Przedstawiony poniżej Program działań jest dokumentem, który zakłada
kontynuację

kierunków

lokalnej

polityki

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,

jakie zostały wytyczone w poprzednim „Programie wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i zapobiegania ich wykluczeniu w społeczeństwie powiatu
myszkowskiego przyjętego uchwałą Nr XVI/96/2003 Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 30.12.2003 r.
W dniu 27 marca 2009 roku Uchwałą Rady Powiatu w Myszkowie
Nr XXIX/202/2009 przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Myszkowskim na lata 2009 - 2015, która w dziale IV w III celu
strategicznym uwzględnia problematykę osób niepełnosprawnych i proponuje szereg
projektów socjalnych skierowanych na podniesienie poziomu funkcjonowania
niepełnosprawnych osób w środowisku lokalnym.
Głównym zadaniem „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w powiecie myszkowskim” jest zgromadzenie możliwie całościowej wiedzy na temat
realiów

życia

ludzi

niepełnosprawnych

oraz

poprzez

systemowe

działania

zaproponowanie takich rozwiązań, które zapewniłyby osobom niepełnosprawnym
otwartość

i

dostępność

do

wszystkich

systemów

i

programów

dla

osób

niepełnosprawnych, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych we wszystkich
sferach życia oraz równość i poszanowanie praw człowieka.
Osoby niepełnosprawne, których stan zdrowia nie pozwala w pełni uczestniczyć
w życiu społecznym, są skazani na samych siebie, czują się wyizolowani
i niepotrzebni.
Zmianę tego stanu rzeczy umożliwi realizacja poniższego „Programu”,
który szczegółowo określa kierunki polityki społecznej na szczeblu lokalnym,
gminnym i powiatowym na kolejne lata.
Cele programu:
-

stworzenie możliwości pełnej rehabilitacji leczniczej, psychologicznej
i społecznej osób niepełnosprawnych,

-

wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych,

-

wykorzystanie lokalnego potencjału w procesie integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

-

doskonalenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym.
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I. Definicja niepełnosprawności
Niepełnosprawność nie jest tylko właściwością osoby lecz zespołem warunków
środowiska społecznego i fizycznego (bariery architektoniczne, urbanistyczne, ekonomiczne,
społeczne, prawne), które powodują ograniczenia i problemy osoby niepełnosprawnej.
W świetle takiej definicji rozwiązanie problemów osoby niepełnosprawnej wymaga akcji
społecznych, a za ich wykonanie odpowiedzialne jest społeczeństwo.
Próbując dokonać definicji osoby niepełnosprawnej uwzględnia się różne kryteria:
biologiczne, społeczne, zawodowe. W niniejszym opracowaniu wykorzystano definicje
zawierające kryteria biologiczne i społeczne (def.1) oraz kryterium zawodowe (def.2).
Niepełnosprawną jest osoba, u której uszkodzenie i niepełnosprawność organizmu
spowodowały

utrudnienie

i

ograniczenie

lub

uniemożliwienie

wykonywania

zadań

zawodowych oraz wypełnianie ról społecznych, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć, czynniki
społeczne i środowiskowe (definicja 1).
Dla potrzeb rehabilitacji zawodowej i zatrudniania przyjmuje się natomiast
następującą definicję (definicja 2): niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny,
psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia
wypełnienie ról społecznych, a w szczególności wykonywanie pracy zawodowej.
II. Struktura niepełnosprawności w powiecie myszkowskim
Na podstawie Karty Powiatu sporządzonej za 2011 rok, na 71 714 ludności ogółem
na terenie powiatu myszkowskiego jest 4 316 osób niepełnosprawnych (brak danych z ZUS
i KRUS), w tym 486 osób to dzieci i młodzież do 16 roku życia.
Spośród 3 830 osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia 1 399 osób legitymuje
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 444 osoby posiadają orzeczenie
zaliczające do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a 987 osób posiada lekki stopień
niepełnosprawności.
Niżej przedstawiono szacunkową liczbę osób niepełnosprawnych korzystających
z pomocy społecznej w 2011 r., sporządzoną na podstawie informacji zebranych za pomocą
kwestionariuszy

ankietowych

z

ośrodków

pomocy

społecznej

z

terenu

powiatu

myszkowskiego.
TABELA Nr 1
Niepełnosprawni na terenie powiatu myszkowskiego wg stopnia niepełnosprawności
GMINA

