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WSTĘP 

 

Opracowanie i przyjęcie „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 – 2020 ” jest wykonaniem delegacji 

zawartej w art. 35 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 

2046 z późn. zm.), w następującym brzmieniu „(…) do zadań powiatu należy opracowywanie                     

i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów 

społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

 a) rehabilitacji społecznej,  

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,  

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”  

Program ten jest dokumentem wyznaczającym kierunki realizacji polityki społecznej                      

w obszarze środowiska osób z niepełnosprawnością. Jest również kontynuacją i rozwinięciem 

wcześniej podjętych przez powiat działań na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. programu 

obowiązującego do 2016r. Ma on na celu zminimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz 

umożliwienie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia.  

Program przedstawia działania, które pozwolą osobom z niepełnosprawnością na 

integrację z lokalną społecznością, stworzą warunki do rehabilitacji społecznej, zawodowej, 

oraz usprawnią edukację tej grupy osób, a także zapewnią poszanowanie i egzekwowanie ich 

praw. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ma charakter otwarty                

i może być systematycznie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb. 

 

1. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny zamieszkałe 

na terenie Powiatu Łęczyńskiego oraz instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się 

problematyką niepełnosprawności w Powiecie. Koordynacją Powiatowego Programu Działań 

na Rzecz Osób  Niepełnosprawnych zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Łęcznej, którego pracownicy opracowali niniejszy program. 
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2. DIAGNOZA SPOŁECZNA 

 

Zjawisko niepełnosprawności stanowi jeden z poważniejszych problemów 

społecznych. Niepełnosprawność rozpatrywać można w ujęciu medycznym, prawnym czy 

społecznym, jako czasową lub trwałą, jednorodną bądź wieloraką. Nie istnieje jedna, 

powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO 

przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną 

sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi 

barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na 

równych zasadach z innymi obywatelami. W Polsce stosowane są co najmniej dwie definicje 

dotyczące osób niepełnosprawnych. Pierwsza to definicja wynikająca z przepisów prawa                                      

i dotycząca prawnej podstawy kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.) za osoby 

niepełnosprawne uznaje się osoby dotknięte trwałą lub okresową niezdolnością do pełnienia 

ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,                    

w szczególności powodującą niezdolność do pracy.   

   Natomiast druga, dużo szersza stosowana jest w statystyce GUS. Definicja 

statystyczna ujmuje bowiem nie tylko osoby niepełnosprawne prawnie, ale również osoby, 

które co prawda orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają, lecz deklarują, że 

mają ograniczenia w wykonywaniu wybranych czynności, tzw. niepełnosprawność 

biologiczna. Przy ścisłym zastosowaniu definicji osoby niepełnosprawnej przyjętej                          

w statystyce ta zbiorowość w Polsce jest znacznie większa, albowiem definicja ta obejmuje 

zarówno wszystkie osoby niepełnosprawne prawnie, jak i osoby niepełnosprawne 

biologicznie. 

Orzecznictwo dla osób dorosłych dzieli się na orzecznictwo do celów rentowych 

(wydane przez ZUS i KRUS) oraz do celów poza rentowych (wydawane przez PZON). Na 

potrzeby niniejszego programu wykorzystano dane Powiatowego Zespołu. ds. Orzekania                

o Niepełnosprawności w Łęcznej z lat 2013-2015. 

 

 

 

 



Powiatowy Program działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2020 

 

 

5 

  

2.1 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WEDŁUG ORZECZEŃ POWIATOWEGO 

ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŁĘCZNEJ 

 

Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.  

Orzeczenia powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, zawierają wskazania dotyczące w szczególności:  

 odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej 

osoby,  

 szkolenia, w tym specjalistycznego,  

 zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,  

 uczestnictwa w terapii zajęciowej,  

 konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,  

 korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki,  

 konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,  

 konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji,  

Zespół ustala trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów 

określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: 

 znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną 

do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, 

w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób 

w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  
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 umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 

wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 

społecznych.  

 lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej 

w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 

zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną 

sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról 

społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.  

 

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania 

ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych m.in. w formie:  

 

1) szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, badań 

lekarskich lub psychologicznych, studiów podyplomowych (zarejestrowani w powiatowym 

urzędzie pracy jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu)  

2) środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej,  

3) uprawnienia do niepodejmowania pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych,  

4) dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku 

kalendarzowym (dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności) 
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Tabela nr 1. Orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania                                       

o Niepełnosprawności w Łęcznej dot. osób powyżej 16 roku życia.  

         Źródło:  dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

 

 

 

 

 

Przyczyny 

niepełnosprawności 

2013 2014 2015 

Stopień 

niepełnosprawności 

Stopień 

niepełnosprawności 

Stopień 

niepełnosprawności 

Z U L Razem Z U L Razem Z U L Razem 

Upośledzenie 

umysłowe 
2 5 0 7 4 13 0 17 2 8 0 10 

Choroby psychiczne 6 30 3 39 7 67 4 78 2 37 15 54 

Zaburzenia głosu, 

mowy, choroby 

słuchu 

3 35 16 54 2 19 13 34 2 31 14 47 

Choroby narządu 

wzroku 

4 3 0 7 2 1 1 4 6 2 2 10 

Schorzenia narządu 

ruchu 

28 72 18 118 31 38 19 88 26 159 13 198 

Epilepsja 1 9 4 14 0 5 4 9 0 9 3 12 

Choroby układu 

oddechowego i 

krążenia 

 

80 56 23 159 63 54 15 132 78 93 14 185 

Choroby układu 

pokarmowego 

 

16 6 5 27 18 4 1 23 20 15 3 38 

Choroby układu 

moczowo-płciowego 

 

15 10 1 26 16 4 2 22 25 9 2 36 

Choroby 

neurologiczne 
49 128 61 238 35 107 86 228 47 172 88 307 

Inne, w tym 

schorzenia; 

endokrynologiczne, 

metaboliczne… 

15 22 15 52 28 25 10 63 41 22 4 67 

Całościowe 

zaburzenia 

rozwojowe 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Razem 219 376 146 741 206 337 155 698 252 557 158 967 
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Wykres nr 1. Niepełnosprawni powyżej 16 r.ż według przyczyny niepełnosprawności 

w latach 2013 -2015.  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania  o Niepełnosprawności w Łęcznej 

 

Wykres nr 2. Niepełnosprawni powyżej 16 r.ż. ze względu na posiadany stopień 

niepełnosprawności w latach 2013 -2015.  
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Na przestrzeni ostatnich kilku lat zainteresowanie mieszkańców powiatu łęczyńskiego 

uzyskaniem orzeczenia utrzymuje się na podobnym poziomie, jednakże mimo zaostrzenia 

stosowania przepisów prawa w zakresie kwalifikowania do niepełnosprawności w roku 2015 

liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wyraźnie wzrosła.  

Według danych PZOON przedstawionych na wykresie nr 1 najczęstszą przyczynę 

niepełnosprawności na przestrzeni ostatnich trzech lat stanowiły choroby neurologiczne:                

w roku 2013 – 238, 2014 – 228, 2015 – 307, a także choroby układu oddechowego                              

i krążenia: w roku 2013 – 159, 2014 – 132, 2015 – 185. 

Wykres nr 3. Zestawienie procentowe - niepełnosprawni powyżej 16 r.ż. ze względu na 

posiadany stopień niepełnosprawności w latach 2013 -2015. 

 

 

 

Dane z powyższego wykresu wykazują, iż wśród osób niepełnosprawnych 

najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (2013 – 29,56%, 2014 – 48,28%, 2015 – 57,60%) , nieco mniejszą część 

stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (2013 – 50,74%, 2014 – 29,51%, 

2015 – 26,06%), natomiast najmniej było osób z lekkim stopniem niepełnosprawności              

(2013 – 19,70%, 2014 – 22,21%, 2015 – 16,34%) 
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Tabela nr 2. Orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania                                             

o Niepełnosprawności w Łęcznej  dot. osób poniżej 16 roku życia. 

 

l.p Przyczyny 

niepełnosprawności 

lata 

2013 2014 2015 

1. Upośledzenie umysłowe 0 0 1 

2. Choroby psychiczne 4 1 1 

3. Zaburzenia głosu, mowy, 

choroby słuchu 
1 6 4 

4. Choroby narządu wzroku 4 2 2 

5. Schorzenia narządu ruchu 10 18 11 

6. Epilepsja 4 6 8 

7. Choroby układu 

oddechowego i krążenia 

 

39 44 29 

8. Choroby układu 

pokarmowego 

 

2 4 4 

9. Choroby układu moczowo-

płciowego 

 

6 4 6 

10. Choroby neurologiczne 12 17 27 

11. Inne, w tym schorzenia; 

endokrynologiczne, 

metaboliczne… 

15 19 13 

12. Całościowe zaburzenia 

rozwojowe 

 

7 5 6 

RAZEM 104 126 112 

Źródło:  dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej 
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Wykres nr 4. Orzeczenia Powiatowego zespołu ds. Orzekania                                              

o Niepełnosprawności w Łęcznej dot. osób  poniżej 16 r.ż według przyczyny 

niepełnosprawności w latach 2013 -2015.  

 

 

Z danych z tabeli nr 2 wynika, iż wśród wydanych orzeczeń o niepełnosprawności 

dzieci i młodzieży przeważają orzeczenia z przyczyną niepełnosprawności: choroby układu 

oddechowego i krążenia, choroby neurologiczne oraz „inne schorzenia”. Kolejnymi 

powodami wydania orzeczeń są choroby układu ruchu, całościowe zaburzenia rozwojowe, 

epilepsja oraz choroby układu moczowo - płciowego, zaburzenia głosu, mowy i choroby 

słuchu a także choroby narządu wzroku, układu pokarmowego, choroby psychiczne                         

i upośledzenie umysłowe. 

Dokonując analizy powyższego zagadnienia można stwierdzić, iż należy przede 

wszystkim ze szczególną starannością zabezpieczyć potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie 

rehabilitacji zapewniając im możliwie nieograniczony dostęp do różnego rodzaju pomocy ze 

środków PFRON . 
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2.2. POMOC OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB                       

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA TERENIE POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej są jednostkami organizacyjnymi samorządów gminnych, 

realizującymi statutowo zadania gmin w zakresie pomocy społecznej. Wśród głównych grup 

osób objętych pomocą tychże jednostek są osoby z niepełnosprawnością. Wachlarz świadczeń 

udzielanych tej grupie mieszkańców powiatu przez OPS-y jest szeroki i realizowany                         

w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i ustawę z 

dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Poniższe tabele przedstawiają formy 

pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym przez OPS-y w latach 2013 -2015. 

