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„Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lubińskim na

lata  2017-2023” został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/183/2016 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26

stycznia 2017 roku i jest spójny z „Powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych 

w powiecie lubińskim”.

Celem głównym przyjętego Programu jest wspieranie osób niepełnosprawnych na drodze do ich

pełnosprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Efektem ewaluacji jest jakościowa ocena stanu realizacji poszczególnych celów szczegółowych

zgodnie z następującymi kryteriami (TESUT):

trafność -  pozwala  na  określenie  czy  dany  cel  odpowiada  potrzebom  i  mieści  się

             w ustawowych zadaniach powiatu,

efektywność - pozwala na określenie stopnia realizacji założonych celów,

skuteczność - jest zestawieniem nakładów pozwalających określić właściwy dobór działań    

             do realizacji poszczególnych celów,

użyteczność - określenie przydatności podejmowanych działań,

trwałość - umożliwia określenie długotrwałości i ciągłości założonych celów.

Po  dokonaniu  oceny  stanu  realizacji  celów  szczegółowych  możliwe  jest  sporządzenie

rekomendacji mających na celu zwiększenie efektywności dotychczasowych działań.

Szczegółowy  zakres  wydatkowania  środków  wynika  z  charakterystyki  działalności

uczestniczących w Programie jednostek oraz organizacji pozarządowych.

W  celu  poprawy  jakości  życia  osób  niepełnosprawnych  instytucje  oraz  organizacje

pozarządowe  zaangażowane  w  realizację  Programu  wdrożyły  działania,  które  pozwalają  na

dokonanie oceny realizacji poszczególnych celów:

Ocena realizacji celu szczegółowego nr 1 „Rehabilitacja Społeczna”.

Rehabilitacja  społeczna  ma  na  celu  umożliwienie  osobom  niepełnosprawnym  uczestnictwo

w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej 

i pobudzenie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a w efekcie wyrabianie umiejętności

samodzielnego wypełniania ról społecznych. 

Wiele działań prowadzonych było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, które

udzielało  wsparcia  w  zakresie  rehabilitacji  społecznej  osobom   niepełnosprawnym,  w  ramach

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych

zgodnie  z  algorytmem.  Ponadto  po  raz  kolejny  realizowało  program  "Aktywny  samorząd"

adresowany  do  osób  niepełnosprawnych,  którego  głównym  celem  było  wyeliminowanie  lub

zmniejszenie barier ograniczających uczestniczenie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,

zawodowym oraz w dostępie do edukacji. 



Nową  formą  wsparcia  osób  z  niepełnosprawnością  była  realizacja  programu  „Asystent

osobisty  osoby  niepełnosprawnej” finansowanego  ze  środków  Solidarnościowego  Funduszu

Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych.  Jednocześnie  Powiatowe  Centrum  w  związku

z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III wypłacało dofinansowanie ze

środków PFRON  osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych

spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w pla-

cówkach rehabilitacyjnych wskazanych w programie. 

Kluczową rolę w procesie rehabilitacji społecznej ogrywają również Warsztaty Terapii Zajęciowej

tj.  WTZ  „Przytulisko”,  WTZ  „Kameleon”,  WTZ  „Akademia  Życia”,  WTZ  „Promyk”,  WTZ

„Słoneczko”, WTZ „Uśmiech” gdzie terapią objętych jest 175 osób niepełnosprawnych.

Ocena  realizacji  celu  szczegółowego  nr  2: „Aktywizacja  i  rehabilitacja  zawodowa

osób niepełnosprawnych”.

Aktywizacja  i  rehabilitacja  zawodowa  osób  niepełnosprawnych  gwarantuje  możliwość

samodzielnego  utrzymania  się,  poczucie  własnej  wartości,  przydatności  społecznej

i zmniejszenie uczucia dyskryminacji. 

Działania w tym zakresie były prowadzone przez  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. Źródłem

finansowania  są  między  innymi  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych

Ponadto GOPS w Lubinie, MOPS w Lubinie, MGOPS w Ścinawie, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Lubinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w

Szklarach Górnych, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie włączyło się w proces

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czym wspomagało działalność PUP w Lubinie

jako jednostki aktywizującej, a także zachęcającej i angażującej się w poszukiwanie pracodawców

do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracownicy  socjalni  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rudnej motywowali  osoby

niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia między innymi w zakładach pracy chronionej.

Ocena  realizacji  celu  szczegółowego  nr  3: „Zapewnienie  odpowiedniej  edukacji

dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami”.

Kształcenie  i  podnoszenie  kwalifikacji  jest  jednym  z  warunków  pełnego  równoprawnego

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Osoby  niepełnosprawne  zamieszkujące  na  terenie  Powiatu  Lubińskiego  korzystały

z dofinansowania lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Zadanie

to  było  realizowane  przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie w  Lubinie  w  ramach

pilotażowego programu „Aktywny samorząd (MODUŁ II) finansowanego ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 



W  2020  roku  dofinansowaniem  w  ramach  ww.  programu  zostały  objęte  62 osoby

niepełnosprawne,  uczęszczające  do  szkół  wyższych  tj.  Uniwersytet  Ekonomiczny

we  Wrocławiu,  Uniwersytet  Wrocławski, Międzynarodowa  Wyższa  Szkoła  Logistyki

i  Transportu we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w

Poznaniu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, SWPS

Uniwersytet  Humanistycznospołeczny  (Poznań,  Wrocław,  Katowice),  Politechnika  Wrocławska,

Filia Uczelni Jana Wyżykowskiego Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Osoby niepełnosprawne wymagające edukacji dostosowanej do swoich potrzeb  uczęszczały do

Palcówek Oświatowych tj.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci

w Szklarach Górnych, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, Zespół Szkół nr 1 w

Lubinie,  Zespół Szkół nr 2 w Lubinie,  Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lubinie, Liceum

Ogólnokształcącym nr 2 w Lubinie.