Myszków

Poraj

Koziegłowy

Niegowa

Żarki

Znaczny stopień niepełnosprawności
Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Lekki stopień niepełnosprawności

100
177
27

135
152
69

208
132
97

63
95
162

171
123
128

OGÓŁEM

304

356

437

320

422

2

RAZEM

677
679
483

Analizując

sprawozdania

Powiatowego

Zespołu

Do

Spraw

Orzekania

o Niepełnosprawności w Myszkowie za 2010 i 2011 rok z uwzględnieniem przyczyn
niepełnosprawności

można

stwierdzić,

że

najczęściej

występującą

przyczyną

niepełnosprawności wśród dorosłych osób niepełnosprawnych są schorzenia spowodowane
uszkodzeniem narządu ruchu. Kolejną grupę stanowią osoby z chorobami układu
oddechowego i krążenia. Dużą grupę osób niepełnosprawnych stanowią osoby chore
psychicznie oraz osoby ze schorzeniami neurologicznymi.
TABELA Nr 2
Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych
z uwzględnieniem przyczyn niepełnosprawności
Rodzaj niepełnosprawności

2010 rok

2011 rok

Upośledzenie umysłowe

22

19

Choroby psychiczne

201

238

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

51

35

Choroby narządu wzroku

120

108

Upośledzenie narządu ruchu

416

477

epilepsja

15

13

Choroby układu oddechowego i krążenia

218

306

Choroby układu moczowo- płciowego

27

40

Choroby układu pokarmowego

20

29

Choroby neurologiczne

155

188

6

9

173

176

Całościowe zaburzenia rozwojowe
Inne dysfunkcje

Natomiast najczęściej występującą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci
do 16 roku życia są choroby układu oddechowego /79 orzeczeń w 2011 roku/, następnie
schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, enzymatyczne, choroby układu krwiotwórczego
/24 orzeczenia/ oraz schorzenia neurologiczne /21 orzeczeń/. Najmniej spotykaną przyczyną
niepełnosprawności w tej grupie osób są choroby układu pokarmowego.
Na podstawie poniższego zestawienia ilustrującego liczbę orzeczeń wydanych
przez PZON w Myszkowie w roku 2011 stwierdzić można, iż więcej niepełnosprawnych
to kobiety (54%), ale orzeczonych mężczyzn jest niewiele mniej (46%). Najwięcej osób
niepełnosprawnych pochodzi z przedziału wiekowego 41-60 lat.
TABELA Nr 3
Liczba orzeczeń wydanych przez PZON w Myszkowie według płci oraz wieku
Płeć

Ilość wydanych orzeczeń

Kobiety

969

Mężczyźni

882

3

Wiek

Ilość wydanych orzeczeń

0-16 lat

213

16-25 lat

100

26-40 lat

174

41-60 last

735

60 i więcej

629

Szczególną

grupę

osób

rejestrujących

się

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

w Myszkowie stanowią niepełnosprawni. Liczba zarejestrowanych niepełnosprawnych
na koniec grudnia 2011 r. wynosiła 218 osób. Zdecydowana większość niepełnosprawnych
osób bezrobotnych legitymuje się wykształceniem zasadniczym, gimnazjalnym lub niższym.
Wiekowo najliczniejszą grupę niepełnosprawnych bezrobotnych stanowią osoby z przedziału
45-54 lata (70 osób).
Wśród

bezrobotnych

niepełnosprawnych

najwięcej

jest

osób,

których

stan

niepełnosprawności kwalifikowany jest jako lekki (121 osób). Zdecydowanie mniej
odnotowanych jest osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu (85 osób)
i o znacznym stopniu (12 osób).
Biorąc pod uwagę przyczyny niepełnosprawności, niezmiennie najpowszechniejsze
są kłopoty związane z dysfunkcją narządu ruchu. Bardzo dużo klientów PUP podaje również
choroby psychiczne i choroby neurologiczne, jako czynniki powodujące przynależność
do omawianej kategorii osób.
TABELA Nr 4
Porównanie stanu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP
Rok
Ogółem (w tym kobiety)

