wojcwody

6. Realizacja
Programu
Operacyjnego
Ponoc

Cel Pt,ogralnu to
udzielenie wsparcia
osobom
doświadczaiącym

2014-2020,
202l r, realizowany
jako podprogram
2021

jęst
współfinansowa
ny Ze śIodków



żywnościowa
2014-2020,
PodprogLam 202l

najgłębszych folnr
ubóstwa poprzez
udostępnienic pomocy
żyrvnościowej w lormle
paczek Iub posiłkólv

w 2021 r. ztej
formy wparcia
skorzystało na
terenie gminy Łęczna
l 15 osób
niepełnosprawnych

Funduszu
Pomocy
NajbardZiej
Potrzebującym

7, tJdzieIanie pomocy
osobom
niepełnosprawnyn
/Sekcji Swiadczeń
Rodzinnych/,
świadczenie
pieniężne dla osób
niepełnosprawnych

Wsparcic finansowc osó1,1

n icpcłnosprawnych w
fot,nl ię zasiłkórv: zasiłek
pielęgnacy.jny,
śrviadczcnię
pielęgnacy jne, specjalny
zasiłek opiekuńczy,
zasiłek dIa opiekuna,
ślviadczenie,,Za
Z\ c l!'t]l

zadanię to Mops
w l,ęcznej realizu.je
colocznię

- zasiłek
pielęgnacyjny -592
osób (l 532 243,00
Zł);
- świadczęnię
pieIęgnacyjne _77

osób (2 027 4l8,00
Zł)|

- specjaIny zasiłek
opiekuńczy- 7 osób
(5l 460,00 zI);
- zasiłck dla
opiekuna- 4 osoby
( 29 '7 60 ,00 zł)1

- świadczcnie,,Za
życiem" - 3 osoby
( 12 000,00 zł)

zgodnic z
planem
finansowym
na kaźdy
rok

dotacje rządowe

8- Realizacja pro.jektu
"Program
aktywizacji
społecZno-
zawodowej-
Łęczna, Cyców
Milejów"

Cęlęm projektu było
zrviększenie szans na
zatrudnienie olaz wzrost
inlegraciiSpołcczno-
zarvodowej osób
zamieszkujących obszaI,y
gmin wo jęWódZtWa

lubeIskiego: Lęczna,
Cyców, Milejólv, Crupę
docelorvą projektu
Stanorviły: oSoby Z
nicpełnosprawnością
5plzęźoną oraz osoby z
zaburzen iami
psychicznylnj, w tyn,t

osoby Z
n iepełnosplarvnością
intelektualną iosoby z
calościoWymi
zaburzeniatni
lozwojowymi bierne
zarvodorvo, osoby
beZIobotne, Zagrożone
wykluczenicn ze
względu na pI,zesłanki
inne 11iż tylko
bęzlobocic, wobec
l(tórycl] zastosowanie
rvyłącznie instrum9ntÓW
i usług I,ynku pracy iest

2020-2021

w ramach projektu
ob.jęto 5 osób
niepełnosprawnych

zgodnie z
planem
finaIrsowym
Zawafiym \Y

projekcie

dotjnansowanię
projektu W
ramach
Rcgionalny
Program
Operacyjny
Województrł,a
Lubelskiego na
lata
2014-2020



nięwystarcZającę i
i$nieję konieczność
zastosowania w
pierwszej kole.jności
usług aktywnej iltegracj i

o chalakterze
społecznym, osoby o
niskich kwalifi kacjach,
osoby bez doświadczenia
zawodowego, osoby lub
rodziny zagrożone
ubóstrvem ]ub
wykluczeniem
społccznynr
doświadczające
wielokrotncgo
wykJuczenia
społecznego, osoby lub
rodziny korzystającc z
Programu Opelacyjnego
Pomoc Zywnościolva
201.1-2020, osoby bez
doświadczcnia
zawodowego, osoby
bezdoInnę.

Dom )omocY w
] Wspieranie

funkcjonowania
ośIodków WSparcia
oraZ.iednostek
organizacyjnycIl
pomocy społecznej

Wspieranie
firnkcjonowania
ośrodków wsparcia oraz
jędnostek
organizacyjnych poInocy
społecZnęj, których
statutowym zadanięm
jest rehabilitacja
społcczna oSób
niepclnosprarvnych

2021 Stała dotacja z
budżetu
gminy/państwa
na ręalizację
zadania
zleconego

2. Organizacja
wystaW, spotkań

Gicłda Przydasiów

Olganizacja wystaw,
spotkań prornujących
twórczość osób
niepełnosplawnych,
kierInaszy, konferencji,
konkursów, edukacyjno-
integracyjnych wydarzeń
społęcZnych