Fundacja  im.  Brata  Alberta  prowadziła  Świetlicę  Terapeutyczną  dla  16  osób  w  zakresie

przygotowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do samodzielnego funkcjonowania zgodnie 

z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. 

Ocena realizacji celu szczegółowego nr 4: „Rozwój aktywności społecznej, kulturalnej

i zawodowej osób starszych”.

Seniorzy  z  terenu  Lubińskiego  uczestniczyli  w  życiu  społecznym  i  kulturalnym  poprzez

przynależność do: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 

z siedzibą w Lubinie, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski - Koło w Lubinie.

MOPS w Lubinie, GOPS w Lubinie, GOPS w Rudnej, MGOPS w Ścinawie realizowały zadania

w formie usług opiekuńczych i  specjalistycznych na rzecz osób starszych oraz zapewniały dowóz

obiadów do miejsca zamieszkania seniorów. 

Ponadto  Fundacja   Przystań   w  Ścinawie prowadziła  Dom  Seniora  „Przystań”  w  Ścinawie

i  zapewniała  kompleksowy  pobyt  stały,  czasowy  i  dzienny  osobom  niepełnosprawnym,

w tym starszym. 

Stowarzyszenie  Przyjaciół  i  Rodziców  Osób  Niepełnosprawnych  „Równe  Szanse”

w  Lubinie  kontynuowało  budowę  placówki  zapewniającej  całodobową  opiekę  osobom

niepełnosprawnym,  przewlekle  chorym  lub  osobom  w  podeszłym  wieku  tj.  Lubiński  Dom

Całodobowej Opieki „OSTOJA”. 

Podsumowanie

W 2020 roku w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego związanym 

z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa  SARS-CoV-2  i  obowiązującymi  obostrzeniami  sanitarnymi

zostały  wprowadzone  czasowe ograniczenia  w funkcjonowaniu  wielu  jednostek,  instytucji  oraz

podmiotów znajdujących się na terenie Powiatu Lubińskiego. 



Polegały one na znacznym ograniczeniu realizacji zaplanowanych zadań bądź wykonywanie ich 

w  formie  zdalnej  z  wykorzystaniem  komunikatorów  społecznych,  poprzez

kontakt  e-mailowy,  telefoniczny oraz webinary on-line.  Ograniczono do wymaganego minimum

spotkania, zajęcia grupowe, imprezy masowe czy planowane wydarzenia z zachowaniem zasad

reżimu sanitarnego. Objęto szczególnym wsparciem osoby niepełnosprawne. 

Opracowanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-

2023 stanowi dokument strategiczny, który wskazuje konkretne działania, mające na celu poprawę

jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Lubińskiego. 

Działania  Powiatu  Lubińskiego  kierowane są do  szerokiego  grona odbiorców,  w tym do osób

z niepełnosprawnościami. 

Wszystkie  działania  podejmowane  na  rzecz  osób  z  niepełnosprawnościami  prowadzą

do  przygotowania  ww. osób  do  życia  w  środowisku  społecznym,  podniesienia  kompetencji

społecznych i zawodowych a także nabycia umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej.

Analiza realizacji celów zawartych w Programie została opracowana w formie tabelarycznej

(załącznik  nr  1),  na  podstawie  pisemnych  informacji  otrzymanych  z  następujących

instytucji realizujących zgodnie z posiadanymi kompetencjami poszczególne zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie - Koordynator Programu.

Starostwo Powiatowe w Lubinie - Departament Spraw Społecznych.

Starostwo Powiatowe w Lubinie - Departament Edukacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Lubinie.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie.

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie.

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej "Kameleon" w Lubinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej "Przytulisko" w Lubinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej "Akademia Życia" w Lubinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej "Słoneczko" w Lubinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej "Promyk" w Lubinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie.

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie.

Stowarzyszenie „A TACY SAMI” przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.

Fundacja Przystań w Ścinawie.



Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski - Koło w Lubinie.

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Lubinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie.

Źródła finansowe Programu to:

 środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 środki finansowe z budżetu Powiatu,

 środki finansowe z budżetów gminnych,

 środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego,

 środki finansowe z Funduszu Pracy,

 dotacje celowe,

 środki własne organizacji pozarządowych.

Autorzy  dokumentu  pragną  złożyć  serdeczne  podziękowania  wszystkim  instytucjom,

podmiotom oraz organizacjom pozarządowym, którzy uczestniczyli w jego opracowaniu i

realizacji,  przyczyniając się do identyfikacji  oraz rozwiązywania problemów społecznych

występujących  w  Powiecie  Lubińskim.  Jednocześnie  chcą  wyrazić  nadzieję  na  dalszą

współpracę w realizacji działań określonych w Programie. 

    



                   Załącznik nr 1 
Realizacja Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych za rok 2020

Cel  główny  Programu:  Wspieranie  osób  niepełnosprawnych  na  drodze  do  ich  pełnosprawnego  uczestnictwa  w  życiu  społecznym i
zawodowym

Lp. Zadania wynikające z programu Sposób realizacji zadania
Realizatorzy

oraz Partnerzy
Cel Nr 1 Rehabilitacja społeczna

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach rehabilitacyjnych

1.1 Realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:
- udzielania  dofinansowań  do  udziału  w  turnusach  rehabilitacyjnych  ze  środków  PFRON  (25 osób,  w  tym

15 opiekunów osób niepełnosprawnych),
- współpraca z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się
1.2 Dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie:

- likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (7 osób),
- likwidacji barier  technicznych (26 osób),
- likwidacji barier w komunikowaniu się (24 osoby).

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie

Pomoc  instruktorów  terapii  zajęciowej  w  uzyskaniu  dofinansowania  do  zakupu  laptopów przez  uczestników WTZ
„Uśmiech” w Ścinawie (5 osób)

Fundacja Przystań
w Ścinawie

Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych 

1.3 Udzielenie  dofinansowania  ze środków PFRON do organizacji  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  przez  Fundację
Przystań  w  Ścinawie  -  impreza kulturalna  pn.  „Powiatowy  Festiwal  Twórczości  Osób  z  Niepełnosprawnościami”
(40 osób).