 

Tabela nr 3. Ilość osób niepełnosprawnych objętych pomocą i wsparciem OPS                          

z podziałem  na stopień niepełnosprawności i płeć w latach 2013-2015. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej z terenu Powiatu Łęczyńskiego 
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Tabela nr 4.  Ilość osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pieniężnych                                       

i niepieniężnych OPS z zakresu ustawy o pomocy społecznej w  latach 2013-2014 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej z terenu Powiatu Łęczyńskiego 
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Tabela nr 5. Ilość osób korzystających ze świadczeń  OPS/Gminy z zakresu ustawy                     

o świadczeniach rodzinnych w latach 2013 - 2015. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej z terenu Powiatu Łęczyńskiego 

 

Analizując dane dotyczące wydanych orzeczeń o stopni niepełnosprawności w latach 

2013-2015 oraz dane przesłane przez Ośrodki Pomocy Społecznej wynika, iż znaczny odsetek 

osób niepełnosprawnych korzysta z pomocy społecznej. Jak wynika z danych OPS np.                     

w 2013r. ponad 50% korzystało ze wsparcia instytucji pomocowych. W latach 2013-2015 

odnotowano tendencje wzrostową, z pomocy społecznej zaczynało korzystać coraz więcej 

osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny  korzystają głównie ze 

świadczeń pieniężnych, m. in: z zasiłków stałych, okresowych, zasiłków pielęgnacyjnych                    

i świadczeń pielęgnacyjnych oraz ze świadczeń niepieniężnych, takich jak: posiłek czy praca 

socjalna. 
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2.3 DZIAŁANIA POWIATU W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  -  PCPR ŁĘCZNA 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwo w życiu społecznym i realizowana jest przede wszystkim poprzez:  

 wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej,  

 wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,  

 likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,  

  kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji osób niepełnosprawnych.  

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej wykonuje Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Są one w głównej mierze finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Tabela nr 6. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Łęczyńskiego w ramach rehabilitacji społecznej                         

i zawodowej  wydatkowanych  w latach 2013 – 2015 wg algorytmu.  

 

l.p ZADANIE KWOTA WYDATKOWANA W ZŁ 

2013 2014 2015 

1. Warsztaty terapii zajęciowej 488 268,00zł 488 268,00zł 488 268,00zł 

 

2. Podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej 

 

48 000,00zł --- --- 

3. Likwidacja barier architektonicznych, 

technicznych  i w komunikowaniu się 

 

80 000,00zł 88 507,41zł 112 391,88zł 

4. Środki pomocnicze, przedmioty 

ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny 

 

161 567,00zł 198 289,09zł 234 768,86zł 

5. Turnusy rehabilitacyjne 

 

180 271,00zł 169 632,00zł 175 024,00zł 

6. Sport, kultura, rekreacja i turystyka 

 

20 790,00zł 35 012,50zł. 34 232,26zł 

RAZEM 

 

978 896,00zł 979 709,00zł 1 044 685,00zł 
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Tabela  nr 7. Liczba składanych wniosków w latach 2013 – 2015 

 

L.P 

 

RODZAJ ZADANIA 

LICZBA  SKŁADANYCH 

WNIOSKÓW 

2013 2014 2015 

1. Bariery techniczne 9 12 41 

2. Bariery architektoniczne 41 17 18 

3. Bariery w komunikowaniu się 10 13 16 

4. Środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, 

sprzęt rehabilitacyjny 

311 279 284 

5. Turnusy rehabilitacyjne 256 251 199 

RAZEM 558 572 627 

 

Tabela nr 8.  Zestawienie złożonych wniosków według stopnia niepełnosprawności                    

w latach 2013 – 2015 

                                                                      

L.P 

 

Stopień niepełnosprawności  

 LICZBA  WNIOSKÓW             

2013 2014 2015 

1. Znaczny 261 239 275 

2. Umiarkowany 158 178 204 

3. lekki 59 75 74 

4. Przed 16-tym rokiem życia 79 77 74 

5. Brak dokumentu 1 3 0 

RAZEM 558 572 627 

              

Tabela nr 9. Zestawienie złożonych wniosków ze względu na miejsce zamieszkania 

(gminę)  w latach 2013 – 2015 

                                                                      

L.P 

 

gmina  

 LICZBA  WNIOSKÓW             

2013 2014 2015 

1. Cyców 74 78 86 

2. Ludwin 51 38 55 

3. Łęczna 250 273 281 

4. Milejów 86 89 100 

5. Puchaczów 52 53 59 

6. Spiczyn 44 41 46 

7. Inny powiat (Kraśnik) 1 0 0 

RAZEM 558 572 627 

 

Tabela nr 10.  Zestawienie złożonych wniosków ze względu na sposób rozpatrzenia                      

w latach 2013 – 2015 

                                                                      

L.P 

 

Sposób rozpatrzenia 

 LICZBA  WNIOSKÓW             

2013 2014 2015 

1. Pozytywnie 466 429 475 

2. Negatywnie 83 132 104 

3. Rezygnacje 17 13 47 

4.  Brak rozpatrzenia (np. zgon 

wnioskodawcy) 
0 0 1 

RAZEM 566*
1
 574*

2 
627 
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*1 różnica w podsumowaniu złożonych wniosków wynika z faktu, iż 8 wniosków zostało 

rozpatrzonych pozytywnie, po czym wnioskodawcy zrezygnowali z przyznanego im 

dofinansowania 

 

*2 różnica w podsumowaniu złożonych wniosków wynika z faktu, iż 2 wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie, po czym wnioskodawcy zrezygnowali z przyznanego im 

dofinansowania 

 

Analizując powyższe dane widzimy, iż z roku na rok wzrasta liczba osób 

niepełnosprawnych zainteresowanych dofinansowaniami z PFRON. W większości 

przypadków oprócz dofinansowania do środków pomocniczych, przedmiotów 

ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego - czyli przedmiotów i środków niezbędnych                     

i ułatwiających osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie. Dużym powodzeniem 

cieszy się również dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, jak też przystosowanie 

łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie podjazdów dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich, zakup podnośników transportowo-kąpielowych, schodołazów, 

wózków toaletowych, zestawów komputerowych, programów logopedycznych.  

2.4  SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO 25 ROKU ŻYCIA 

OPUSZCZAJĄCYCH SYSTEM OŚWIATY. 

 Od 1997 roku w naszym kraju każdy człowiek ze stwierdzoną głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną objęty jest procesem wspierania rozwoju. Zajęcia stanowią 

ogromną szansę dla grupy osób, które przez wiele lat były praktycznie wykluczone                        

z aktywnego funkcjonowania  w społeczeństwie. Przez ponad dwadzieścia lat osoby                           

z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mogą liczyć na wsparcie. Ich życie dzielone jest 

(jak każdego przeciętnego człowieka w tym wieku) na życie domowe i zajęcia. Osiągają 

sukcesy, miewają porażki. W wieku 25 lat – będąc w najlepszym momencie rozwojowym - 

kończą rehabilitację, co oznacza skreślenie tego, co działo się przez ponad dwadzieścia lat. 

Człowiek z głęboką niepełnosprawnością intelektualną pozostawiony bez specjalistycznego 

wsparcia często traci nabyte już wcześniej umiejętności. Taka sytuacja nie powinna mieć 

miejsca. Dorosły człowiek dzieli swoje życie na „dom” i „pracę”. Osoby z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną mogąc wykonywać proste czynności w dostosowanym 

środowisku, mogą doświadczyć zróżnicowania w życiu na: dom – zajęcie, ciągle rozwijać się 

i, co wydaje się być najważniejsze, czuć się potrzebne. Grupa osób z rzadko występującymi 

postaciami niepełnosprawności: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
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umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniem oraz z niepełnosprawnością intelektualną                      

w stopniu głębokim jest szczególnie zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym,     

a brak instytucji obejmującej wsparciem w/w osoby i ich rodziny pogłębia ten problem. 

Po 24 r.ż. w przypadku osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawność intelektualną ze sprzężeniem i po 25 r.ż. w przypadku osób                                 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopni głębokim oferta dla absolwentów ORW                           

i innych placówek kształcenia specjalnego jest bardzo ograniczona. W przypadku pierwszej 

grupy niepełnosprawnych, samodzielnych w zakresie samoobsługi i sprawnych fizycznie, to 

mogą realizować swoją aktywność w Warsztatach Terapii Zajęciowej np. w Janowicy;                       

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Antoniowie i w Łęcznej lub w DPS-ach                        

np. w Łysołajach. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mają 

bardziej zawężone możliwości -  po ukończeniu 25 r. ż. czasem są przyjmowane do ŚDS, ale 

najczęściej trafiają do DPS-ów.  Po analizie  aktualnej oferty dla przyszłych absolwentów 

ORW w Powiecie Łęczyńskim, można stwierdzić, że kształtuje się jeszcze mniej 

optymistycznie: w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Janowicy nie ma na ten moment ani 

jednego wolnego miejsca,  w ŚDS w Łęcznej nie przyjmowane są osoby niesamodzielne pod 

względem samoobsługi, a w ŚDS w Antoniowie jeszcze do niedawna były tylko dwa wolne 

miejsca.  

Problem ten szeroko omawiany był podczas spotkań organizowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Łęcznej z przedstawicielami jednostek działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim: WTZ Janowica, ŚDS Łęczna, ŚDS Antoniów, 

ORW Łęczna, z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Na skutek tych rozmów wystosowano 

pismo do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w zakresie 

umożliwienia kompleksowej pomocy dziennej rehabilitacyjnej i wsparcia społecznego dla  

osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz znacznym ze sprzężeniami 

po 25 roku życia. Dzięki staraniom grupy osób, od listopada 2017 roku działalność ŚDS                 

w Antoniowie została poszerzona o Filię ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

oraz spektrum autyzmu i zwiększono liczbę uczestników o 10 osób, co na chwilę obecną 

zabezpiecza potrzeby Powiatu w tym zakresie. 
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3. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POWIATU 

 

3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu 

Łęczyńskiego. Realizuje ono zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej. 

Jest także organizatorem pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łęczyńskiego. W swoich 

działaniach skupia się na poprawie funkcjonowania rodziny, osób niepełnosprawnych, 

zapobieganiu i przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym, zapobieganiu wykluczeniu 

społecznemu przede wszystkim poprzez pracę socjalną, dostęp do pomocy prawnej, 

psychologicznej i pedagogicznej.  W zakresie wykonywanych zadań zajmuje się również 

rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna ma na celu 

włączenie osoby niepełnosprawnej w różne przejawy życia społecznego w taki sposób, aby 

mogła się czuć potrzebnym, akceptowanym i pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. 

Osiągnięcie tak nakreślonego celu możliwe jest przede wszystkim poprzez wyrabianie 

zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, 

kształtowanie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier,                

w szczególności likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, 

technicznych, w komunikowaniu się i dostęp do informacji, kształtowanie w społeczeństwie 

właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.                 

