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Wstęp  
 

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Wierzbno na lata 

2020-2025 zakłada kontynuację kierunków lokalnej polityki na rzecz osób z 
niepełnosprawnością jakie zostały wytyczone w Programach Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2014-2019. 

 Celem Programu jest określenie zadań, poprzez realizację których może poprawić się 
sytuacja życiowa osób o ograniczonej sprawności w społeczności lokalnej, przy 
uwzględnieniu istniejących zasobów oraz możliwości Miasta w zakresie ich realizacji.  

System opieki nad osobą niepełnosprawną umożliwić powinien rozpoznanie przyczyn, 
zdiagnozowanie wszystkich potrzeb a następnie przeprowadzenie długofalowej terapii 
zmniejszającej skutki spowodowane chorobą- w celu poprawy sprawność ci potrzebnej do 

życia niezależnego, w miarę samodzielnego i aktywnego.  

Oddziaływania te powinny odbywać lub odbywają się w placówkach służby zdrowia, 
oświaty, pomocy społecznej.  

Głównym celem perspektywicznym, ustalonym w Gminnym Programie Działań na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych jest stworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie 
osoby niepełnosprawnej społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w 
życiu rodzinnym i społecznym.  

Działania na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych powinny 
odbywać się zgodnie z założeniami określonymi w Deklaracji Madryckiej przyjętej przez 
Europejski Kongres na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Madryt 20-24.03.2002. 

Długofalowy proces terapeutycznego i społecznego oddziaływania na osobę niepełnosprawną 

odciąża i wspomaga jej rodzinę lub opiekunów. W procesie wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych należy położyć nacisk na obowiązek przestrzegania prawa budowlanego. 
Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych umożliwia swobodny dostęp do 
obiektów Użyteczności publicznej, mieszkań komunikacji, zwiększa stopień 

usamodzielnienia, zmniejsza uzależnienie osoby niepełnosprawnej od ciągłej pomocy osób 
trzecich. Wszystkie proponowane działania powinny być wsparte przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Węgrowie. 
 

 

 

 

 



I. Podstawy prawne 

 

Podstawą prawną do opracowania i realizacji Programu jest ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późń. zm.), w której zgodnie z art. 35a ust. 

1 do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnie ze strategią rozwoju 
województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 
zakresie: 

· rehabilitacji społecznej, 
· rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, 
· przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

U podstaw tworzenia Programu znajdują się krajowe regulacje prawne, tj.: 
a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, która stoi w obronie 

praw i wolności osób z niepełnosprawnością, określająca zasady jakimi powinna kierować się 
władza ustawodawcza, wykonawcza i samorządy terytorialne działające na rzecz środowiska 
osób z niepełnosprawnością (art. 68, art. 69), 

b) Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, uchwalona 1 sierpnia 1997 roku przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, która uznaje, iż osoby z niepełnosprawnością mają prawo do 
niezależnego, samodzielnego, aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji (M.P. 
z 13.08.1997 r. Nr 50, poz. 475), 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 

późn. zm.) określająca szczegółowo zagadnienia związane z aktywizacją zawodową i 
społeczną osób z niepełnosprawnością, 

d) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) określająca instrumenty interwencji 

państwa na rynku pracy,  
e) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 

Nr 930, z późn. zm.), w której z zapisów art. 19 pkt. 1 wynika konieczność stworzenia 
programu wspierania osób z niepełnosprawnością, 

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.1492) 

 

II. Pojęcie niepełnosprawności 
 

W Polsce prawną definicję niepełnosprawności podaje m. in. Uchwała Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 
(M.P. Nr 50, poz. 475). W § 1 Karty osoby z niepełnosprawnością określono jako „osoby, 
których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, 
zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji”.  
Natomiast ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) w art. 2 



definiuje niepełnosprawność jako „trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról 
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w 

szczególności powodującą niezdolność do pracy”. 
Art. 1 w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych określa następujące stopnie niepełnosprawności: 
 znaczny stopień niepełnosprawności – określa 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; 

 umiarkowany stopień niepełnosprawności – określa 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 stopień niepełnosprawności – określa 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. 
 