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie
Uczestnictwo  osób  niepełnosprawnych  w  wydarzeniach  związanych  ze  sportem,  kulturą  i  rekreacją  (wycieczki
integracyjne, wyjazdy  na  basen,  kręgielnię, imprezy  integracyjne,  wyjścia  do  kina)  z  zachowaniem  zasad  reżimu
sanitarnego.

Polski Związek
Niewidomych

Fundacja Przystań
w Ścinawie

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1.4 Realizacja  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie:
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (11 osób),
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (394 osoby).

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie



Udzielanie  pomocy  finansowej  na  zakup  sprzętu  rehabilitacyjnego,  przedmiotów  ortopedycznych  i  środków
pomocniczych

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 

w Lubinie
Pomoc finansowa w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu protezy ortopedycznej
(1 osoba).

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy

Społecznej
w Ścinawie

Zakup sprzętów rehabilitacyjnych do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych (bieżnia, łóżko rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, stepper, zestaw taśm).                         

Fundacja Przystań
w Ścinawie

A TACY SAMI”
Stowarzyszenie przy

Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych

w Lubinie”
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

1.5 Umożliwienie  korzystania  z  pomocy  tłumacza  języka  migowego  przez  osoby  niepełnosprawne  (głuchonieme)
na platformie elektronicznej SOW dostępnej w siedzibie Centrum (www.sow.pfron.org.pl)

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

 w Lubinie
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
1.6 Dofinansowanie  działalności  6  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  z  budżetu  Powiatu  Lubińskiego  w  wysokości  10%

ogólnych kosztów dla 175 osób niepełnosprawnych:
- WTZ „Przytulisko”,
- WTZ „Kameleon”,
- WTZ „Akademia Życia”,
- WTZ „Promyk”,
- WTZ „Słoneczko”,
- WTZ „Uśmiech”.

Starostwo Powiatowe
w Lubinie

Fundacja im. Brata
Alberta

Stowarzyszenie „Dać
Nadzieję” w Lubinie

Stowarzyszenie
Przyjaciół 

i Rodziców Osób
Niepełnosprawnych
„Równe Szanse” 

w Lubinie

Fundacja Przystań 
w Ścinawie

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnej rehabilitacji społecznej

http://www.sow.pfron.org.pl/


1.7 Umożliwienie  175  uczestnikom  WTZ  dostępu  do  rehabilitacji  społecznej  w  ramach  prowadzonej  terapii
w  poszczególnych  pracowniach  tj.  gospodarstwa  domowego,  aktywizacji  zawodowej  z  elementami  muzykoterapii,
florsytyczno-ogrodniczej,  biurowo-multimedialnej,  rękodzieła  artystycznego,  ceramicznej,  techniczno-remontowej,
krawieckiej.

Warsztaty Terapii
Zajęciowej  

Rozwijanie zainteresowań i stwarzanie możliwości uczestnictwa w różnych formach życia społecznego m.in. poprzez:
 uczestnictwo w życiu kulturalnym, 
 imprezy okolicznościowe, 
 integrację ze środowiskiem lokalnym,
 spotkania integracyjne.

Fundacja Przystań
w Ścinawie

Polski Związek
Niewidomych

Stowarzyszenie
Przyjaciół 

i Rodziców Osób
Niepełnosprawnych
„Równe Szanse” 

w Lubinie

Prowadzenie klas integracyjnych,  umożliwiających edukację,  integrację  oraz wyrównywanie barier  poprzez aktywne
uczestnictwo społeczności uczniowskiej w życiu szkoły.

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich programów, projektach, akcjach („Projekt z klasą”, „Szkoła Pamięta”,„Szkoła
do hymnu”) - 103 osoby.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy
im. Przyjaciół Dzieci 
w Szklarach Górnych

Aktywność osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej (prezentacja zdolności, umiejętności oraz talentów). Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

1.8 Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,  pedagogiczne,  prawne, terapeutyczne, socjalne oraz on-line dla osób
doznających przemocy domowej i innych osób znajdujących w sytuacji kryzysowej, w tym niepełnosprawnych, a także
w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozpowszechnianiem się koronowirusa wywołującego COVID-19.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
PCPR Lubin

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (287 osób) oraz informacja dla rodziców
na stronie internetowej poradni na temat uzyskania orzeczenia i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Poradnia
Psychologiczno -



(wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanie opinii  o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka).

Pedagogiczna
w Lubinie

Udzielanie  wsparcia  psychologicznego,  prawnego  oraz  socjalnego  mieszkańcom  miasta  i  wsi,  w  tym  osobom
niepełnosprawnym. 

Ośrodki pomocy
społecznej

Zapewnienie  pomocy  psychologicznej  175  uczestnikom  WTZ  i  ich  rodzinom  poprzez  udział  w  konsultacjach
indywidualnych i grupowych według zgłaszanych potrzeb.

Warsztaty Terapii
Zajęciowej 

Zapewnienie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla uczniów i rodzin  (kontakty indywidualne,  telefoniczne,
prowadzenie grup szkoleniowych, pogadanki, szkolenia). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć: terapii
psychologicznej, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, psychoedukacyjnych, rozwijających umiejętności
uczenia się.

Placówki oświatowe

Tworzenie integracyjnych klas w ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach podstawowych, zawodowych i średnich w powiecie

1.9 Kontynuowanie prowadzenia klas integracyjnych powstałych w latach ubiegłych. Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

1.10 Udzielanie  dofinansowania  osobom  niepełnosprawnym  w  ramach  pilotażowego  programu  „Aktywny  samorząd”
ze środków PFRON:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
-  Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (2 osoby),
- Obszar  B Zadanie 1,3,4  -  pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

(15 osób),
- Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ( 3 osoby),
- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego

o napędzie elektrycznym (1 osoba),
- Obszar  C Zadanie  3  -  pomoc  w zakupie  kończyny,  w  której  zastosowano nowoczesne  rozwiązania  techniczne

(3 osoby),
- Obszar  C  Zadanie  5  -  pomoc  w  zakupie  skutera  inwalidzkiego  o  napędzie  elektrycznym  lub  oprzyrządowania

elektrycznego do wózka ręcznego (2 osoby).
Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (62 osoby).