2008

2009

2010

2011

150 (73)

198 (105)

198 (96)

218 (96)
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III. Analiza SWOT na podstawie diagnozy problematyki niepełnosprawności
w powiecie myszkowskim
Uwarunkowania realizacji poszczególnych działań objętych w niniejszym Programie
prezentuje się w formie analizy oceniającej możliwości rozwoju zgodnie ze standardowym
modelem analizy SWOT, tj. wskazując mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.
MOCNE STRONY
- wykwalifikowana kadra pomocy społecznej

SŁABE STRONY
- brak placówek specjalistycznych dla dzieci

- dobra współpraca z pedagogami

i ośrodków wsparcia dla rodziców dzieci

- działalność Publicznej Poradni

niepełnosprawnych

Psychologiczno- Pedagogicznej

- brak Zakładu Aktywności Zawodowej,

- oddziały integracyjne na terenie powiatu

- słaby dostęp do wczesnej rehabilitacji

- infrastruktura ośrodków specjalistycznych

medycznej

dla dorosłych (Środowiskowe Domy

- niski poziom wykształcenia osób

Samopomocy, Warsztaty Terapii

niepełnosprawnych i mała aktywność

Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej

zawodowa tych osób

w Poraju, Ośrodek Rehabilitacyjny

- niedostosowane oferty szkół do potrzeb

w Osińskiej Górze, ZPCH)

i wymogów rynku pracy

- działalność organizacji pozarządowych

- bariery architektoniczne i techniczne

- systematycznie rosnąca liczba osób

w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach

niepełnosprawnych zdobywających

oraz obiektach użytku publicznego

wykształcenie i podnoszących kwalifikacje

- bariery transportowe, bariery

- kursy, szkolenia organizowane przez PUP

w komunikowaniu się i psychologiczne

dla osób niepełnosprawnych

- niewystarczająca liczba placówek

- wparcie finansowe PFRON oraz Funduszu

wspierających osoby niepełnosprawne

Pracy dla pracodawców zatrudniających

i nierównomierne ich rozmieszczenie

osoby niepełnosprawne

- trudna sytuacja finansowa osób

- dobrze rozwinięty system podstawowej

niepełnosprawnych,

opieki zdrowotnej

- zbyt niskie środki finansowe

- dostępność środków masowego przekazu

- niski poziom świadomości społeczeństwa

w celu promowania i upowszechnienia

o sytuacji osób niepełnosprawnych

wiedzy o sytuacji osób niepełnosprawnych

- niestabilność przepisów prawa

- dobre przygotowanie organizacyjno –

- niepełny przepływ informacji i słaba

techniczne do pozyskiwania środków

współpraca między podmiotami

finansowych z różnych źródeł

działającymi na rzecz osób

- działalność Powiatowego Zespołu

niepełnosprawnych

Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- małe zainteresowanie pracodawców

wydającego orzeczenia dla mieszkańców

zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
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SZANSE