 

III. Posiadane zasoby i realizowane działania 

 

1. Wsparcie osób z niepełnosprawnością przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie wspiera potrzebujących, w tym 

także osoby z niepełnosprawnością poprzez m.in.: organizację usług opiekuńczych dla osób 
starszych i chorych, pracę socjalną, udzielanie pomocy finansowej w postaci wypłat zasiłków 
celowych, okresowych i stałych. 
Do innych form pomocy, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością należą m.in.: 
· świadczenie pielęgnacyjne, 
· zasiłek pielęgnacyjny, 
· specjalny zasiłek opiekuńczy, 
· zasiłek dla opiekuna, 
· usługi opiekuńcze i 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, innym osobom, na których 
ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub 
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto osobie innej niż 



spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym 
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 300,00 zł miesięcznie. 
 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
· niepełnosprawnemu dziecku, 
· osobie z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
· osobie, która ukończyła 75 lat. 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 
roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. 
 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej 
się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka 
w wieku: 

· do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności; 
· powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości: 

· 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;3 

· 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 
2015 r. poz. 2082, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej 
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 
 

Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 
grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1548 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. 



Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. 

 

Realizacja opisanych świadczeń w 2019 roku przedstawiała się następująco: 
 

Wykaz realizowanych świadczeń rodzinnych w 2019roku. 
rodzaj 

świadczenia 

liczba wydanych 

decyzji 

kwota wypłaconych 

świadczeń 

świadczenie pielęgnacyjne 38 60 154,- 

zasiłek pielęgnacyjny 475 87 600,- 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka z 
niepełnosprawnością 

71 7 270,-  

specjalny zasiłek opiekuńczy 45 27 693,- 

zasiłek dla opiekuna 18 11 160,- 

Źródło: Dane Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wierzbnie. 

 

Usługi opiekuńcze polegają na zabezpieczaniu podstawowych potrzeb osób starszych, 
samotnych, a także osób z niepełnosprawnością, którym rodziny nie są w stanie zapewnić 
niezbędnego wsparcia. 
Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje m.in.: 
· świadczenie pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie 

usług gospodarczych: pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz zapewnienie artykułów 

spożywczych i artykułów przemysłowych niezbędnych do egzystencji klienta, utrzymanie w 

czystości otoczenia klienta, w tym dokonywanie bieżących porządków w używanej przez 

klienta części mieszkania, pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży klienta, 
zabezpieczenie posiłków, utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz 

innego sprzętu gospodarczego służącego klientowi, palenie w piecu, przynoszenie węgla, 
wody, utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, 
· opiekę higieniczną: pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w 

ubieraniu, myciu i kąpaniu, jedzeniu (karmienie, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności), 
pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zamawianie wizyt lekarskich, 

· zalecaną przez lekarza pielęgnację: zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń, 
przygotowanie leków wg zaleceń lekarskich, 
· zapewnienie kontaktów z otoczeniem: pomoc w podtrzymywaniu kontaktów sąsiedzkich, 
wyprowadzanie na spacery, w tym pomoc w dotarciu do ośrodka wsparcia i powrotu do 

domu, terminowe załatwianie spraw urzędowych. 
 

Wykaz pomocy w formie usług opiekuńczych w 2019 roku prezentuje poniższa tabela: 
 

Wykaz pomocy w formie usług opiekuńczych w 2019 roku 

Rodzaj usługi Liczba osób korzystających 

Usługi opiekuńcze 6 

Źródło: Dane Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie 

 



 

 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej  w Jaworku 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dn. 9 października 1997r., Nr 12, poz. 776 z 
późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r.w 
sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dn. 15 kwietnia 2004r., Nr 63, poz. 587). 

Warsztat jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. Oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą 
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej 
i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia. 
 

Realizacja przez warsztat w/w celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii 
zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 

 umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej; 
 psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności 

zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie 
pracy. 

Utworzenie i działalność WTZ finansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Powiatu Węgrowskiego, zgodnie z Umową Nr 
8213/WTZ-1/02 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Jaworku zawartą w dniu 9 grudnia 2002 roku pomiędzy Zarządem Powiatu 
Węgrowskiego a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnoprawnym „Jawor" w Jaworku. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku, gm. Wierzbno swoja działalność rozpoczął 
jesienią 2003 r. Jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 
godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 25 osób 
niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego i powiatów ościennych. Są to osoby 
niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

WTZ w Jaworku w procesie rehabilitacji społecznej stosuje metody, formy i zasady pracy 

powszechnie uznawane przez pedagogikę specjalną, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem 
rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę 
Programową Warsztatu. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworku prowadzi terapie w 5 osobowych grupach, w 

pracowniach terapeutycznych: 