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pięć 

podstawowych działań zorientowanych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych:  

 Dofinansowywanie do turnusów rehabilitacyjnych - turnus oznacza zorganizowaną 

formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest 

ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności 

społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów 

społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także poprzez udział w innych 

zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

 Dofinansowywanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych - to cztery 

formy aktywności, które odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka,                        

a szczególnie w życiu osób niepełnosprawnych. Stanowią one element procesu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez włączanie ich w społeczność lokalną.  

 Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne              
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i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów - stanowi jedną z metod, która w rehabilitacji służy 

zapobieganiu pogłębiania się niepełnosprawności oraz przywracaniu funkcji 

uszkodzonych części organizmu. O dofinansowanie ze środków Funduszu 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz jeżeli zachodzi 

potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.                           

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne                  

i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające zlecenie na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez lekarza oraz pozytywnie 

potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 Dofinansowywanie likwidowania barier architektonicznych, w komunikowaniu się           

i technicznych - likwidacja barier funkcjonalnych powinna umożliwić lub                        

w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych 

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, zwiększyć jej samodzielność             

i niezależność życiową, poprawić jakość społecznego funkcjonowania. Bariery 

architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w przestrzeni publicznej                       

i w jej najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne 

lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 

niepełnosprawnym. Przez bariery techniczne należy rozumieć przeszkody wynikające 

z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju 

niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna 

powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie                  

i umożliwienie jej funkcjonowania w życiu codziennym. Bariery w komunikowaniu 

się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się 

lub przekazywanie informacji.  

 Dofinansowywanie warsztatów terapii zajęciowej - najbardziej powszechną oraz 

najstarszą instytucjonalną formą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych są warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej są 

wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej  

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 
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podjęcia zatrudnienia (więcej na temat warsztatów w p. 3.4 niniejszego Programu).  

Dodatkowo, należy podkreślić, że: 

 od 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej pozostaje realizatorem 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Program finansowany jest ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem 

głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 

do edukacji. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym                            

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności m.in. z dysfunkcją narządu ruchu, 

dysfunkcją kończyn górnych, dysfunkcją narządu wzroku. 

 Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.                       

Powiat Łęczyński podejmując Uchwałę Nr XXXVII/255/2013 przez Radę Powiatu                  

w dniu 27 maja 2013 roku przystąpił do realizacji programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami II”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz 

zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte 

gospodarczo i społecznie. 

 Cele operacyjne programu to: 

1. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych do urzędów,  placówek 

edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy, 

2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób 

prawnych, 

3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz 

organizacji pozarządowych, dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 

niepełnosprawnych, 

4. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne, 

5. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na 

terenach powiatów pozbawionych tych placówek, 

6. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych, w działaniach dotyczących 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Obszary działań realizowanych w ramach programu: 
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1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy, w  zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania 

się i komunikowania – dotyczy obiektów wybudowanych i użytkowanych przed dniem 

01.01.1995 r., 

2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 

3. obszar D – likwidacja barier transportowych, 

4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 

5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych, dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Beneficjentami programu są dla: 

1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 

i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub 

środowiskowe domy samopomocy, 

2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, 

organizacje pozarządowe, 

3. obszaru D (likwidacja barier transportowych): 

a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje 

pozarządowe, gminy lub powiaty, 

b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, 

4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje 

pozarządowe, 

5. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych, dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych) – powiaty. 

Ze wsparcia w ramach programu po podpisaniu umowy w roku 2013 skorzystało Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Milejowie w ramach 

obszaru D przekazane zostały środki na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób 
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niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Odpowiadając na 

potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wspierających je stowarzyszeń  i organizacji Powiat 

Łęczyński corocznie przekazuje do PFRON Oświadczenie o gotowości realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami” którego realizacja uzależniona jest od potrzeb 

wskazywanych w składanych wnioskach. 

 

3.2 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej wykonuje zadania 

rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w zakresie: orzekania o niepełnosprawności dzieci i młodzieży do                       

16 roku życia; stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz wskazania do 

ulg i uprawnień.  

 

3.3 Środowiskowe Domy Samopomocy  

 

Środowiskowe Domy Samopomocy to jednostki prowadzone przez powiaty i gminy, 

w ramach zadań zleconych w Ustawie o pomocy społecznej oraz Ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego. Do zadań ŚDS-ów należy budowanie sieci wsparcia oraz przygotowanie do 

życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych 

i niepełnosprawnych intelektualnie. W powiecie łęczyńskim funkcjonują dwa takie domy –

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy                     

w Antoniowie. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej powstał w 1995 roku, jako pierwszy 

ośrodek wsparcia na terenie województwa lubelskiego i nieliczny wówczas w kraju. Jest 

typem ośrodka wsparcia AB tzn., że oferta usług skierowana jest do osób przewlekle chorych 

psychicznie (w nowej nomenklaturze osób zdrowiejących) oraz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną zamieszkałych na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Z usług domu korzysta 

obecnie 76 osób. Liczba miejsc statutowych: 55.  

Środki na funkcjonowanie domu przekazywane są przez Wydział Polityki Społecznej 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Środowiskowy Dom Samopomocy pełni rolę animatora działań w społeczności lokalnej, 

które skierowane są na włączenie społeczne osób zdrowiejących oraz  z niepełnosprawnością 
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intelektualną. W związku z utrzymującym się stygmatem wobec osób zdrowiejących, 

placówka stara się właśnie tym osobom stworzyć azyl, w którym mogą czuć się rozumiani, 

placówka stwarza warunki do rozwoju w każdym obszarze życia. 

Od czerwca 2015 do grudnia 2015 udostępniona została bezpłatna infolinia dla osób                       

w kryzysie psychicznym obsługiwana przez lekarza psychiatrę, psychologa, pracowników 

SDS, wolontariuszy- Klubowiczów Klubu „Akacjowa.”  

ŚDS jest animatorem Partnerstwa na Recz Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Współpracuje ściśle z Łęczyńskim Stowarzyszeniem 

Inicjatyw Społecznych w realizacji wielu inicjatyw na poziomie lokalnym, ponadlokalnym, 

krajowym i międzynarodowym. Partnerstwo na Recz Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego tworzy 37 podmiotów współpracujących w 6 obszarach 

tematycznych: zdrowie, pomoc społeczna, edukacja, zatrudnienie, kultura, bezpieczeństwo.  

Zakres treningów: 

 biblioterapia,  

 trening promocji zdrowia,  

 edukacja zdrowotna, 

 aktywizacja zawodowa, 

 reintegracja zawodowa,  

 korzystania z miejsc użyteczności publicznej,  

 dostęp do placówek służby zdrowia, 

 samopomoc,  

 trening poznawczy. 

 

Trening funkcjonowania w życiu  codziennym:  

Zakres treningów: 

 dbania o wygląd  i higienę osobistą,  

 budżetowy,  

 kulinarny,  

 korzystania z instytucji publicznych,  

 trening farmakologiczny,  

 psychoedukacja w schizofrenii. 
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Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;  

Zakres treningów:  

 trening rozwiązywania problemów,  

 komunikacji interpersonalnej,   

 radzenia sobie ze stresem,  

 umiejętności wychowawczych. 

 

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego  

Zakres treningu: zajęcia podzielone są na III etapy: 

I – rozpoznanie potrzeb,  

II – planowanie form spędzania czasu wolnego,  

III – rozwijanie zainteresowań. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie.  

 

Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób                                        

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie.  

Od listopada 2017 roku działalność placówki została poszerzona o otwarcie Filii ŚDS 

dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. Z oferty 

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Filii ŚDS korzysta obecnie 46 osób z różnymi 

niepełnosprawnościami ( 39 osób jest dowożonych).  

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Filii SDS jest bogata i dostosowana 

do potrzeb uczestników. Placówki poprzez swoją działalność służą wsparciem społecznym 

pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe podopiecznych, uczą 

samodzielności, umożliwiają integrację społeczną z najbliższym otoczeniem oraz pobudzają 

do aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym. Motywują do funkcjonowania w oparciu                

o własne możliwości. Cele działalności są realizowane poprzez terapię w pracowniach, 

rehabilitację, poradnictwo.  

Terapia w pracowni gospodarstwa domowego polega na nauce przygotowania 

prostych posiłków, poznaniu i obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego, zapoznaniu  się                      

z różnymi artykułami spożywczymi oraz zasadami ich obróbki, wykorzystania                                  

i przechowywania, jak również nakładaniu porcji obiadowych, przygotowywaniu  stołu do 
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posiłku.  

 Uczestnicy w pracowni technicznej nabywają wiele umiejętności przydatnych                         

w codziennym życiu. Zajmują się głównie wykonywaniem wyrobów z drewna                                       

i półfabrykatów, które następnie są ozdabiane różnymi technikami. 

Terapia w pracowni rękodzieła artystycznego pobudza wyobraźnię uczestników, 

kształtuje potrzebę dokładności, cierpliwości, wrażliwości oraz kształtuje umiejętności pracy 

w grupie. Pozwala na zdobycie umiejętności wykonywania rzeczy ładnych i estetycznie 

wykonanych. Głównym zadaniem pracy w pracowni jest twórczość artystyczna, którą 

wykonuje się w różnych technikach. 

 Zajęcia w pracowni plastycznej rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość oraz 

wiarę we własne możliwości, uczą różnorodnych technik plastycznych, wzbogacają kontakt 

ze sztuką i jej twórcami.  W tej pracowni uczestnicy wykonują prace plastyczne                            

z wykorzystaniem różnych technik, jak malowanie, rysowanie, wydzieranie, modelowanie itp. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są treningi funkcjonowania w życiu 

codziennym: 

 trening samoobsługi i zaradności życiowej z elementami treningu umiejętności 

praktycznych,  

 trening budżetowy,  

 trening kulinarny,  

 trening higieniczny,  

 treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (socjoterapia i 

trening radzenia sobie ze stresem), 

 zajęcia z muzykoterapii,  

 trening spędzania czasu wolnego,  

 trening komputerowy, 

 usprawnianie ruchowe.  

Ponadto  ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską, poradnictwo socjalne  i pedagogiczne. 

Głównym celem działalności placówki jest wsparcie uczestników w funkcjonowaniu w ich 

naturalnym środowisku oraz podniesienie, jakości ich życia. Poza tym placówka pomaga 

swoim podopiecznym nawiązywać kontakty ze środowiskiem lokalnym, eliminuje bariery 

społeczne. Ośrodek stwarza również warunki do rozwijania zainteresowań uczestników 

poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań integracyjnych czy wyjazdów.  
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3.4 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej mają na celu tworzenie sprzyjających warunków do 

rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Uczestnikami warsztatów terapii 

zajęciowych mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. 