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie

Podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych



1.11 Realizacja  pilotażowego  programu  „Aktywny  Samorząd”  finansowanego   ze  środków  PFRON,  zmierzającego
do   wyeliminowania  lub  zmniejszenia  barier  ograniczających  uczestnictwo  osób  niepełnosprawnych  w  życiu
społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji (Moduł II).

Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” - MODUŁ III finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (227 - liczba osób objętych wsparciem).

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

w Lubinie

Propagowanie  wśród  niepełnosprawnych  mieszkańców  gminy  informacji  na  temat  realizowanych  programów
PFRON tj. pilotażowy program „Aktywny samorząd” (MODUŁ I, MODUŁ II).

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy

Społecznej
w Ścinawie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Lubinie dla dzieci niepełnosprawnych,
w tym prowadzenie grupy żłobkowej (16 dzieci wraz z rodzicami, w tym 2 dzieci z gmin ościennych).

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej 

w Lubinie

Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej w Lubinie w ramach projektu „Społeczeństwo to również my” finansowanego
ze środków PFRON (16 osób).

Fundacja im. Brata
Alberta 

Udział uczniów w projektach edukacyjnych (Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”, Program „Mamy kota na punkcie
mleka”,  Program „Ratujemy i  uczymy ratować”) oraz  zajęciach rewalidacyjnych i  pozalekcyjnych  (usprawniających
i korygujących zaburzone funkcje, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, tyfloterapii,  arteterapii,  terapii
eeg biofeedback, rehabilitacji).

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy
im. Przyjaciół Dzieci 
w Szklarach Górnych

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii wczesnego wspomagania rozwoju (229 osób). Poradnia
Psychologiczno -

Pedagogiczna
w Lubinie

Realizacja  założeń  Indywidualnych  Programów  Edukacyjno-Terapeutycznych  (IPET)  dotyczących  uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wspieranie uczniów, nauczycieli, rodziców w dostosowanych
formach i metodach pracy (7 osób).

Zespół Szkół nr 1
w Lubinie

Podejmowanie działań mających na celu zdobywanie dodatkowej wiedzy w zakresie biblioterapii, filmoterapii, obsługi Fundacja Przystań



komputera i internetu, poznawania tradycji regionalnych, obyczajów świątecznych i prawidłowych zachowań (60 osób). w Ścinawie

Realizacja  Rządowego  programu  pomocy  uczniom  „Wyprawka  szkolna”  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia specjalnego (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych) - 24 osoby.

Zespół Szkół nr 1
w Lubinie

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (6 osób). I Liceum
Ogólnokształcące

w  Lubinie

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 1 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność W swoim ogólnym zarysie cel ma istotne znaczenie z punktu widzenia właściwego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Organizacyjne  i  finansowe  wspieranie  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  odpowiada  potrzebom  społecznym.
Wobec  rosnącej  liczby  osób  niepełnosprawnych  w  powiecie  działanie  to  jest  niezwykle  potrzebne  i  ma  istotne  znaczenie
z punktu widzenia właściwego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Efektywność Cel  efektywny,  realizowany jest  odpowiednio  do  wielkości  środków finansowych przeznaczonych na  zadania  umożliwiające
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w różnych formach życia społecznego na terenie powiatu.

Skuteczność Skuteczność  realizacji  celu  szczegółowego  jest  wysoka.  Wynika  to  przede  wszystkim  z  różnorodności  oferowanych  form
i  podejmowanych  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  na  szczeblu  powiatowym,   zmierzających  do  równoprawnego
uczestnictwa w życiu społecznym.

Użyteczność Cel należy uznać za użyteczny - zwiększa możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Trwałość Działanie jest trwałe dzięki zwiększeniu możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Rekomendacje
1 Kontynuacja celu wraz z podejmowanymi działaniami ukierunkowanymi na stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości równoprawnego

uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.
2 Konieczność pozyskiwania  przez  instytucje,  placówki  oświatowe oraz  organizacje  pozarządowe środków zewnętrznych w ramach projektów

skierowanych do osób niepełnosprawnych.
3  Intensyfikacja współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób niepełnosprawnych w celu równoprawnego ich uczestnictwa w różnych formach

życia społecznego.

Lp. Zadania wynikające z programu Sposób realizacji zadania Realizatorzy



oraz partnerzy

 Cel Nr 2 Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych

  2.1 Działania aktywizujące i integrujące osoby niepełnosprawne podejmowane przez pracowników socjalnych  (rozwijanie,
odkrywanie własnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień, pomoc w podjęciu pracy). 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie

Dofinansowanie staży i przygotowań zawodowych osób niepełnosprawnych

2.2 Aktywizacja w formie stażu zawodowego polegającego na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (16 osób).

Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubinie

Prowadzenie bezpłatnych praktyk dla uczestników WTZ w Domu Seniora „Przystań” w Ścinawie (5 osób). Fundacja Przystań
w Ścinawie

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej

2.3 Zadanie nie było realizowane - brak wniosków w przedmiotowym zakresie. Powiatowy Urząd Pracy
w Lubinie 

Przeznaczenie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo  na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

2.4 Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków PFRON na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej (2 osoby). Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubinie

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

2.5 Utworzenie stanowisk pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (5 osób). Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubinie

Prowadzenie poradnictwa zawodowego

  2.6 Objęcie  osób  niepełnosprawnych  indywidualnym  i  grupowym  poradnictwem  zawodowym  oraz  grupową  informacją
zawodową,  w  tym: indywidualne  porady grupowe (25 osób),  grupowe  porady  zawodowe  (4  osoby), indywidualne
informacje zawodowe (4 osoby), grupowe informacje zawodowe (9 osób).

Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubinie

Indywidualne konsultacje z psychologiem, doradztwo zawodowe oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Warsztaty Terapii
Zajęciowej

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna  uczniów niepełnosprawnych w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu Poradnia



oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej (317 osób). Psychologiczno -
Pedagogiczna 

w Lubinie

Realizacja  Wewnątrzszkolnego  Programu Doradztwa  Zawodowego  w ramach którego odbyły się lekcje prowadzone
przez doradcę zawodowego, pedagoga i psychologa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
uczniów szkoły przysposabiającej do pracy (65 osób). 

Zespół Szkół 
i Placówek

Oświatowych 
w Lubinie

Zajęcia  w  zakresie doradztwa zawodowego prowadzone na terenie szkoły  dla uczniów klas VII-VIII  oraz Branżowej
Szkoły Specjalnej I Stopnia (28 osób).

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

im Przyjaciół Dzieci 
w Szklarach Górnych

Organizacja  zajęć  z  doradcą  zawodowym  w ramach  Programu  Aktywizacja  i  Integracja,  w  tym  również  dla  osób
niepełnosprawnych oraz praca socjalna w zakresie  przekazywania  aktualnych ofert  pracy,  pomocy w sporządzaniu
dokumentów aplikacyjnych, wskazówek dotyczących autoprezentacji. 

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 
w Lubinie

Konsultacje ze szkolnym doradcą zawodowym, poradnictwo zawodowe, warsztaty zawodoznawcze. II Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Prowadzenie poradnictwa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (5 osób). Fundacja Przystań
w Ścinawie

Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych (prezentacja kosztów i korzyści)

2.7 Działania przygotowujące do podjęcia zatrudnienia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, planowanie rozwoju
zawodowego,  organizacja szkoleń, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Lubinie

Dyżury  telefoniczne  (konsultacje),  omawianie  wyników  badań  zawodowoznawczych,  udzielanie  porad  edukacyjno-
zawodowych uczniom i rodzicom w zakresie problemów edukacyjno-zawodowych, przekazywanie informacji na temat
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania praktycznej nauki zawodu. 

Poradnia
Psychologiczno -

Pedagogiczna 
w Lubinie

Podejmowanie działań przez pracowników ośrodków w celu aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych (współpraca
z organizacjami pozarządowymi, PUP, zakładami pracy chronionej).

Ośrodki Pomocy
Społecznej



Praca socjalna oraz motywowanie do pracy podopiecznych Ośrodka m.in. w zakładach pracy chronionej (5 osób). Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Rudnej

Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia z PUP w Lubinie dla zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami
(2 osoby).

Fundacja Przystań
w Ścinawie

Prezentacja wytworów rękodzielniczych wytwarzanych przez osoby niepełnosprawne. Warsztat Terapii
Zajęciowej „Uśmiech”

w Ścinawie

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 2 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Organizacyjne  i  finansowe  wspieranie  rehabilitacji  zawodowej  osób  niepełnosprawnych  odpowiada  zadaniom  ustawowym
szczebla powiatowego. Cel jest trafny z uwagi na rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych w powiecie.

Efektywność Cel jest efektywny, umożliwia osobom niepełnosprawnym powrót na rynek pracy,  dzięki  czemu osoba staje się materialnie
niezależna. Zyskuje poczucie własnej wartości pomimo posiadanej niepełnosprawności.

Skuteczność Skuteczność realizacji celu jest silnie uzależniona od uwarunkowań zewnętrznych, realizacja zadań ze środków PFRON, EFS,
FP.

Użyteczność Cel  należy  uznać  za  użyteczny,  w  szczególności  w  kontekście  liczby  osób  niepełnosprawnych  obejmowanych  corocznie
wsparciem. 

Trwałość Cel jest trwały umożliwia osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego
poprzez wykorzystywane instrumenty rynku pracy.

     Rekomendacje

1 Kontynuacja i wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych celem realizacji
zadań ukierunkowanych na pobudzaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

2 Konieczność  podejmowania  przez  instytucje  oraz  organizacje  pozarządowe  działań  w  celu  pozyskiwania  środków  zewnętrznych  w  celu
zwiększenia  kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych.

Lp.           Zadania wynikające z programu              Sposób realizacji zadania
Realizatorzy

oraz partnerzy



Cel Nr 3 Zapewnienie odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami

Dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
3.2 Dostosowanie placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim

(podjazdy, monitoring budynku, odpowiednie oznaczenie budynku, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, barierki,
krzesełka toaletowo-sanitarne, poręcze).

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy 

im. Przyjaciół Dzieci 
w Szklarach Górnych

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Dostosowanie placówki do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami  (podjazd z poręczami,  gabinet  pielęgniarski,
odpowiednie  wyposażenie  klas  szkolnych,  gabinetów  specjalistycznych)  oraz  zapewnienie transportu  dla  osób
niepełnosprawnych.

Zespół Szkół 
i Placówek

Oświatowych 
w Lubinie

Wydawanie zaleceń dla szkół w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego (287 orzeczeń). Poradnia
Psychologiczno -

Pedagogiczna
w Lubinie

Zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej od momentu stwierdzenia niepełnosprawności

3.3 Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (109 dzieci). Poradnia
Psychologiczno -

Pedagogiczna 
w Lubinie

Konsultacje pedagogiczne,  kierowanie na badania do specjalistów,  pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w zakresie
wspierania  potencjału  rozwoju  ucznia,  diagnozowaniu,  pomocy  w  rozwiązywaniu  problemów  dydaktyczno-
wychowawczych, pomocy w wyborze szkoły dostosowanej do niepełnosprawności.

Zespół Szkół nr 1
w Lubinie

II Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

im. Przyjaciół Dzieci 



w Szklarach Górnych
Prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) do momentu podjęcia nauki szkolnej
(10 osób).
Realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla dzieci objętych WWR (40 osób).