1. Gospodarstwa domowego; 

2. Krawiecko-tkackiej 

3. Multimedialnej; 

4. Ceramiczno – plastycznej; 

5. Technicznej. 



Prowadzone są też w Warsztacie zajęcia rehabilitacyjne i spotkania z psychologiem. 
Wykorzystywane są różne metody pracy w WTZ z osobami niepełnosprawnymi, np. 
poznawcze, praktyczne, werbalne, trening ekonomiczny oraz formy pracy indywidualnej i 

grupowej. Formy trapi obejmują: muzykoterapię, ergoterpię, bibiloterapię, filmoterapię, 
kinezyterapię itp. 

Działalność Warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze 
sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanych 
programów terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu na pokrycie 
wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. 

Pracownicy Warsztatu kładą szczególnie nacisk na rehabilitację społeczną i integrację – 

spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina czy na koncert, udział w 
zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych. Warsztat współpracuje ściśle z 
rodzicami i opiekunami, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
 

3. Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością do szkół 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2156, z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest: 
· zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością 
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do 
najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 

· zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym, które obowiązek 
szkolny realizują poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno wychowawczych, a także 
dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego naukę, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, 
· zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, na zasadach określonych w 

umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami lub 

opiekunami ucznia, jeżeli to oni dowożą go na odpowiednie zajęcia. 
W Gminie Wierzbno funkcjonuje sprawny system dowozu dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością do szkół. W czasie przewozu opiekę nad uczniami sprawuje opiekun, 

który w razie zaistniałej potrzeby służy dzieciom wszelką pomocą. 
Z codziennych dowozów do szkoły specjalnej w roku 2018 roku korzystało 5 

uczniów, w 2019r – 7 uczniów. 
Do przewozu uczniów wykorzystywanych jest 1 pojazd należący do Urzędu Gminy 

Wierzbno 

Źródło: Dane Referatu Oświaty Urzędu Gminy w Wierzbnie 

 

 

 

 



IV. Program działań. 
 

Cel programu, wybór strategii i metod działania. 

  

Program w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych jest kontynuacją Samorządowego  Programu  działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych gminy Wierzbno na lata 2014-2019 
Konsekwentna realizacja programu pozwoli na osiągnięcie założonego celu 

strategicznego, jakim jest: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych. 

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:  
1) Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych;  

2) Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się;  
3) Zwiększenie dostępu do edukacji;  
4) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy;  
5) Rozszerzenie dostępu do usług medycznych, rehabilitacyjnych i specjalistycznych;  
6) Integracja osób niepełnosprawnych;  
7) Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.  
 

DZIAŁANIE nr 1: Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.  

 

Cel działania:  

Zniesienie ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających dogodne, swobodne warunki 
ruchu w budynkach oraz w obszarach zurbanizowanych osobom niepełnosprawnym w celu 
prawidłowego ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym.  
 

Środki i formy realizacji: 
1. Wdrożenie długofalowego programu likwidacji barier.  
2. Zaproszenie do współpracy w zakresie likwidacji barier zarządców budynków.  
3. Pozyskanie środków na realizację poszczególnych zadań.  
 

Uzasadnienie:  

Osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier oraz prawo do 
swobodnego poruszania się w środowisku zamieszkania.  
Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni  

 

Źródła finansowania:  
Budżet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 
środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne.  
 

Odpowiedzialny za realizację:  
Urząd Gminy w Wierzbnie, Wydział Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska w 
Węgrowie. 

 

 



DZIAŁANIE NR 2 Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się.  
 

Cel działania: 
Zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się, a tym samym aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym (nauka, praca zawodowa, rozwój zainteresowań).  
 

Środki i formy realizacji:  
1. Udoskonalenie systemu transportu osób niepełnosprawnych;  
2. Usuwanie barier w komunikowaniu się (ułatwienia w dostępie do internetu).  
 

Uzasadnienie:  

Osoba niepełnosprawna ma prawo do aktywnego życia w środowisku lokalnym a tym samym 

do nieograniczonego poruszania się i swobodnego komunikowania się z otoczeniem. 

Wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dostępie do oświaty. 
Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni.  

 

Źródła finansowania:  
Budżet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 
środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne.  
 

Odpowiedzialny za realizację:  
Urząd Gminy w Wierzbnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie.  

 

DZIAŁANIE NR 3 Zwiększenie dostępu do edukacji.  
 