Warsztaty terapii zajęciowej realizują działania z zakresu rehabilitacji społecznej                           

i zawodowej. Nakierunkowane one są na: ogólne usprawnianie; rozwijanie umiejętności 

wykonywania czynności codziennych oraz zaradności osobistej; poprawę umiejętności życia 

w środowisku społecznym, co realizowane jest między innymi poprzez rozwój umiejętności 

komunikowania się, rozwój umiejętności planowania, rozwój umiejętności podejmowania 

decyzji itp.; rozwijanie umiejętności psychofizycznych niezbędnych w podjęciu pracy 

zawodowej; oraz rozwijanie i nabywanie kluczowych umiejętności zawodowych 

umożliwiających podjęcie zatrudnienia. Działalność bieżąca warsztatów terapii zajęciowej 

finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

oraz ze środków budżetu Powiatu Łęczyńskiego. Organizatorami warsztatów terapii 

zajęciowej jest Polskie Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Łęcznej. Na terenie powiatu łęczyńskiego funkcjonuje 1 warsztat terapii zajęciowej 

dla łącznej liczby 33 uczestników. Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od 15.06.2001r. 

stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 

do podjęcia zatrudnienia.  

  Działalność warsztatu terapii zajęciowej jest regulowana umową zawartą pomiędzy 

Powiatem Łęczyńskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Łęcznej. 

 Praca z uczestnikami odbywa się w 7 pracowniach: 

 gospodarstwa domowego – kulinarnej, 

 gospodarstwa domowego – ogrodniczej, 

 krawiecko – zabawkarskiej, 

 muzycznej, 

 poligraficzno –introligatorskiej, 

 plastyczno – rękodzielniczej, 

 stolarskiej.   
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Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji.  

 Formy terapii są zindywidualizowane z uwagi na różnorodność osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia dostosowywane są do rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, rodzaju pracowni, rzeczywistych zdolności poszczególnych 

Uczestników, uwzględniane są również ich ograniczenia. W roku 2016 w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej uczestniczyły 33 osoby.  

Placówka współpracuje z lokalną społecznością, instytucjami oraz innymi podmiotami 

działającymi na terenie powiatu i województwa. Od kilku lat WTZ rozwija współpracę                  

z placówkami z całego kraju (Szkołami Podstawowymi w Nadrybiu, Milejowie i Cycowie, 

Urzędem Gminy w Cycowie, Puchaczowie, PSONI Koło w Milejowie, Tomaszowie 

Lubelskim, Świdniku, Nidzicy i Jarosławiu, Lubelskim Forum Osób Niepełnosprawnych 

Sejmik Wojewódzki w Lublinie) , a także z zagranicy (Stowarzyszeniem Warsztatów Sztuk 

Specjalnych w Egerze – Węgry). 

 

3.5 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej powstał w grudniu 2006r.                

i mieści się w budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Krasnystawskiej 52. PZAZ jest 

największym zakładem tego typu w woj. lubelskim. Umożliwia zatrudnienie osobom 

niepełnosprawnym wymagającym szczególnych warunków pracy. W Zakładzie Aktywności 

Zawodowej mogą znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczonym znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub 

chorobę psychiczną. Na początku działalności zatrudnionych było 40 osób 

niepełnosprawnych oraz 18 osób w działalności obsługowo – rehabilitacyjnej. W wyniku 

szybkiego tempa rozwoju zakładu, spowodowanego potrzebami lokalnego rynku, w 2008r. 

zwiększono zatrudnienie o kolejnych 10 osób. W roku 2016 w Zakładzie zatrudnionych było 

ogółem 83 osoby, z czego 2/3 stanowią osoby niepełnosprawne. Pracownicy posiadający 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zatrudnieni są na 0,55 etatu i pracują na 

stanowiskach produkcyjnych, w administracji oraz zajmują się obsługą barku. Głównym 

profilem działalności Zakładu jest gastronomia. Bazując na 10 – letnim doświadczeniu Zakład 

oferuje usługi gastronomiczne o najwyższym standardzie. Udoskonalając bazę wyposażenia             

i rozszerzając grono zadowolonych klientów realizuje zamówienia o różnorodnym 

charakterze m.in.: obsługę imprez firmowych, okolicznościowych, indywidualnych dla 
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klienta. Personel gotuje z pasją i ze smakiem. Kierując się ideą, że odpowiedzialność 

biznesowa to odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jako jedyny zakład w powiecie ZAZ 

angażuje się w działanie i aktywność zawodową osób z umiarkowanym i znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Stwarza możliwość odkrycia własnych zdolności i rozwoju potencjału 

pracowników w warunkach w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Misją zakładu jest propagowanie możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych, 

kształtowanie pozytywnego obrazu pracownika niepełnosprawnego i wskazanie innym 

pracodawcom sposobów rozwiązania problemów, związanych z ich zatrudnianiem. 

 

3.6 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

Zadania Powiatowej Rady określa art. 44 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                        

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.                

w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw 

osób niepełnosprawnych.  

Do zakresu działania rady należy m.in. 

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  

- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  

- realizacji praw osób niepełnosprawnych,  

 opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

 ocena realizacji programów,  

 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Posiedzenia rady zwoływane są, co najmniej raz na kwartał przez przewodniczącego: 

 z własnej inicjatywy, 

 na wniosek, co najmniej połowy członków prezydium rady 

 na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków rady. 

 

3.7 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej 

Koło prowadzi Dzienne Centrum Aktywności z siedzibą w Łęcznej placówka dla 

dzieci do 16 roku życia. Odbywają się tam zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, 
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psychologiczne, pedagogiczne. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez i spotkań 

kulturalnych oraz uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i powiatu. Celem spotkań jest 

integracja ze społeczeństwem, prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych. Zespół 

„Figiel” działający przy pracowni muzycznej otrzymuje liczne nagrody w konkursach 

piosenki - recitale na przeglądach międzynarodowych. Koło organizuje imprezy o zasięgu 

ogólnopolskim tj. Festiwale Piosenek, Teatru i Plastyki, Konkursy poezji, spotkania 

integracyjne, Dzień Godności (osób niepełnosprawnych). Koło współpracuje z organizacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z Ukrainy, Węgier, Francji.  Koło organizuje 

różne szkolenia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także dla uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy. 

 

3.8 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej 

 

Zadaniem Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci                      

i młodzieży, pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie 

dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Poradnia realizuje swoje zadania przez 

prowadzenie działalności: diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej. Na 

terenie Poradni prowadzona jest  także diagnoza dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 

niepełnosprawnością od urodzenia do końca realizacji obowiązku szkolnego. 

Od 2005 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej diagnozowane są 

dzieci niedowidzące i słabo widzące, niedosłyszące i słabo słyszące oraz dzieci z autyzmem. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wydawane są opinie i orzeczenia. Przy Poradni 

działają Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia dla dzieci 

niepełnosprawnych: 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci upośledzonych w stopniu 

lekkim, 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci upośledzonych w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, 

 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych lub 

zespołowych), 
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 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących  

i słabosłyszących, 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych  

i słabowidzących, 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera, 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, 

 opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. 

Na terenie Poradni prowadzona jest terapia pedagogiczna, w której uczestniczą także dzieci  

niepełnosprawne. 

 

3.9 Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej  

 

Realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.). 

Głównym zadaniem Urzędu Pracy jest: 

 udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy 

przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,  

 udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo 

pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową,  

 wdrażanie instrumentów rynku pracy,  

 świadczenie usług EURES,  

 rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,  

 przyznawanie i wydawanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia. 

 

3.10 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej od początku swojego istnienia prowadzi 
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działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpracuje także z instytucjami                                  

i organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców 

powiatu Łęczyńskiego, w tym także osób niepełnosprawnych. Ponadto organizuje 

podsumowania i rozstrzygnięcia konkursów oraz promocje tomików poezji  i prozy. 

 

3.11  Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Łęczyńskiego  

Na terenie Powiatu Łęczyńskiego działa 6 Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy 

Społecznej. W ramach swej działalności ośrodki podejmują również współpracę                          

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie np. przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych. 

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodki udzielają osobom 

niepełnosprawnym pomocy w zakresie: 

 pomocy finansowanej ( zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki stałe, okresowe itp.), 

 usługi i opiekę pielęgnacyjną, 

 pomoc specjalistyczną (poradnictwo, terapia, praca socjalna), 

 przyznawanie pomocy rzeczowej. 

Ośrodki na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych organizują usługi opiekuńcze 

w domu klienta, które są przyznawane na wniosek lekarza, osoby zainteresowanej, 

pracownika socjalnego i ze strony środowiska lokalnego. 

W skład usług opiekuńczych wchodzą:  

 usługi gospodarcze: robienie zakupów, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych, 

 usługi pielęgnacyjne: mycie, kąpanie, ubieranie, podawanie lekarstw, 

zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń  

 usługi specjalistyczne - dostosowane do rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, 

nieodzowna jest tu współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu, pielęgniarką 

środowiskową stacją Caritas. 

Ośrodki organizują również pomoc i poradnictwo w celu odzyskania i wzmocnienia osób 

niepełnosprawnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, poprzez: 

 pozyskiwanie danych o klientach i środowisku,  

 rozpoznanie rejonu – w tym celu nieodzowna jest współpraca z pielęgniarką 

środowiskową rejonu, szpitala, środowiskiem lokalnym, sądem, policją, 

prokuraturą  

 sporządzanie i diagnozowanie rejestru potrzeb klientów 
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 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  

 wnioskowanie na podstawie zebranych danych o przyznanie świadczeń 

pieniężnych i w naturze 

 pomoc w realizacji recept  

 poradnictwo w sprawach socjalnych, prawnych, lokalowych,  

 organizowanie i koordynowanie pracy opiekunek domowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych  

 poradnictwo i kompletownie dokumentów do domów pomocy społecznej, 

zakładów opiekuńczo – leczniczych  

 pomoc w załatwieniu wizyty lekarza w domu 

 współpraca z instytucjami i osobami wspomagającymi  

 budowanie wsparcia środowiskowego dla osób starszych i niepełnosprawnych 

poprzez wolontariat, szkoły 

 poradnictwo prawne, psychologiczne 

 działanie interwencyjne w sytuacji osoby zagrożonej, zaniedbanej, potrzebującej 

pomocy przy współpracy lekarza rodzinnego, policji 

 kierowanie do SDS w Łęcznej i naliczanie odpłatności za świadczone usługi  

dla klientów  

3.12 Placówki Opieki Zdrowotnej w Powiecie Łęczyńskim 

 

Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w swoich działaniach realizują: 

 leczenie ogólne i specjalistyczne, 

 udzielają informacji o placówkach wsparcia i rehabilitacyjnych, 

 kierują na leczenie szpitalne, sanatoryjne i do ośrodków rehabilitacyjnych. 