202I

3. Organizowanie
lokalrrych imprez
okolicznościowych
, integrujących
społcczność
lokalną

Warsztaty dla
micszkańców osicdla
Podzamcze w tym dzieci
i nrłodziezy z grup

ryzyka i wykluczonych
społecznie

2021

4. prowadzęnie

wsparcia
specjalistycznego

Prowadzenie wsparcia
Specjalistycznego, W

tym: psychologicznego,
plawnego, socialnego

staIe

5. Opracowanie i

wdrażanię
progIaruóW na
rzecz aktywizacji
społęcznei i
integracii osób

Współpraca z PCPR w
ran,]acl] Powiatowęgo
Proglamu ochrony
Zdrowia Psychicznego,
W miaIę oczekiwań i

potrzeb, zaanimowanie

202l



n icl]c łnosplir\ł n)i c h działań mających na celu
sprawnc i ef'ekty,"t,nc
podejmowanie działań w
sytUac_ii klyzysu
psychicznego osobv

6. wo loIltaliat Rozwój usług
WoluntaryStycznych na
rzecz osób
niepełnosprawnych

stale

1- Projekt w tamach
RPo WL DZiałanie
l1.2

PI,opagowanie
Zattudn ięnia asystęntóW
osób niepełnosprawnvch

kontynuacja

8. Likwidacja barier
tranSpo11oWych

Realizacja programó,,v ze
środków PFRON przez
samorząd powiatoWy

I(ontynUacia
prolvadzcnia K lLlbtt
SallopoInocy
WSpólpraca Z NC()

'l'lvol,zęnię sprzy.j ających
rvarulrków do I,ozwoju
inic.jatyrł, oddoInych,
powstających na bazie
rvspółpracy z
podmiotamiżycia
pLlblicznego.
organizac.jami
pozalządowynli,
pt,zcdstawicielanri grup
osób niępełnosplawnych

10 AktyWność na
lzęaz grlp
wykluczonych
społecznie

Wsparcie dla rozrvoj u
samorządności,
ucZestniotwa w życiu
społecznym dla
przedstawicicli grup,
lepreZcn(antów grup
osób ilodzin osób z
nicpclnosprawnościami,
t,oztvój lornt aktywności
lla rzęcz grupy
rvykluczone.j społccznie,
Warsztaty dla rady
UcZestnikóW, stałe
spotkania z sanlolządem
Rady, rvłączanie do
rvydarzeIi o chalakterzc
lokaInym i

ponadlokaInym

Polskie Storvarzyszcnic na rzecz Osób z Nicpe|nospralvnością Intclcktualną Koło
ly Łęcznei

1. Łagodzenie
SkutkóW
wywołanyoh
Covid- 19

,,Otwańość na
nowe"

.,Otwartość na nowe"
to strvorzetlie miejsc
intcgracji
pocovidowej,
wZbogacenie
aktywnych form
SpędZania czasu)

Termir-r realizacji
28.10.2021,-
30.12.202l
Liczba osób
niepełnospraWlly
ch:32

80183,00 16933,00 _
PFRON

3250,00 -
środki własnc



zajęcia na świeżym
poWietrzu

2. Modernizacja
infrastruktury
Warsztatu (WTZ
w Janowicy)

Ocieplenie buclynku
warsztatu

Termin realizacj i:

1,6.07.2021-
30.I1.2021
Liczba osób
niepełnosprawny
clr:32

ż02827,0
0

l 5993 8,65
PFRON

42 88 8.3 5

środki rł,łasnc

3. Modernizacja
inlrastruktury
Warsztatu (WTZ
w Janowicy)

Moden-rizacja
kotłowni,
modernizacja
pomieszczetria
pracowni kulinarnej,
położenie nowego
chodnika

'l'crmin realizacji:
26.07.2022
30.11.2022
Liczba osób
niepełnosprawny
ch: 31

,n]q)1 )

8
160000,00_
PFRoN

41921,28 _
środki własne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznei
l Wczęsne

Wspomaganic
Rozwo.jLr Dzieci

Objęcie pomocą i terapią
dzięci
niepełnosprawnych oraz
ich rodzin od chwili
stwięrdzęnia u dzięcka
niepełnospralvności do
lnomeI]tu roZpocZęcia
nauki w szkole

2021 44 dzięci 208 136,33 Budżcl pań§lwlt

2. ProgtaIn,,Za
Zyclęln

Pomoc konlpleksowa dla
dzieci
niepeInosprawnych lub
zagrożonych
niepełnosprawnością
oraz rvsparcie ich rodzjn

2021-86 dzieci 183 7 12.20 Budżet państWa

Centrum O - Mieszkalne w Ja§zczowie
l Usługa

całodobowego
zamieszkania dla 8

uczestników
progran]u,

- umoźliwięnie
warunków do
niezaleźnęgo,
samodzielnego i godnego
funkcj onowania na miarę
ich możliwości i potrzcb,
- poprawę jakości ich
życia w środowisku
lokalnym, włączenie do
życia SpoiecZności
lokaJnych,
- zapewnienie opieki i
pornocy adckrł,atnej do
potrzeb i moźliwości
osób, wynikającyclr z ich
wieku i stanu zdrowia.
- odciążenię faktycznych
opickunów osób
niepełnosprawnvch.