ZAGROŻENIA

- utworzenie Zakładu Aktywności

- brak szans na edukację i usamodzielnienie

Zawodowej

osób niepełnosprawnych głównie

- sprzyjające przepisy o zatrudnieniu

na terenach wiejskich

socjalnym

- pogłębianie niepełnosprawności

- rozwój infrastruktury placówek

- trudny dostęp osób ze środowisk wiejskich

specjalistycznych dla dzieci

do placówek i instytucji zajmujących się

- rozwój pomocy usługowej w środowisku

niepełnosprawnymi

- stanowisko konsultanta dla osoby

- wzrost bezrobocia

niepełnosprawnej

- ograniczone środki finansowe

- rozwój wolontariatu

- zmniejszanie przez PFRON środków

- edukacja rodziców dzieci

finansowych przeznaczonych na realizację

niepełnosprawnych

zadań wynikających z ustawy

- wzrost poziomu wykształcenia osób

- brak decentralizacji środków budżetowych

niepełnosprawnych

w stosunku do przydzielonych zadań

- zwiększenie aktywności zawodowej osób

- brak lub ograniczona ilość środków

niepełnosprawnych

własnych niezbędnych do uczestnictwa

- likwidacja barier architektonicznych,

w programach Unii Europejskiej

technicznych i w komunikowaniu się

- sytuacja ekonomiczno- gospodarcza kraju

w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach
oraz obiektach użyteczności publicznej
- przepisy regulujące przystosowanie
nowych obiektów budowlanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
- zwiększenie dostępu do nowoczesnych
systemów informacyjnych
- współpraca z mediami w celu
kształtowania pozytywnego wizerunku
osoby niepełnosprawnej i upowszechniania
wiedzy o niepełnosprawności
- współpraca sektora publicznego
z sektorem pozarządowym
- oferta środków finansowych z programów
Unii Europejskiej
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IV. Dane dotyczące realizacji Programu
Miejsce realizacji Programu:

teren Powiatu Myszkowskiego

Czas realizacji Programu:

lata 2012 -2022

Adresaci Programu:

Osoby niepełnosprawne, rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych,
samorządy lokalne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych, placówki pomocy społecznej i placówki oświatowe
kształcące osoby niepełnosprawne

Beneficjenci bezpośredni

Osoby Niepełnosprawne

Beneficjenci pośredni

Pozostali Adresaci Programu

Koordynator Programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

Partnerzy programu:

Samorząd Powiatowy
Samorządy Gminne Powiatu Myszkowskiego
Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Szkoły
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Sąd Rejonowy, Sąd Rodzinny
Policja, Straż Miejska
Służba zdrowia
Organizacje pozarządowe
ZUS, KRUS
Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
PKP, lokalni przewoźnicy PKS, MZK
Wolontariusze
Sponsorzy
Media
Kościół Katolicki

Źródła finansowania Programu: środki własne Powiatu

środki samorządów gminnych
środki własne jednostek organizacyjnych powiatu
środki partnerów uczestniczących w Programie
środki PFRON
środki

Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii

Europejskiej
środki budżetu państwa
dotacje celowe
środki pozyskane z różnych źródeł
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V. Określenie problemów wynikających z niepełnosprawności
Sytuacja

osób

niepełnosprawnych

jest

bardzo

trudna,

ściśle

związana

z tzw. barierami z jakimi się stykają. Barierami owymi są wszelkie przeszkody
np.: o charakterze architektonicznym (niedostosowane

budynki, mieszkania, ulice).

Ale daleko ważniejsze od barier fizycznych są bariery społeczne, z którymi człowiek
niepełnosprawny się spotyka i musi pokonać. Te bariery to przede wszystkim przepisy
prawne, organizacja kształcenia i pracy, spędzania czasu wolnego, a także postawy
(czasem bardzo niechętne) zdrowych wobec niepełnosprawnych.
Zamieszczone niżej zestawienie przedstawia listę najważniejszych problemów,
trudności życiowych, wynikających z niepełnosprawności:
1/ Problemy związane bezpośrednio z niepełnosprawnością lub chorobą:
a/ trudności lub niemożność wykonywania podstawowych czynności,
b/ niemożność lub ograniczenie poruszania się,
c/ bóle, dokuczliwości samej choroby.
2/ Problemy związane z leczeniem, rehabilitacją, opieką:
a/ trudności z uzyskaniem rehabilitacji i leczenia,
b/ brak leków, pieniędzy na leki,
c/ konieczność stałej opieki ze strony innych osób,
d/ brak sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy technicznych,
e/ bariery architektoniczne, techniczne, w komunikowaniu się.
3/ Problemy związane z uzyskaniem i wykonywaniem pracy zawodowej.
4/ Trudności materialne:
a/ trudne warunki i jakość życia,
b/ utrata bezpieczeństwa socjalnego.
5/ Problemy psychospołeczne:
a/ niechętne postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych,
b/ izolacja od społeczności samych osób niepełnosprawnych.
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VI. Określenie stanu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych
1. Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych, leczenia i rehabilitacji
osobom niepełnosprawnym
Na terenie powiatu myszkowskiego funkcjonuje Szpital Powiatowy /Myszków
ul. Wolności 29/ posiadający 8 oddziałów (chorób wewnętrznych, dziecięcy, ginekologiczno
–

położniczy,

noworodków

–

ortopedycznej,

i

rehabilitacji

wcześniaków,
/Myszków

ul.