Prowadzone poradnie specjalistyczne: 

 chirurgiczna, 

 okulistyczna, 

 neurologiczna, 

 ortopedyczna, 

 laryngologiczna, 

 alergiczna, 

 kardiologiczna, 
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 endokrynologiczna, 

 diabetologiczna, 

 reumatologiczna, 

 dermatologiczna, 

 urologiczna, 

 zdrowia psychicznego, 

 pulmunologiczna, 

 chorób metabolicznych, 

Prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa: 

 rehabilitacja ambulatoryjna, 

 dzienny odział rehabilitacji. 

 

3.13 Szkoły Powiatu Łęczyńskiego 

Do Szkół Powiatu Łęczyńskiego dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczają  

do klas ogólnodostępnych na poziomie szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych.      

W Zespole Szkół Nr 1 w Łęcznej uczniowie posiadający orzeczenia wydane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną uczestniczą w dodatkowych indywidualnych zajęciach 

rewalidacyjnych prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowych. Uczniowie w miarę 

potrzeb mogą korzystać z opieki pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej. 

Dodatkowo nauczyciele i uczniowie włączają się w akcje charytatywne na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz uczestniczą w konkursach skierowanych do osób 

niepełnosprawnych. W Zespole Szkół Nr 2 w Łęcznej realizowane są następujące działania na 

rzecz uczniów niepełnosprawnych: 

 działalność świetlicy terapeutycznej, 

 praca młodzieży gimnazjalnej w wolontariacie na rzecz niepełnosprawnych kolegów, 

 coroczna organizacja Powiatowej Olimpiady Integracyjnej, 

 coroczna organizacja imprezy ,,Powitanie wiosny” dla uczniów kl. I – III  

i przedszkolaków z oddziałów integracyjnych. 

3.14 Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Łęcznej 

Misją ośrodka jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie 

zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu 

w codziennym życiu, przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat do udziału w 
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życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie w miarę 

możliwości niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz 

realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki. 

Placówka zapewnia edukację dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

głębokim lub znacznym i umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku do                

25 lat. Pod opieką Ośrodka przebywają dzieci z terenu całego Powiatu Łęczyńskiego a także 

Powiatu Świdnickiego (1 osoba). Stworzono grupy do których przydzielone zostały dzieci            

w zależności od stopnia ich niepełnosprawności, każdą z grup opiekuje się wychowawca wraz 

z osobą pomocy wychowawcy.  

 

3.15 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęcznej i w Cycowie 

 

Celem funkcjonowania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest 

poprawa warunków socjalno – bytowych członków, uczestnictwo w życiu publicznym, 

współpraca z organami władzy i administracji samorządowej, związkami zawodowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi i społecznymi. Dla osiągnięcia celów związek prowadzi 

działalność charytatywną, społeczną, kulturalną, zdrowotną jak również rehabilitacyjną. 

Kluczem w realizacji celów jest pozyskiwanie nowych członków, dlatego należy 

zintensyfikować zadania idące w tym kierunku. 

 

3.16 Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II w Łęcznej 

Katolickie Stowarzyszenie działa w Łęcznej od 2004 r.  Cel działania stowarzyszenia 

jest: podnoszenie świadomości wiary katolickiej w środowisku w oparciu o społeczną naukę 

kościoła i wartości moralnej nauki chrześcijańskiej, udzielanie pomocy materialnej członkom 

potrzebującym wsparcia, podnoszenie świadomości narodowo-patriotycznej i społecznej, 

prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i informacyjnej,  prowadzenie wydawnictwa 

i publikacji, współpraca z krajowymi organizacjami o tych samych celach jak i zagranicznymi 

oraz ze środowiskami prowadzącymi działania zbieżne z celami stowarzyszenia, 

reprezentowanie środowiska emerytów i rencistów. 
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3.17 Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI 

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna kobiet po 

leczeniu raka piersi, oparta na zasadzie samopomocy oraz reprezentowanie interesów kobiet 

po leczeniu tego schorzenia. 

Cele Stowarzyszenia: 

 organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy, 

 tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi, 

 włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu 

wczesne wykrywanie raka piersi oraz rehabilitacji, 

 nawiązywanie kontaktów z podobnymi klubami w kraju i zagranicą, 

 organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla 

członkiń stowarzyszenia, 

 organizowanie szkoleń z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem  

i zwalczaniem choroby nowotworowej, 

 organizowanie szkolenia sekcji ochotniczek, jako grupa wsparcia i samopomocy, 

 współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz 

chorych i niepełnosprawnych, 

 udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi, 

 prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii 

ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego, 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

 

3.18 Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Łęcznej  

 

Główny cel działalności stowarzyszenia to przywracanie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym                         

z możliwych poziomie oraz stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego                   

i sieci oparcia społecznego we współpracy z bliższymi i dalszym otoczeniem społecznym.  

Główne obszary działalności:  
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 działania edukacyjne, szkoleniowe, 

 zrównoważony rozwój,  

 rozwój i wspieranie aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych,  

 integracja osób z choroba psychiczną i zaburzeniami psychicznymi w środowisku 

lokalnym, włączenie do życia w społeczności lokalnej osób chorych i ich rodziny, 

 tworzenie społeczności samopomocowej, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, 

prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, aktywizacja zawodowa, budowanie 

sieci oparcia społecznego, stałe podnoszenie wiedzy specjalistycznej.  

 

3.19 Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans 

 

Głównym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans dzieci o specjalnych 

potrzebach, osiągnięcie możliwie najpełniejszej integracji społecznej dzieci 

niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, jak również: 

 udzielanie pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach, 

 prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, 

 udzielanie pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach,  

 chęć zjednoczenia ludzi dobrej woli gotowych pracować społecznie integrując 

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi. 

Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach. Zajmuje się ponadto 

budowaniem sieci oparcia społecznego dla rodzin dzieci o specjalnych potrzebach i stałym 

podnoszeniem poziomu wiedzy specjalistycznej swych członków niezbędnej dla prowadzonej 

działalności. 

 

3.20 Stowarzyszenie „Tęcza” w Kopinie 

 

 Misją Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju w oparciu o pomoc                 

w samopomocy, która wyzwalając siły i aktywność, osób z rożnych powodów niezdolnych  

do samodzielnego życia stanowi ofertę pozwalającą tym osobom na ponowne odzyskanie 

równowagi wewnętrznej i odnowienie włączania się w nurt życia społecznego                               

i ekonomicznego. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie 
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aktywnych postaw wobec problemów społecznych, w szczególności bezrobocia. W ramach 

działania objęte wsparciem są także osoby niepełnosprawne. 

 

3.21. Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance  

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance jest przeznaczony dla co najmniej                   

20 osób pow. 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, będących mieszkańcami gminy 

Puchaczów. 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Bogdance funkcjonuje w strukturach 

organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie na podstawie uchwały                        

nr XXVI/163/16 Rady Gminy Puchaczów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia 

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Puchaczowie.    

Pobyt w placówce jest częściowo odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze 

indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej uczestnika. 

Zasady odpłatności za pobyt seniorów określa uchwała nr XXVII/170/16 Rady Gminy 

Puchaczów z dnia  29.12.2016 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bogdance. 

Infrastruktura DDSW w Bogdance pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego, 

aktywizację społeczną seniorów w specjalnie do tego celu przystosowanych, przestronnych 

pomieszczeniach, spełniających standardy Dziennych Domów „Senior-Wigor”, tj.: 

 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą – wyposażone w sprzęt RTV i komputer                    

z dostępem do Internetu, 

 ogólnodostępne pomieszczenie pełniące funkcję sali spotkań wraz z aneksem kuchennym, 

 sala przeznaczona do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, zaopatrzona                    

w podstawowy sprzęt, tj. materace, piłki, drabinki, leżanki, 

 dwa pokoje z sześcioma miejscami do odpoczynku, 

 w pełni wyposażona kuchnia wraz z jadalnią – pomieszczenia posiadające sprzęt, 

urządzenia i naczynia służące do przygotowania posiłku przez seniorów w ramach zajęć 

kulinarnych, 

 pokój pielęgniarski, 
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 pomieszczenie do terapii indywidualnej, pracy socjalnej lub szeroko rozumianego 

poradnictwa, 

 łazienki (dla kobiet i mężczyzn) zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową, 

wyposażone w uchwyty przy toalecie, odpowiednio przystosowane umywalki, 

 natrysk z krzesełkiem i uchwytami, oraz wydzielonym miejscem na pralkę i deskę do 

prasowania, 

 szatnia, 

 pomieszczenie gospodarcze, 

 do dyspozycji seniorów znajduje się również przyległy teren zielony z altanką                     

i grillem. 

Usługi świadczone przez Dom są prowadzone w formie zajęć grupowych                                    

i indywidualnych, ściśle dostosowanych do możliwości, potrzeb i zainteresowań seniorów. Są 

to m.in.: 

 zajęcia kulturalno-oświatowe, 

 zajęcia edukacyjne, 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

 zajęcia aktywności ruchowej, 

 terapia zajęciowa, 

 muzykoterapia, 

 zajęcia klubowe, 

 spotkania integracyjne, 

 ciepły posiłek - przygotowany w ramach terapii kulinarnej, 

 trening dnia codziennego, 

 praca socjalna i szeroko rozumiane poradnictwo, 

 zajęcia aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy, 

 transport 
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4.  CEL STRATEGICZNY PROGRAMU 

Integracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni 

korzystać ze swoich praw i uczestniczyc w zyciu społecznym  i zawodowym 

 

Powyższy cel jest spójny z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Łęczyńskiego. Działania zmierzające do jego realizacji z jednej strony 

opierają się na tworzeniu warunków sprzyjających wyrównywaniu szans i integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych, a z drugiej strony są skierowane bezpośrednio do osób 

niepełnosprawnych tak, aby wzmocnić ich aktywność i samodzielność w środowisku 

lokalnym.  

5. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

5.1. Stworzenie korzystnych warunków w środowisku lokalnym na rzecz aktywnego                        

i samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

Uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz 

rekreacji i turystyce w dużej mierze decyduje o jakości życia i rozwoju ludzi 

niepełnosprawnych oraz ich integracji z otaczającym środowiskiem. 

Aktywna działalność i sukcesy odnoszone przez osoby niepełnosprawne przełamują bariery 

 i likwidują społeczny ostracyzm przyczyniając się do budowy otwartego, tolerancyjnego 

społeczeństwa. 

 

Zadania do realizacji: 

1. Wspieranie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. 

2. Wspieranie funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna osób 

niepełnosprawnych. 

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

4. Organizowanie wystaw, spotkań promujących twórczość osób niepełnosprawnych, 

kiermaszy, konferencji. 

5.  Organizowanie lokalnych imprez okolicznościowych, integrujących społeczność 

lokalną np. Dni Łęcznej, Puchaczowa, Cycowa, Milejowa, Ludwina, Spiczyna. 