01 ,01 .202l _

31.0,7 2025

l0ó4000
1,ooznie

FundusZ
Solidarnościowy



_ WZl11ocnlcnle
dotychczasorvego
systcl1,]tl WSparcia
poprzez lozszerzenie
usług dla dorosłych osób
n iepcłnosprawnych z
um ialkowanym i
znacznyln stopniem
niepęłnospraWności,
- zapewnicnic
rvyżywienia;
- zapewnienie spokoju i

bcZpiccZęńStwa,
koInloftu, od1loczynku;
- rvłączenic
m icszkańców do życia
społeczności lokalnych,
- zapewnienie
1nożliWości
piclęgnoWania ręlacji Z
innytni nlicszkańcami,
roclziną
iprzy.jacióhni;

l0 miejsc
pobytowych dla
osób
korzystających Z
zakresu usług
pobytu dZiennego,

W ramach tej fornly
WspaIcia Uczęstnicy
kolzystają ż pobytu 7 dni
w tygodniu po 8 godz,
O1lzymLlją wspaI,cic
( rv zakresie potrzcb
7Clro\yotnych,
pielęgnacy,jnych,
zapobiegania wtólnym
powil<łanioln,
stylnulorvania
i lozwijania sprawności
l,uchou,e j, kompelencji
poznawczych oraz
społccznych),
zapcwniona nlożliwość
niczaleźnego/samodzieln
cgtl i godnego
fulrkcjonorł,ania na miarę
srvoich pott,zcb. Podczas
8 godzinnego pobytu
uczęStnicy mają

01.0l,202l

31 .07 2025

l064000
rocznje

Ftlndusz
Solidarnościowy

przedszkole specialne w Ludwinic
Bogaccnic o1irty
clydaktyczno
wychowav,czej
przedszl<ola zal<up
oprogtamorvania
I]F]G Biofecdback

zrcalizolvano -

zrcalizowano

terapęutycznęj o nowe
fol,my zaj ęć
logopedycznych

l1500Zł Budżet własny

.jednostki

, przclamyrł,anie
1lostI,zcganiu osób
niepelnospI,arvnych,

2.

v 2022

swiatowę Dni
świadomości
AutyZmu
cykliczna impreza

lv 2022 Wkład własny



plcncrowa o

Zasięgu lokalnym
(we współplacy z
oRW) -

zrealizowano

- przyblizenie wiedzy nt,

autyzmu

3. Dzień godności
osób z
niepełnosprawnośc
ią inteJektualną -

zrealizowano

- plzełamywanie balięr w
postrzeganiu osób Z
niepełnosprawnością
intelcktualną, integracja
środowiska
przedszkolnego z
rodzicami i oRw

v 2022 300 zł sfinansowano
ze środków
finansowych
Rady Rodziców

4. Ogrodzenie i
Wyposażenie placu
zabalv dla dzieci
W trakcie lealizacj i

Rozszerzenie bazy
dydaktycznej placówki i

stWorZenie bezpiccznych
walunkórv do
przcbywania dzieci na
śWięźym powictrzu w
trakcie realizacji
(ZamontoWano już
ogrodzenie, w
paźdZięlnikLl
spodZięWany jcst montaż
zicżdżahli i huśtawki')

v x2022 l4 000 Zł Wklad własny

Klub,Seniort"
l Współpraca

międZyinstytucjo-
nalna z PCPR
w Łęcznei

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
wSpaIcie melytorycZnę

2021 starostwo
powiatowe

2. Realizacja działań
zvłiązanych z
poprawą jakości
życia osób z
orzęczenicm cl

niepełnosprawnośc
i

'l'worzcnie warunków
umożliwiającym osobom
z orzęczęniem o
niepelnosprawności
pełnienia ról społecznych
i integtacji ze
środowiskięnl lokalnym.
Włączcnie osób
niepełnosprawnych do
udziału w intprezach
okolicznościowych,
spotkaniach
inteqracyinych,

2021 LJtząd
Wo jervódzlti
lv Lublinie

3. AktyWność
ruchowa, treningi i
rehabilitacja

Poplawa jakości życia
osób z orzęczenięnr
o niepchosprawności
poprzez tf9ning. Dbanie
o rozwój oraz aktywność
flzyczttą.

202I Urząd
Wojewódzki
w Lublinie

4. AktyWność
społcczna

Zwiększenie aktywnego
uczęstnictwa osób
niepełnosprawnych olaz
Sęl]iorów W życiu
społęcZnym

202l tJt,ząd
Wojewódzki
rv Lublinię

starostwo
powiatowę

5. prowadzenie

WaIsZtatóW
Warsztaty mają na ceJu
zdobycie i rozwijanie
zdolności manualnych, są
edukacyjne, kulturalno-
oświatowe oraz

202l Urząd
Wojewódzki
w Lublinie

stalostwo



pSychologiczne powiatowc
ó. Wyjazdy

integracyjne,
Spotkania Z kulturą

zadanic nra na celrt
poznanic pięknych
Zal(ątkóW Polski oraz
bliższe obcorvanię z
kulfurą

2021 Urząd
Wojcwódzki
rv l,ublinic

starostwo
Po\.viatoWę