chirurgii
Grzybowa

ogólnej,
4/,

chirurgii

przewlekle

urazowo
chorych),

dział anestezjologii, blok operacyjny, izbę przyjęć, aptekę zakładową, gabinet fizjoterapii.
Przy Szpitalu Powiatowym w Myszkowie swoją siedzibę ma Dział Pomocy Doraźnej
posiadający 2 zespoły wyjazdowe wypadkowe oraz 1 zespół wyjazdowy reanimacyjny.
W powiecie myszkowskim dobrze rozwinięty system podstawowej opieki zdrowotnej,
tak publicznej jak i niepublicznej.
Wczesne działania terapeutyczne mogą znacznie ograniczyć skutki upośledzenia
lub niepełnosprawności poprzez odzyskanie fizycznej i innej funkcjonalnej sprawności
w

drodze

rehabilitacji

medycznej

i

umożliwienie

dalszego

naturalnego

rozwoju,

a także zlikwidowanie lub ograniczenie potrzeby stałej pielęgnacji.
Niepełnosprawność

często

rodzi

dramatyczne

i

rozległe

skutki

dla

osoby

niepełnosprawnej i jej rodziny. Mogą one okazać się trwałe, jeśli osoba niepełnosprawna
i jej bliscy nie uzyskają profesjonalnej pomocy przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
pojawiających się na tym etapie. Dlatego też pomoc terapeutyczna powinna być
kontynuowana również po zakończeniu leczenia i rehabilitacji leczniczej następującej
po ostrej fazie choroby lub urazu. Taka pomoc winna zostać rozszerzona na członków rodziny
osoby niepełnosprawnej, którzy mają do odegrania wielką rolę w procesie jej społecznej
asymilacji lub reintegracji.
Niezbędne jest jak najwcześniejsze zapewnienie osobie niepełnosprawnej możliwości
nauki codziennego życia i funkcjonowania z niepełnosprawnością w zwykłych warunkach
oraz możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej w celu łagodzenia wywołanego stresu.
Zdarzają się sytuacje, gdy osoby dotknięte niepełnosprawnością są pozostawione
samym sobie, nie wiedzą gdzie zwrócić się o pomoc, często właśnie przez to izolują się
od społeczeństwa. Wczesna interwencja profesjonalnego zespołu pozwoli przezwyciężyć
stres, poczucie wyobcowania i załamanie.
Potrzeby w tym zakresie dotyczą bez wyjątku wszystkich osób niepełnosprawnych.
Ważne zatem jest tutaj nie tyle zidentyfikowanie potrzeb mających charakter powszechny,
ile określenie rodzaju tych potrzeb w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
oraz stanu i możliwości ich zaspokojenia.
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Działania mające na celu zaspokojenie występujących potrzeb osób niepełnosprawnych
w zakresie opieki zdrowotnej, lecznictwa i rehabilitacji:
1. Określenie liczby osób niepełnosprawnych (prawnie i biologicznie) oraz rodzajów
niepełnosprawności i występujących w tym zakresie potrzeb i indywidualnych
ograniczeń
2. Stworzenie bazy informacyjnej określającej dostępność do wszystkich możliwości
lokalnego rynku skierowanych do osób niepełnosprawnych
3. Określenie sieci usług niezbędnych dla zaspokojenia występujących potrzeb w zakresie
usług medyczno- rehabilitacyjnych w powiecie myszkowskim
4. Współpraca z ośrodkami opieki zdrowotnej w zakresie leczenia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
5. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji oraz zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny oraz pomocy
techniczne
6. Dofinansowanie do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych
7. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
8. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
9. Podjęcie działań mających na celu stworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
10. Współpraca ze służbą zdrowia mająca na celu stworzenie spójnego systemu wczesnej
interwencji, wczesnego wykrywania niepełnosprawności oraz zapobieganie dalszemu
jej pogłębianiu się
11. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
12. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR w Myszkowie
13. Tworzenie grup wparcia dla osób niepełnosprawnych
14. Programy terapeutyczne realizowane w Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowych
Domach Samopomocy Społecznej
15. Rozwijanie poradnictwa medycznego, psychologicznego i socjalnego
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2. Realizacja potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych
Wszystkie