6. Prowadzenie wsparcia specjalistycznego, w tym: psychologicznego, prawnego, 

socjalnego. 
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7.  Opracowanie i wdrażanie programów na rzecz aktywizacji społecznej i integracji 

osób niepełnosprawnych. 

8. Rozwój usług wolontarystycznych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

9. Propagowanie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych. 

10. Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi                                

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. 

11.  Realizacja programów ze środków PFRON przez samorząd powiatowy. 

 

5.2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

 

Ważne jest tworzenie warunków życia, w których osoby niepełnosprawne będą miały 

możliwość włączenia się lub całkowitego powrotu do czynnego życia                                        

w społeczeństwie. Istotne jest podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier 

architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych oraz transportowych, które 

uniemożliwiają oraz utrudniają osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie                 

w społeczeństwie. 

 

Zadania do realizacji: 

1. Egzekwowanie, na etapie projektowania i realizacji, dostępności dla osób 

niepełnosprawnych nowobudowanych i modernizowanych obiektów w powiecie. 

2. Dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych  

i sprzętu rehabilitacyjnego.  

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych. 

4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych w związku          

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.  

5. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przede wszystkim 

dzieci i młodzieży uczącej się.  

6. Likwidacja barier architektonicznych (budowa podjazdów, poszerzanie drzwi 

wejściowych, przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, montaż poręczy) 

w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. 
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7. Propagowanie informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania ze środków 

PFRON: 

- do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, 

- na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych                       

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 

5.3 Aktywizacja zawodowa, zatrudnienie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia  wśród osób 

niepełnosprawnych. 

 

Aktywizacja zawodowa jest jednym z elementów złożonego procesu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Ma ona ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 

psychicznego, społecznego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Praca zgodna                           

z kwalifikacjami daje osobom niepełnosprawnym możliwość uczestniczenia w życiu 

społeczno-gospodarczym naszego powiatu oraz jest gwarantem poczucia własnej wartości, 

samorealizacji i samodzielności materialnej. 

 

Zadania do realizacji: 

1. Udział powiatu w programach, których celem jest aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

2. Wspieranie organizacji pozarządowych działających w zakresie aktywizowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych. 

3. Wspieranie działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. 

4. Zachęcanie pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

poprzez dofinansowania. 

5.  Udzielanie dofinansowania osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. 

6. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone                        

w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 

jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 

7. Prowadzenie i finansowanie szkoleń i przekwalifikowań stosownie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

8. Zachęcanie osób z niepełnosprawnością do rejestrowania się w urzędzie pracy jako 

osoby bezrobotne i poszukujące pracy. 
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5.4 Ułatwianie dostępu osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji medycznej                           

i pomocy terapeutycznej. 

 

Profilaktyka zdrowotna obejmuje wielorakie działania mające wpływ na poprawę 

stanu zdrowia. 

Podejmowanie działań profilaktycznych może być skierowane do osób zdrowych, z grupy 

ryzyka zachorowalności lub chorych, w tym także niepełnosprawnych. Profilaktyka 

zdrowotna w zakresie przeciwdziałania zachorowaniom oraz życia                                                  

z niepełnosprawnością, stanowi istotny czynnik zmierzający do świadomego zapobiegania 

niepełnosprawności, znacznego ograniczenia przyczyn niepełnosprawności oraz poprawy 

komfortu i jakości życia osób niepełnosprawnych. Niezbędne staje się więc podejmowanie 

wszystkich możliwych działań zmierzających do poprawy obecnych warunków życia osób 

niepełnosprawnych oraz zapobiegania występowania niepełnosprawności będących skutkiem 

występowania wielu chorób. 

 

Zadania do realizacji: 

1. Rozwój ośrodków i placówek rehabilitacyjnych. 

2. Inicjowanie tworzenia instytucji wspierających osoby niepełnosprawne. 

3. Rozwój rehabilitacji medycznej poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny                    

i odpowiednią aparaturę medyczną w placówkach służby zdrowia. 

4. Zwiększenie dostępności do rehabilitacji stacjonarnej poprzez zwiększenie miejsc 

wczesnej i późnej rehabilitacji w jednostkach ochrony zdrowia. 

5.  Rozwój wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych. 

6. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych 

oraz sprzętu rehabilitacyjnego w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

7. Podejmowanie działań w obszarze opieki medycznej, mających na celu wczesną 

interwencję i leczenie m.in. propagowanie badań profilaktycznych,  promocja 

bezpiecznego i zdrowego stylu życia. 

8. Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług konsultacyjnych, terapeutyczno- 

rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych. 
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5.5. Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach 

edukacji.  

 

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich właściwe wychowanie                                          

i przygotowanie do życia jest pierwszym i niezwykle ważnym ogniwem w procesie 

rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży należy umożliwić osiągnięcie jak 

najwyższego poziomu własnego rozwoju, dlatego należy stworzyć warunki do samodzielnego 

uczęszczania do ogólnie dostępnych przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

 i wyższych. 

Wykształcenie pozwoli osobom niepełnosprawnym osiągnąć jak największą 

samodzielność ekonomiczną oraz przyczyni się do ich rozwoju społecznego. Ważnym 

elementem edukacji dzieci i młodzieży jest również podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie 

umiejętności osób pracujących zawodowo z osobami niepełnosprawnymi. 

Wszystkie osoby niepełnosprawne niezależnie od charakteru i stopnia 

niepełnosprawności mają prawo do bezpłatnej oświaty i kształcenia zgodnego z ich 

preferencjami i możliwościami. Zgodnie ze współczesnymi tendencjami w pedagogice rozwój 

dziecka przebiega najlepiej w środowisku rówieśniczym. Proces dydaktyczno – 

wychowawczy przebiegający w środowisku rówieśników pełnosprawnych maksymalnie 

przygotowuje uczniów dotkniętych niepełnosprawnością do życia w społeczeństwie. 

 

Zadania do realizacji: 

1. Prowadzenie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju – m.in. oferta 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Łęcznej: orzekanie o potrzebie 

indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, opiniowanie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapia w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci. 

2.  Wspieranie niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych w podejmowaniu edukacji 

na poziomach wyższych, celem poprawy sytuacji na rynku pracy. 

3. Tworzenie integracyjnych klas w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w powiecie. 
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4. Zapewnienie dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do edukacji na wszystkich 

szczeblach nauczania. 

5. Zapewnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej wszystkim dzieciom                            

i młodzieży niepełnosprawnej od momentu stwierdzenia niepełnosprawności,                  

oraz rodzicom doradztwa w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 

6. Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej mającej kontakt z dzieckiem 

niepełnosprawnym. 

7. Organizowanie spotkań dla rodziców posiadających niepełnosprawne dzieci w celu 

wymiany doświadczeń. 

8. Wspomaganie procesu nauczania z udziałem organizacji pozarządowych działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

9. Szkolenie kadr zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych. 

10. Upowszechnianie informacji na temat szkół dla osób niepełnosprawnych. 

11. Tworzenie infrastruktury promującej edukację osób niepełnosprawnych. 

12. Podnoszenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

13. Inicjowanie działań o charakterze wsparcia osób niepełnosprawnych po 25 roku życia 

opuszczających system edukacji. 

6. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

Tabela nr 11. Planowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Łęczyńskim  

 

l.p Zadanie Cel 

zadania 

Termin  

realizacji 

Zakładany 

koszt 

zadania 

Źródło 

finansowania 

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁĘCZNEJ, UL. AKACJOWA 

 

1. Klub Samopomocy 

dla osób 

doświadczających 

kryzysu 

Wsparcie ruchu 

samopomocowego                      

i wzmocnienie oferty innej 

niż instytucjonalna dla 

2017-2020  MRPiPS 
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psychicznego. osób chorujących 

psychicznie 

 

2. Promocja                       

i edukacja  zdrowia 

psychicznego na 

terenie placówek 

edukacyjnych 

Powiatu 

Łęczyńskiego. 

Uwrażliwienie 

społeczności lokalnej na 

potrzeby, możliwości osób                  

z zaburzeniami 

psychicznymi. 

2017-2020 10.000 zł Środki własne, 

Powiat 

Łęczyński, ROPS, 

środki zewnętrzne 

pozyskane ze 

współpracy z ngo 

3. Reintegracja 

społeczna                        

i zawodowa osób               

z zaburzeniami 

psychicznymi 

Stworzenie możliwości 

realizacji w roli 

pracownika, włączenie 

społeczne osób                          

z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, 

znacznym, głębokim oraz  

osób chorujących na 

chorobę psychiczną. 

Stworzenie miejsc 

aktywizacji zawodowej dla 

20 osób. 

2017-2020 40.000 zł Środki partnerów, 

ngo, 

ROPS, PFRON, 

Powiat Łęczyński 

4. Wzmocnienie 

działania Punktów 

Konsultacyjno-

Informacyjnych 

„Promyk”  na 

terenie Powiatu 

Łęczyńskiego. 

Stworzenie możliwości  

uzyskania dostosowanych 

do potrzeb mieszkańców 

form wsparcia, pomocy w 

zakresie wiedzy 

dotyczącej radzenia sobie 

z osobą chorującą 

psychicznie. 

 

2017-2020 30.000 zł Środki własne, 

pozyskane ze 

źródeł 

zewnętrznych                 

w ramach 

współpracy z ngo 

5. Rozwój 

działalności  

Partnerstwa na 

Rzecz Ochrony 

Zdrowia 

Psychicznego 

Mieszkańców 

Powiatu 

Łęczyńskiego 

Tworzenie członkom 

społeczności lokalnej 

możliwości wspólnego 

działania na rzecz ochrony 

zdrowia psychicznego,                

a w sposób szczególny: 

 

 Poznanie sytuacji 

dotyczącej ochrony 

zdrowia psychicznego              

w powiecie łęczyńskim; 

 Podtrzymywanie 

współpracy 

międzyinstytucjonalnej 

na rzecz osób 
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chorujących psychicznie 

i ich rodzin; 

 Poprawa jakości życia 

osób chorujących 

psychicznie i ich rodzin; 

 Przygotowanie                          

i dostarczenie 

mieszkańcom powiatu 

łęczyńskiego 

podstawowych 

informacji na temat 

ochrony zdrowia 

psychicznego, 

podstawowych zaburzeń 

i chorób psychicznych 

oraz sposobów i miejsc 

udzielających wsparcia 

w wyżej wymienionych 

sytuacjach; 

 Przygotowanie pakietu 

materiałów 

edukacyjnych 

przeznaczonych do 

prowadzenia zajęć                   

z zakresu ochrony 

zdrowia psychicznego 

dla różnych grup 

wiekowych; 