Cel działania:  
Umożliwienie kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do edukacji na 
wszystkich poziomach kształcenia. 
 

Środki i formy realizacji:  
1. Systematyczne gromadzenie danych dotyczących liczby dzieci niepełnosprawnych 

wymagających specjalnych metod i form kształcenia;  
2. Stworzenie możliwości integracji uczniów nauczanych indywidualnie ze środowiskiem 

rówieśniczym i ich uczestnictwa w życiu szkoły.  
3. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli;  

4. Zakup sprzętu ułatwiającego naukę uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

5. Pomoc finansowa skierowana do osób niepełnosprawnych chcących zdobyć wykształcenie 
lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.  

6. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dojazdu zorganizowanego do placówek 
oświatowych.  

 

Uzasadnienie:  

Edukacja odgrywa kluczową rolę kształtowaniu przyszłości każdego człowieka, postrzeganej 
zarówno z osobistego, społecznego jak i zawodowego punktu widzenia.  



Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni.  

 

Źródła finansowania: 
 Budżet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 

sponsorzy i fundacje prywatne.  

 

Odpowiedzialny za realizację:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie, Dyrektorzy Zespołów Szkół  Gminy 

Wierzbno, Urząd Gminy Wierzbno. 

 

DZIAŁANIE NR 4 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  
 

Cel działania:  
Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów 
zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  
 

Środki i formy realizacji:  
1. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych (umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji 

zawodowych lub przekwalifikowanie zawodowe);  

2. Szkolenia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;  
3. Samozatrudnienie - doradztwo, szkolenie, dotacje;  

4. Wzmocnienie doradztwa i pośrednictwa pracy na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 

Uzasadnienie:  

Osoby niepełnosprawne dzięki podejmowaniu aktywności zawodowej mogą osiągnąć pewien 

stopień niezależności i samodzielności.  
Termin osiągnięcia celu: proces wieloletni.  

 

Źródła finansowania:  
Budżet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy 
Urząd Pracy, środki unijne, środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne.  
 

Odpowiedzialny za realizację:  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie, Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie. 
 

DZIAŁANIE NR 5 Rozszerzenie dostępu do usług medycznych rehabilitacyjnych i 

specjalistycznych.  

 

Cel działania:  
Wspieranie systemu opieki zdrowotnej w celu dostosowania i rozszerzenia istniejących form 
świadczenia usług rehabilitacyjnych do aktualnych potrzeb.  



 

Środki i formy realizacji:  
1. Poprawa bazy rehabilitacyjnej i medycznej pod kątem zaspokojenia potrzeb osób 

niepełnosprawnych;  
2. Długofalowa i wszechstronna opieka medyczna nad osobą niepełnosprawną.  
3. Pomoc finansowa w zakupie sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego, oraz w 

uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych.  

 

Uzasadnienie:  

Każdy człowiek ma prawo do leczenia i rehabilitacji w celu poprawy stanu zdrowia.  
Termin osiągnięcia celu: działania ciągłe, długofalowe.  
 

Źródła finansowania:  
Budżet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy  
Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, środki unijne, środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne.  
 

Odpowiedzialny za realizację: 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbnie, Niepubliczne Zakłady Opieki 
Zdrowotnej działające na terenie gminy Wierzbno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Węgrowie.  

 

DZIAŁANIE NR 6 Integracja osób niepełnosprawnych.  
 

Cel działania:  
Zapewnienie rozwoju osobistego poprzez aktywny udział w życiu społecznym.  
 

Środki i formy realizacji:  
1. Udział osób niepełnosprawnych we wszelkiego typu wydarzeniach kulturalnych, 

sportowych i społecznych;  
2. Szkolenia dla przedstawicieli instytucji kultury, sportu i turystyki;  

3. Wspieranie rozwoju twórczości artystycznej, kulturalnej, organizacja prezentacji, wystaw, 
występów;  

 

Uzasadnienie:  

Aktywność kulturalna i działalność sportowa integruje osoby niepełnosprawne ze sprawnymi, 

wyrównuje rzeczywiste lub domniemane braki i ograniczenia somatyczne, psychiczne, 

bariery społeczne, niepowodzenia życiowe.  

Termin osiągnięcia celu: działania ciągłe, długofalowe.  
 

Źródła finansowania:  
Budżet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki unijne, 
środki własne wnioskodawców, sponsorzy i fundacje prywatne.  
 