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych w Lubinie

Pomoc  terapeutyczna  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej,  od  momentu  stwierdzenia  niepełnosprawności
w  Ośrodku  Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym  (16  dzieci  niepełnosprawnych  w  ośrodku  wsparcia,  2  dzieci  w  grupie
żłobkowej).  

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubinie.

Prowadzenie wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

3.4 Wsparcie psychologiczne dla rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, które znalazły  się w sytuacji kryzysowej,
a  także w związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  związaną z  rozpowszechnianiem się  koronowirusa wywołującego
COVID-19 (zaburzenia lękowe, stres, stany depresyjne). 

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej PCPR

w Lubinie
Udzielania wsparcia rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach pracy socjalnej oraz informowanie o możliwościach 
podjęcia współpracy z asystentem rodziny (5 osób).

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej 

w Ścinawie
Współpraca asystenta z rodzinami borykającymi się z niepełnosprawnościami (8 rodziny). Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej  
w Lubinie

Wspieranie  rodziców  w  sytuacjach  krótko  i  długoterminowego  stresu  związanego  z  opieką  nad  dzieckiem
niepełnosprawnym w dobie pandemii.
Poradnictwo  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  zapewnienie  dziennej  opieki,  umożliwiającej
rodzicom/opiekunom pracę zawodową (24 rodziców).

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubinie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez pedagoga, psychologa i pozostałych specjalistów, nauczycieli
i wychowawców (porady, konsultacje).

Zespół Szkół 
i Placówek

Oświatowych 
w Lubinie

Zespół Szkół nr 1
w Lubinie

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

I Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów oraz rodziców/opiekunów.
Kontakty telefoniczne wychowawców grup wychowawczych z uczniami podczas zdalnego nauczania.
Umożliwienie  udziału  uczniom  w  zajęciach  rewalidacyjnych  na  terenie  placówki  podczas  zawieszenia  zajęć
stacjonarnych.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
 im. Przyjaciół Dzieci 
w Szklarach Górnych

Systematyczne  prowadzenie  konsultacji  z  rodzicami  dzieci  niepełnosprawnych  uczestniczących  w  zajęciach
wczesnego  wspomagania  rozwoju  (109  osób) oraz  umieszczanie  opracowań  na  stronie  internetowej  poradni  dla
rodziców i nauczycieli.

Poradnia
Psychologiczno -

Pedagogiczna 
w Lubinie

Wspomaganie i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczestników Świetlicy Terapeutycznej w Lubinie (spotkania
indywidualne, rozmowy telefoniczne).

Fundacja 
 im. Brata Alberta

Prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

3.5 Realizacja projektu  „Społeczeństwo to również My -  prowadzenie rehabilitacji  osób niepełnosprawnych w różnych
typach placówek” dofinansowanego ze środków PFRON - Świetlica Terapeutyczna (16 osób).

Fundacja 
  im. Brata Alberta

Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (6 osób). I Liceum
Ogólnokształcące

w Lubinie
Uczestnictwo uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zajęciach organizowanych na terenie  Ośrodka
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Lubinie, w szkole i na terenie domu rodzinnego (19 osób).

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych w Lubinie

Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej mającej kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym
3.6 Koordynowanie  pracami  zespołów ds.  Indywidualnych  Programów  Edukacyjno-Terapeutycznych  (100  nauczycieli,

16 zadań).
Zespół Szkół nr 1

w Lubinie

Szkolenia w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom niepełnosprawnym oraz poprawności
sporządzania  Indywidualnych Programów  Terapeutycznych  dla  uczniów  posiadających  orzeczenia  do  kształcenia
specjalnego (39 osób).

Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Szkolenie rady pedagogicznej poradni nt. wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (23 osoby). Poradnia
Psychologiczno -

Pedagogiczna 
w Lubinie

Szkolenia  kadry  pedagogicznej  odbywające  się  w  ramach  Wewnątrzszkolnego  Doskonalenia  Nauczycieli
(„Rozpoznawanie  nieprawidłowości  w  rozwoju  motorycznym  małego  dziecka”,  „Wykorzystanie  elementów  terapii
neurotaktylnej w pracy rewalidacyjnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim”, „Relaks daje
moc) - 90 osób.

Zespół Szkół 
i Placówek

Oświatowych 
w Lubinie



Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
 im. Przyjaciół Dzieci 
w Szklarach Górnych

Wsparcie finansowe niepełnosprawnej młodzieży w podejmowaniu edukacji na poziomach wyższych, celem poprawy ich sytuacji na rynku
pracy (np. realizacja programu „Aktywny samorząd” - MODUŁ II)
3.7 Udzielanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:  Moduł II  -

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (62 osoby). 
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 3 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Cel jest ukierunkowany na stwarzanie warunków do pobierania i kontynuowania nauki, w celu umożliwienia jak najwyższego
poziomu rozwoju osób niepełnosprawnych.  

Efektywność Zapewnienie  odpowiedniej  edukacji  osobom niepełnosprawnym jest  ważne nie  tylko dla nich  samych,  ale również dla ich
otoczenia.

Skuteczność Skuteczność  realizacji  celu  szczegółowego jest  wysoka.  Wynika to  przede wszystkim z  różnorodnych działań,  szerokiego
wachlarza ofert na różnych poziomach kształcenia. 

Użyteczność Realizacja celu jest niezwykle użyteczna z uwagi na rosnącą liczbę dzieci z niepełnosprawnością i konieczność zabezpieczenia
ich potrzeb edukacyjnych.

Trwałość Wykształcenie  jest  czynnikiem  stymulującym  osoby  niepełnosprawne  do  pełniejszej  aktywności  z  życiu  społecznym
i zawodowym, jest także szansą na osiągnięcie wyższego standardu życia. 

Rekomendacje

1 Kontynuacja celu oraz zadań do realizacji w zakresie zapewnienia odpowiedniej edukacji dzieciom i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.
2 Podejmowanie  działań  w  celu  zwiększenia  współpracy  pomiędzy  instytucjami  i  organizacjami  działającymi  w  obszarze  edukacji  osób

niepełnosprawnych. 