 Podnoszenie poziomu 

wiedzy mieszkańców 

powiatu łęczyńskiego na 

temat ochrony zdrowia 

psychicznego, 

podstawowych zaburzeń 

i chorób psychicznych 

oraz sposobów i miejsc 

udzielających wsparcia 

w wyżej wymienionych 

sytuacjach 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCHACZOWIE 

 

1. Organizowanie                        

i świadczenie usług 

opiekuńczych               

w miejscu 

Pomoc w zaspakajaniu 

codziennych potrzeb 

życiowych, opieka 

higieniczna, pielęgnacyjna,  

2017 - 2020 ok. 30 000 

zł rocznie 

środki własne 

gminy 
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zamieszkania 

klienta – osoby 

starsze, w tym 

niepełnosprawne  

w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów  

z otoczeniem 

2. Organizowanie                 

i świadczenie 

specjalistycznych 

usług 

opiekuńczych dla 

osób                     z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

Uczenie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia, 

zwłaszcza  kształtowanie 

umiejętności zaspokajania 

podstawowych potrzeb 

życiowych i umiejętności 

społecznego 

funkcjonowania,  

motywowanie do 

aktywności, leczenia  

i rehabilitacji  

w 

zależności 

od potrzeb, 

przewiduje 

się 

realizację w 

okresie 

2017 - 2020 

ok. 10 000 

zł rocznie 

dotacja wojewody 

w 100 % 

3. Kierowanie 

mieszkańców 

gminy (osoby 

niepełnosprawne -  

upośledzone 

umysłowo, chore 

psychicznie) do 

uczestnictwa  

w zajęciach 

Środowiskowego 

Domu 

Samopomocy  

w Łęcznej i  

w Milejowie (na 

mocy porozumień) 

Wspieranie osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi poprzez 

zapewnienie im niezbędnej 

opieki,  odpowiednich 

treningów, poradnictwa, 

terapii ruchowej, 

wyżywienia, pomocy                 

w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych, itp. 

 

termin 

realizacji 

jest ustalany 

indywidualn

ie dla 

każdego 

uczestnika 

zgodnie z 

indywidualn

ym planem 

postępowan

ia 

wspierająco

- 

aktywizując

ego 

- - 

4. Realizacja 

Programu 

Wieloletniego 

„Pomoc państwa w 

zakresie 

dożywiania” na lata 

2014-2020 

Celem programu jest 

ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci, 

młodzieży i rodzin                     

o niskich dochodach. 

Program jest kierowany do  

osób i rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji, 

szczególnie do osób 

samotnych, w podeszłym 

wieku, niezaradnych, 

chorych lub 

niepełnosprawnych. 

Formy pomocy: 

dożywianie dzieci                         

2017 – 2020 ok. 15 000 

zł rocznie 

60 % środki 

własne gminy 

40 % dotacja 

wojewody 
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w szkołach, świadczenia 

pieniężne na zakup posiłku 

lub żywności dla osób 

dorosłych, pomoc 

rzeczowa. 

W 2016 r. w ramach 

Programu udzielono 

pomocy w formie zakupu 

posiłków 13. dzieciom 

niepełnosprawnym oraz w 

formie zasiłku celowego 

na zakup żywności 20. 

osobom 

niepełnosprawnym. 

5.  Prowadzenie 

Dziennego Domu 

„Senior – WIGOR” 

w Bogdance w 

ramach Programu 

Wieloletniego 

„Senior+” na lata 

2015-2020 

Dom jest przeznaczony dla 

mieszkańców gminy, osób 

pow. 60 r.ż., nieaktywnych 

zawodowo (co najmniej 20 

osób). Wśród osób 

starszych mogą być także 

osoby niepełnosprawne. 

Celem Programu jest 

zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa seniorów w 

życiu społecznym, 

realizacja podstawowych 

usług mających na celu 

udzielanie pomocy w 

czynnościach dnia 

codziennego, zapewnienie 

minimum  jednego posiłku 

dziennie. Podstawowy 

zakres świadczonych usług  

w Domu: socjalne (w tym 

posiłek), edukacyjne, 

kulturalno-oświatowe, 

aktywności ruchowej lub 

kinezyterapii, sportowo-

rekreacyjne, aktywizujące 

społecznie, terapia 

zajęciowa.  

2017 - 2020 

 

 

koszt dot. 

2017 r. 

 

108 000 zł 

 

 

72 000 zł 

 

 

 

Środki własne 

gminy 

 

Ministerstwo 

Rodziny, Pracy                

i Polityki 

Społecznej 

(wniosek                                

w trakcie 

rozpatrywania) 

6. Realizacja 

Programu 

Operacyjnego 

Pomoc 

Żywnościowa 

2014-2020,  

Zapewnienie najuboższym 

mieszkańcom gminy  

pomocy żywnościowej.  

W 2016 r. z Programu 

skorzystało 61 osób 

niepełnosprawnych. 

2017 - 2020 koszt dot. 

2016 r. 

30 462,22 zł 

(ogółem) 

UE, Ministerstwo 

Rodziny, Pracy                  

i Polityki 

Społecznej 
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współfinansowaneg

o  

z  Europejskiego 

Funduszu 

Najbardziej 

Potrzebującym 

Łącznie w 2016 r. 

przekazano mieszkańcom 

7 961,66 kg. 

7. Realizacja działań 

zawartych w 

Strategii 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych 

Gminy Puchaczów 

na lata 2015-2020  

Cel strategiczny 2: 

Poprawa jakości życia 

osób niepełnosprawnych.  

Cel szczegółowy: 

Stwarzanie warunków 

umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym 

pełnienie ról społecznych              

i integrację ze 

środowiskiem lokalnym: 

m.in. współpraca  

z Powiatową Radą ds. 

Osób Niepełnosprawnych, 

PCPR oraz Powiatowym 

Zespołem ds. Orzekania                

o Niepełnosprawności                

w Łęcznej, przygotowanie 

i upowszechnienie 

informacji  

o uprawnieniach, 

dostępnych formach 

pomocy adresowanych do 

środowiska osób 

niepełnosprawnych 

(informator, ulotka, strona 

internetowa), włączanie 

osób niepełnosprawnych 

do udziału w imprezach 

okolicznościowych, 

spotkaniach 

integracyjnych,  zawarcie 

Porozumienia na Rzecz 

Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Powiecie 

Łęczyńskim. 

2017 - 2020 - środki własne 

8. Udzielanie pomocy 

osobom 

niepełnosprawnym 

w ramach zadań 

ustawowych -  

zgodnie z art. 7 pkt 

- świadczenia pieniężne 

(zasiłek stały, okresowy, 

specjalny celowy) 

- świadczenia niepieniężne 

(praca socjalna, 

poradnictwo, pomoc 

2017 - 2020 zgodnie                

z planem 

finansowym 

na każdy 

rok 

środki własne 

dotacje 
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5 ustawy  

o pomocy 

społecznej 

niepełnosprawność 

jest jednym  

z powodów 

uprawniających do 

ubiegania się  

o świadczenia  

z pomocy 

społecznej przy 

jednoczesnym 

spełnieniu 

kryterium 

dochodowego.   

rzeczowa, usługi) 

- kierowanie do domu 

pomocy społecznej, 

zakładu opiekuńczo-

leczniczego 

- Karta Dużej Rodziny 

- asystent rodziny  

- Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny                 

ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- przeprowadzanie 

wywiadów 

środowiskowych w celu 

ustalenia uprawnień do 

świadczenia 

pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, zasiłku dla 

opiekuna (ustawa                       

o świadczeniach 

rodzinnych) 

- akcje charytatywne.  

 

POLSKIEG STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

OSÓB Z NIEPELNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,  KOŁOW ŁĘCZNEJ 

 

1 Trening 

mieszkaniowy 

usamodzielnianie maj                      

2018 - 2019 

180000 PFRON 

 

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ 

 

1. Zagospodarowanie 

terenu oraz 

modernizacja 

ogrodzenia przy 

Ośrodku 

Rewalidacyjno-

Wychowawczym w 

Łęcznej,                            

ul. Litewska 16 

rozszerzenie oferty 

terapeutycznej Ośrodka 

Rewalidacyjno-

Wychowawczego                              

w Łęcznej poprzez 

zagospodarowanie terenu 

parku 

XII 2017-

VI 2019 

2 380 000 zł 

netto 

Środki unijne 

Środki własne 

2. Hortiterapia                      

i terapia 

sensoryczna- 

nowatorskie formy 

usług społecznych                

w Powiecie 

rozszerzenie oferty 

terapeutycznej Ośrodka 

Rewalidacyjno-

Wychowawczego                         

w Łęcznej 

2017-2019 515 000 zł 

netto 

Środki unijne 

Środki własne 
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Łęczyńskim 

3. Światowe Dni 

Świadomości 

Autyzmu- 

cykliczna impreza 

plenerowa o 

zasięgu lokalnym 

przełamywanie barier w 

postrzeganiu osób 

niepełnosprawnych; 

przybliżanie wiedzy nt. 

autyzmu 

IV 2018 

IV 2019 

IV 2020 

4000 zł 

netto 

4000 zł 

netto 

4000 zł  

netto 

Sponsorzy 

4. Termomodernizacj

a budynku 

(kapitalny remont 

dachu wraz z 

orynnowaniem, 

wykonanie 

instalacji 

odgromowej                

i ocieplenie ścian 

zewnętrznych) 

poprawa komfortu 

cieplnego w 

pomieszczeniach; 

stworzenie odpowiedniego 

mikroklimatu w 

pomieszczeniach; 

obniżenie kosztów 

ogrzewania budynku 

2018-2020 470 000 zł 

netto 

Środki unijne 

Środki własne 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CYCOWIE 

 

1. Pomoc osobom 

niepełnosprawnym 

zgodnie z ustawą              

o pomocy 

społecznej (usługi 

opiekuńcze, zasiłki 

stałe, okresowe, 

celowe) 

Umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym 

prawidłowego 

funkcjonowanie                       

w środowisku  

2017-2020 W 

zależności 

od potrzeb 

Środki własne 

gminy, 

Budżet 

Wojewody 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ 

 

1. Współpraca 

międzyinstytucjona

lna, w tym w 

zakresie 

Partnerstwa na 

Rzecz Ochrony 

Zdrowia 

Psychicznego 

Dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem, 

wsparcie merytoryczne. 

2017-2020 W ramach 

zadań 

statutowych 

Budżet poradni 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SPICZYNIE 

 

1. Aktywne włączenie Zahamowanie zjawiska 

uzależnienia od pomocy 

społecznej oraz poprawa 

dostępu do rynku pracy. 

Planuje się, że w grupie 

XI 2017r. – 

X 2018r. 

100.000 zł Fundusze 

Europejskie                    

w ramach RPO 

województwa 

Lubelskiego na 
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docelowej będą 

uczestniczyły osoby z 

niepełnosprawnością (1-2 

osoby) 

lata 2014-2020 

oraz środki 

własne. 