                                                                                                      

Lp. Zadania wynikające z programu Sposób realizacji zadania
Realizatorzy

oraz partnerzy



Cel Nr 4 Rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej osób starszych

Pomoc psychologiczna i poradnictwo dla rodzin osób starszych
4.1 Świadczenie  pomocy  prawnej,  psychologicznej  oraz  socjalnej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  osób

niepełnosprawnych,  w  tym  starszych  w  ramach  Interwencji  Kryzysowej,  w  tym  problemach  wynikających
z obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią i izolacją (210 porad).

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej PCPR

w Lubinie
Poradnictwo psychologiczne, prawne i informacyjne dla osób niepełnosprawnych, w tym starszych, praca socjalna. Ośrodki pomocy

społecznej
Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Domu Seniora „Przystań” w Ścinawie  (40 osób). Fundacja Przystań 

w Ścinawie
Rozwój wolontariatu działającego na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i seniorów
4.2 Wolontariat  realizowany w Domu Opieki  „Szarotka”:  pomoc w organizacji  czasu wolnego i  przygotowaniu  posiłków

oraz podstawowych czynnościach życia codziennego (5 umów).
Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej  
w Lubinie

Realizacja programu „Opieka 75+” w zakresie usług opiekuńczych (4 osoby). Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej  

w Lubinie
Zgłoszenie wolontariusza w ramach programu „Wspieraj  seniora” zapewniającego usługi wsparcia osobom starszym
i samotnym (1 osoba).

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Rudnej
Organizacja wolontariatu międzypokoleniowego na rzecz podopiecznych Fundacji  poprzez  wspólne działania (zabawa
sylwestrowa, Mikołaj) - 45 osób.

Fundacja Przystań 
w Ścinawie

Utworzenie  wolontariatu  międzypokoleniowego  uczestników  WTZ  z  Seniorami  (kreatywne  warsztaty  tematyczne,
warsztaty kulinarne, grill w ogrodzie) - 45 osób.

WTZ „Uśmiech”
w Ścinawie

Wsparcie rzeczowe dla lubińskiego hospicjum w ramach Samorządu Uczniowskiego Grup Wychowawczych. Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy
 im. Przyjaciół Dzieci

w Szklarach
Górnych

Współpraca Szkolnego Wolontariatu z Hospicjum Palium. Zespół Szkół nr 1
w Lubinie

Zespół Szkół nr 2



im. Jana
Wyżykowskiego

w Lubinie

Przygotowywanie paczek bożonarodzeniowych dla osób chorych i samotnych. 
Włączenie  się  do  akcji  wolontariackiej  Stowarzyszenia  „PALIUM”  -  „Pospolite  sadzenie  żonkili”  oraz  w  akcję  MEN
„Razem na Święta”.

Zespół Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej
4.3 Szeroka  oferta  edukacyjna  (warsztaty  np.  wyrobu  biżuterii,  decupage), kulturalna  (spotkania  okolicznościowe)

oraz rekreacyjna (marsze nordic walking, terapia tańcem).
Fundacja Przystań

w Ścinawie

Przekazywanie czasopism do Przychodni Zdrowia. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Rudnej
Zajęcia  dla  seniorów  w  zakresie  aktywności  sportowo-rekreacyjnej  (1232  uczestników),  zdrowotnej,  ekologicznej
i edukacyjnej (2242 uczestników), kulturalno-oświatowej (3 787 uczestników).

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie.
Organizacja integracyjnych spotkań okolicznościowych, wyjść oraz wyjazdów (55 osób). Stowarzyszenie

Przyjaciół 
i Rodziców Osób

Niepełnosprawnych
„Równe Szanse” 

           w Lubinie

Organizacja projektów integracyjnych, programów profilaktycznych rehabilitacyjnych aktywizujących niepełnosprawnych i/lub seniorów

4.4 Realizacja projektu wspierającego osoby niepełnosprawne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego tj.  „Bezpieczna Przystań” - zapewnienie możliwości bytowych, nauki prowadzenia samodzielnego życia,
poradnictwo psychologiczne, socjalne, treningi umiejętności praktycznych, treningi interpersonalne (5 osób).

Realizacja nowego  programu  „Asystent  osobisty osoby  niepełnosprawnej”  współfinansowanego  ze  środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (23 osoby).

Aplikowanie o środki Solidarnościowego Funduszu na finansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na rok 2021.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie

Prowadzenie  warsztatów terapeutycznych  i  rehabilitacyjnych  dla  seniorów  w Domu Seniora  „Przystań”  w  Ścinawie
oraz organizacja pomocy psychologicznej  w realizowanych projektach  („Jestem aktywny i  bezpieczny”,  „Pomagamy
profesjonalnie”). 
Realizacja projektu asystentury dla 11 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Fundacja Przystań 
w Ścinawie



Integracja podczas realizowanych warsztatów „Jestem aktywny i bezpieczny, „Pomagamy profesjonalnie”,  „Bezpieczny
WTZ”, „Powiatowy Festiwal Twórczości Osób z niepełnosprawnościami”.

WTZ „Uśmiech”
w Ścinawie

Organizacja  imprezy  integracyjnej  „Zagadki  WTZ”  (źródło  finansowania:  Urząd  Marszałkowski  Województwa
Dolnośląskiego).

Stowarzyszenie
Przyjaciół

i Rodziców Osób
Niepełnosprawnych

„Równe Szanse”
 w Lubinie

Organizowanie spotkań i imprez międzypokoleniowych (projekty integracyjne):  „Seniorski Szlak”, „Seniorze nie daj się
oszukać”, „Bezpieczeństwo seniorów”, „Cyberbezpieczeństwo w sieci”.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej  

w Lubinie

Dofinansowanie nagród dla uczestników biorących udział w Obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia (20 osób). „A TACY SAMI”
Stowarzyszenie przy

Zespole Szkół
i Placówek

Oświatowych
w Lubinie

Zapewnienie  osobom  starszym  aktywnego  i  twórczego  spędzania  czasu  wolnego  poprzez  organizowanie  imprez
integracyjnych.

Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy
z siedzibą w Lubinie 

Rozwój infrastruktury zapewniającej osobom niepełnosprawnym/seniorom miejsca w domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy
oraz środowiskowych domach pomocy

4.5 Kontynuacja  budowy całodobowego ośrodka dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych
fizycznie.           

Stowarzyszenie
Przyjaciół

i Rodziców Osób
Niepełnosprawnych

„Równe Szanse”
 w Lubinie

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób niepełnosprawnych, w tym seniorów wymagających opieki całodobowej. Ośrodki Pomocy
Społecznej

Prowadzenie  Domu  Seniora  „Przystań”  w  Ścinawie  zapewniającego  kompleksowy  pobyt  stały,  czasowy  i  dzienny
osobom niepełnosprawnym, w tym starszym.
Rozszerzenie działalności o dzienną opiekę dla osób niesamodzielnych (5 osób).
Zwiększenie ilości łóżek dla osób z niepełnosprawnością w wieku starszym - do 42 miejsc.

Fundacja Przystań
 w Ścinawie



Rozwój kompetencji i umiejętności osób niepełnosprawnych i seniorów
4.6 Realizacja aktywnych i  twórczych form spędzania czasu wolnego połączonego z rozwojem intelektualnym poprzez:

konkursy, warsztaty, zajęcia rozwijające zainteresowania.
Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej  
w Lubinie

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy

Społecznej
w Ścinawie

Fundacja Przystań
 w Ścinawie

Działalność Rady Seniorów na obszarze Gminy Lubin (integracja środowiska osób starszych, wzmacnianie ich udziału
w życiu społeczności lokalnej, solidarność międzypokoleniowa).

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej  

w Lubinie
Rozwój współpracy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i seniorów

4.7 Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym
starszych.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

w Lubinie
Współpraca z instytucjami i organizacjami, w tym działającymi na rzecz osób starszych. Miejsko-Gminny

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Ścinawie

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

w Lubinie.
Praca kulturalno-oświatowa na rzecz mieszkańców Domu Seniora „Przystań”.
Prowadzenie  wspólnych  projektów  („Jestem  aktywny  i  bezpieczny”  oraz  pomoc  w  prowadzeniu  Banku  Żywności
w Ścinawie).

Fundacja Przystań
 w Ścinawie

WTZ „Uśmiech”
w Ścinawie

Współpraca z Domem Seniorów „Szarotka” w Lubinie. Zespół Szkół nr 2
im. Jana

Wyżykowskiego
w Lubinie

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w tym starszych tj.: „A tacy sami”  przy Zespół Szkół



ZSiPO w Lubinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ZSPiO w Lubinie, Fundacja im. Brata Alberta w Lubinie, Fundacja
„Tuba” w Lubinie, Fundacja AMICIS, Stowarzyszenie Pro Humanitatis.

i Placówek
Oświatowych

w Lubinie

Specjalny Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy 
im. Przyjaciół Dzieci 

w Szklarach
Górnych

Rozwój usług na rzecz seniorów (w tym opiekuńczych)

4.8 Kontynuacja budowy  zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle somatycznie chorym
oraz niepełnosprawnym fizycznie.

Stowarzyszenie
Przyjaciół

i Rodziców Osób
Niepełnosprawnych

„Równe Szanse”
 w Lubinie

Realizacja  zadań  w  formie  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  na  rzecz  osób  starszych
(pomoc w kuchni, pomoc w ubieraniu i jedzeniu, czytanie książek).

WTZ „Uśmiech”
w Ścinawie

Prowadzenie  Domu  Seniora  „Przystań”  w  Ścinawie  zapewniającego  kompleksowy  pobyt  stały,  czasowy  i  dzienny
osobom niepełnosprawnym, w tym starszym.

Fundacja Przystań 
w Ścinawie

Realizacja  programu  „Opieka  75+” pełniącego  funkcję  pomocniczą  we  wzmocnieniu  gminy  w  realizacji  usług
opiekuńczych (aktywizacja zawodowa opiekunek).

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej  

w Lubinie
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Przygotowywanie i dowóz obiadów do miejsca zamieszkania seniorów i osób niepełnosprawnych oraz w DDP „Senior”.
Pomoc rzeczowa dla kombatantów i seniorów.
Realizowanie bezpłatnych usług psychologicznych w ramach projektu „Wsparcie psychologiczne kluczem do poprawy
jakości życia seniorów 60+  (rządowy program ASOS organizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów
„Trzeci Wiek”).

Ośrodki Pomocy
Społecznej

 Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 4 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Osoby starsze i ich najbliżsi powinni mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie w postaci odpowiednich



form wsparcia ze strony wyspecjalizowanych instytucji, w celu eliminacji poczucia ich marginalizacji. 

Efektywność Efektywność realizowanych zadań oferowanych przez ośrodki/placówki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze i różne
formy wsparcia osobom starszym na terenie powiatu nie jest wystarczająca.

Skuteczność Skuteczność realizacji celu jest silnie uzależniona od uwarunkowań zewnętrznych - środki finansowe PFRON, NFZ.

Użyteczność Stanowi bardzo ważny element sytemu zabezpieczenia społecznego skierowanego do osób starszych.

Trwałość Działanie jest trwałe dzięki zwiększeniu możliwości funkcjonowania osób starszych w życiu społecznym. 

 
    Rekomendacje

1 Skoordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami na rzecz osób starszych celem  poprawy warunków ich życia oraz pełniejszej integracji
ze środowiskiem lokalnym.

2 Podejmowanie działań w celu zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.
3 Rozwój infrastruktury zapewniającej osobom niepełnosprawnym/seniorom zróżnicowanych form pomocy i wsparcia.

Uwaga: 

Realizatorzy - Powiat Lubiński oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

Partnerzy - instytucje, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe współrealizujące zadania określone w ww. Programie.

Program podlega monitoringowi oraz ewaluacji.