2. Pomoc wynikająca 

z ustawy o pomocy 

społecznej 

Umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym 

prawidłowego 

funkcjonowanie                     

w środowisku. 

2017 – 

2020r. 

w 

zależności 

od potrzeb 

Budżet 

Wojewody 

Środki własne 

gminy 

3. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

planowane jest opracowanie wniosku w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie” – Konkurs 

RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/16 w ramach którego w grupie docelowej przewiduje się objęcie 

osób z niepełnosprawnością. 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY  W  ŁĘCZNEJ 

 

1. Pośrednictwo pracy Promowanie zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych 

na otwartym rynku pracy, 

celem podniesienia 

świadomości – wiedzy nt. 

możliwości wsparcia 

zatrudnienia oraz praw 

osób niepełnosprawnych, 

zarówno wśród 

pracodawców, jak i osób 

poszukujących 

zatrudnienia 

2017-2020 Brak 

możliwości 

oszacowani

a całości 

kosztów z 

uwagi na 

działania 

statutowe 

Fundusz Pracy 

2.  Poradnictwo 

zawodowe 

Określenie ścieżki kariery 

zawodowej, pomoc w 

wyborze zawodu, 

kierunku kształcenia, 

zatrudnienia biorąc pod 

uwagę stopień 

niepełnosprawności. 

Przewidywana liczba osób 

200. 

2017-2020 j.w Fundusz 

Pracy/Środki 

wspólnotowe/PF

RON 

3. Staże Uzyskanie doświadczenia 

zawodowego, zwiększanie 

konkurencyjności osób 

niepełnosprawnych w 

odniesieniu do 

pozostałych uczestników 

rynku pracy, odnalezienie 

się w roli pracownika 

wykonującego powierzone 

mu obowiązki i zadania, 

2017-2020 50 osób 

385 000,00 

zł 

Fundusz 

Pracy/Środki 

Wspólnotowe/ 

PFRON 



Powiatowy Program działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2020 

 

 

54 

  

rozwój zawodowy, rozwój 

społeczny poprzez 

bezpośredni kontakt z 

otoczeniem. 

4. Szkolenia 

(szkolenia 

indywidualne, bony 

szkoleniowe) 

Uzyskanie kwalifikacji, 

nabycie kompetencji, 

umocnienie wiary we 

własne siły i możliwości, 

wyrównywanie szans na 

rynku pracy, 

przeciwdziałanie 

dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych 

2017-2020 2017 rok – 

2 osoby – 

7000 zł 

2018 rok – 

2 osoby – 

6500 zł 

2019 rok – 

2 osoby – 

6500 zł 

2020 rok – 

2 osoby – 

6500 zł 

W sumie 

26500 zł 

Fundusz 

Pracy/Środki 

wspólnotowe/ 

PFRON 

5. Jednorazowe 

środki na 

rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej 

Możliwość rozpoczęcia 

własnej działalności 

gospodarczej, 

wykorzystanie swoich 

umiejętności i 

predyspozycji, 

odnalezienie swojego 

miejsca na rynku pracy, 

spełnienie swoich 

własnych planów i 

aspiracji zawodowych. 

2017-2020 2017, 2018, 

2019, 2020 

po 1 osobie. 

Dotacje w 

kwocie 

20000. 

W sumie 

80000 zł 

Fundusz 

Pracy/Środki 

wspólnotowe/ 

PFRON 

6. Prace 

interwencyjne 

Aktywizacja zawodowa i 

społeczna w miejscu 

pracy, rozwój zawodowy, 

nabycie doświadczenia 

zawodowego. 

2017-2020 4 osoby 

23600 zł 

Fundusz 

Pracy/Środki 

Wspólnotowe 

7.  Roboty publiczne Aktywizacja zawodowa i 

społeczna w miejscu 

pracy, rozwój zawodowy, 

nabycie doświadczenia 

zawodowego. 

2017-2020 4 osoby 

46500 zł 

Fundusz Pracy/ 

Środki 

Wspólnotowe 

8. Doposażenie lub 

wyposażenie 

stanowiska pracy 

dla skierowanego 

bezrobotnego 

Utworzenie miejsca pracy 

dla osoby 

niepełnosprawnej, 

stworzenie dogodnych 

warunków pracy dzięki 

czemu osoba bezrobotna 

będzie mogła wykonywać 

swoje obowiązki 

2017-2020 2017, 2018, 

2019, 2020 

po 1 osobie, 

doposażenie 

23000 zł 

W sumie 

92000 zł 

Fundusz 

Pracy/Środki 

wspólnotowe/ 

PFRON 
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zawodowe a tym samym 

uzyskać doświadczenie 

zawodowe, rozwijać się 

zawodowo. 

 

 

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W  ŁĘCZNEJ 

 

1.  Projekt „Kamienie 

milowe w 

rehabilitacji 

społeczno – 

zawodowej osób z 

niepełnosprawno 

ścią”, Oś 

Priorytetowa 11, 

„Włączenie 

Społeczne” 

Działania 11.1: 

„Aktywne 

włączenie” 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata 

2014-2020, 

wniosek o 

dofinansowanie o 

numerze LSI2014 

RPLU.11.1.00-06-

0045/16  

Rehabilitacja społeczno – 

zawodowa osób z 

niepełnosprawności, 

poprzez szkolenia, 

(gastronomiczne z 

uprawnieniami 

czeladniczymi) i z 

prowadzenia pralni 

chemicznej. 

1.01.2017 

do 

31.12.2018 

990 417,50 

zł 

900 258,50 zł ze 

środków UE, 

wkład własny 

partnerów 

2. Utworzenie 

spółdzielni 

socjalnej osób 

prawnych 

Zatrudnienie 15 osób z 

niepełnosprawnością i 

prowadzenie pralni 

chemicznej  

1.12.2017-

31.12.2019 

Około 

680.000 zł 

Środki                                  

z projektów 

unijnych, 

PFRON, PUP na 

utworzenie 

stanowisk pracy 

 

7. REALIZATORZY PROGRAMU 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – jednostka organizacyjna powiatu.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie – jednostka organizacyjna gminy 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie – jednostka organizacyjna gminy 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie – jednostka organizacyjna gminy 
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5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie – jednostka organizacyjna gminy 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie – jednostka organizacyjna gminy 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej – jednostka organizacyjna gminy 

8. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.  

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej. 

10. Organizacje pozarządowe. 

8. EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

 

Przyjęty do realizacji Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na lata 2017-2020 pozwoli między innymi na : 

 Zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych. 

 Zwiększenie znajomości problemów osób niepełnosprawnych wśród społeczności 

lokalnej. 

 Podniesienie akceptacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. 

 Ułatwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania. 

 Ułatwienie dostępu do rehabilitacji zawodowej. 

 Integrację osób niepełnosprawnych. 

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa lokalnego na temat usług oferowanych  

w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w Powiecie Łęczyńskim. 

9. MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU 

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020 jest 

dokumentem integrującym działania jednostek pomocy społecznej działających na terenie 

Powiatu Łęczyńskiego. Dzięki Programowi Powiat przedstawia plan działań jednostek 

systemu pomocy społecznej na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych ich 

rodzin pozostających w systemie pomocy społecznej. Dokument ten stanowi bazę do 

budowania długofalowej wizji rozwiązywania problemów tych osób i rodzin. 

Niniejszy dokument realizowany będzie przez najbliższe 2 lata w formie programów 

działań, które będą opracowywane i wdrażane przez jednostki pomocy społecznej. 

Monitoring i ewaluacja zapisów Programu polegać będą na systematycznej ocenie 

realizowanych działań (coroczna sprawozdawczość z wykonywanych zadań przez jednostki 

pomocy społecznej) oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian 



Powiatowy Program działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2020 

 

 

57 

  

społecznych, które mogą pojawić się w wyniku zmiany regulacji prawnych czy też narastania 

problemów społecznych. 

10. PODSUMOWANIE 

 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020 

ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany w miarę pojawiających się 

potrzeb. W lokalnym systemie działań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych 

rodziny, a w tym osób niepełnosprawnych należy brać pod uwagę udział innych podmiotów       

i instytucji. 

 Tak rozumiany program stanowi pełne i kompleksowe ujecie systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 

Zapisy zawarte w programie będą realizowane w ramach zapisanych zadań                          

w zależności od posiadanych przez samorząd i pozyskanych z zewnątrz środków 

finansowych. 

 

12. SPIS TABEL 

 

1. Tabela nr 1. Orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania                                       

o Niepełnosprawności w Łęcznej dot. osób powyżej 16 roku życia.  

 

2. Tabela nr 2. Orzeczenia Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania                                             

o Niepełnosprawności w Łęcznej  dot. osób poniżej 16 roku życia. 

 

3. Tabela nr 3. Ilość osób niepełnosprawnych objętych pomocą i wsparciem OPS                          

z podziałem  na stopień niepełnosprawności i płeć w latach 2013-2015. 

 

4. Tabela nr 4.  Ilość osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pieniężnych                                       

i niepieniężnych OPS z zakresu ustawy o pomocy społecznej w  latach 2013-2014 

 

5. Tabela nr 5. Ilość osób korzystających ze świadczeń  OPS/Gminy z zakresu ustawy                     

o świadczeniach rodzinnych w latach 2013 - 2015. 
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6. Tabela nr 6. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Łęczyńskiego w ramach rehabilitacji społecznej                         

i zawodowej  wydatkowanych  w latach 2013 – 2015 wg algorytmu.  

 

7. Tabela  nr 7. Liczba składanych wniosków w latach 2013 – 2015 

 

8. Tabela nr 8.  Zestawienie złożonych wniosków według stopnia niepełnosprawności                    

w latach 2013 – 2015 

 

9. Tabela nr 9. Zestawienie złożonych wniosków ze względu na miejsce zamieszkania 

(gminę)  w latach 2013 – 2015 

 

10. Tabela nr 10.  Zestawienie złożonych wniosków ze względu na sposób rozpatrzenia                      

w latach 2013 – 2015 

 

11. Tabela nr 11. Planowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2017-

2020 

 

 

12. SPIS WYKRESÓW 

 

1. Wykres nr 1. Niepełnosprawni powyżej 16 r.ż według przyczyny niepełnosprawności 

w latach 2013 -2015.  

 

2. Wykres nr 2. Niepełnosprawni powyżej 16 r.ż. ze względu na posiadany stopień 

niepełnosprawności w latach 2013 -2015.  

 

3. Wykres nr 3. Zestawienie procentowe - niepełnosprawni powyżej 16 r.ż. ze względu 

na posiadany stopień niepełnosprawności w latach 2013 -2015. 

 

4. Wykres nr 4. Orzeczenia Powiatowego zespołu ds. Orzekania                                              

o Niepełnosprawności w Łęcznej dot. osób  poniżej 16 r.ż według przyczyny 

niepełnosprawności w latach 2013 -2015.  

 

 