osoby

niepełnosprawności,

niepełnosprawne,

mają

prawo

do

niezależnie

bezpłatnej

od

oświaty

i

stopnia

i

rodzaju

kształcenia

zgodnego

z ich preferencjami i możliwościami.
Oświata powinna umożliwić osobom niepełnosprawnym osiągnięcie jak najwyższego
poziomu własnego rozwoju, zdobycie motywacji do nauki, mając świadomość własnej
niepełnosprawności i stosując odpowiednie środki pomocnicze ułatwiające naukę, akceptację
własnej niepełnosprawności oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do przezwyciężania
barier, jakie napotykają w życiu. Oświata ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia jak
największej

samodzielności

ekonomicznej

i

wpłynąć

na

społeczny

rozwój

osób

niepełnosprawnych.
Istotną

kwestią

jest

ustalenie

liczby

niepełnosprawnych

dzieci

i

młodzieży

podlegających obowiązkowi szkolnemu, i tego, ile z nich ma szansę na realizację
tego obowiązku w najbliższym środowisku zamieszkania. Dotyczy to zarówno kształcenia
w systemie ogólnodostępnym, jak też specjalnym - o ile potrzeba taka wynika
ze zdrowotnej sytuacji dziecka.
Nie należy pomijać znaczenia szkolnictwa specjalnego dla dzieci, których rozwój
intelektualny

i

ograniczenia

funkcji

poznawczych

stanowią

zasadniczą

barierę

w sprostaniu obowiązkom szkolnym w systemie ogólnodostępnym. Dla dzieci, które kształcą
się w systemie szkolnictwa specjalnego, ważne jest także, by nie musiały się uczyć
w oderwaniu od środowiska rodzinnego.
Nawet tam, gdzie edukacja jest na mocy prawa dostępna, istnieją nieprzezwyciężalne
bariery tamujące rzeczywisty do niej dostęp. Rodzicielska niewiedza na temat zdolności
do uczenia się ich własnych dzieci powoduje, że rodzice niechętnie posyłają dzieci do szkół.
Na terenie powiatu myszkowskiego funkcjonuje 12 przedszkoli, w tym 2 z oddziałami
integracyjnymi oraz 32 szkoły podstawowe.
Rozpoczynając edukację w Powiecie dzieci niepełnosprawne mają możliwość
kształcenia

się

w

Przedszkolu

nr

3

z

Oddziałami

Integracyjnymi

w

Myszkowie

oraz w Przedszkolu w Koziegłowach z filią w Hucie Starej, a także w klasach integracyjnych
w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 5.
Ponadto w szkołach podstawowych na terenie Myszkowa głęboko upośledzone dzieci mają
możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego toku
nauczania oraz rewalidacji indywidualnej.
W powiecie działa 17 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na wniosek rodziców
dzieci niepełnosprawnych przedłużono okres edukacji tych dzieci do 21 roku życia
na poziomie gimnazjum. Uruchomiono również jedną klasę specjalną gimnazjum.
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W powiecie myszkowskim uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
po gimnazjum mogą kontynuować naukę

w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej

w zawodzie krawiec.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna na bieżąco dokonuje diagnoz zgłaszanych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na bieżąco rozpatrywane są wnioski przez Zespół
Orzekający

dotyczące

wydawania

orzeczeń

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego,

indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Orzeka w sprawach
dzieci z niepełnosprawnością umysłową, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami
wzroku, słuchu, autyzmu.
W

pełni

zabezpieczone

są

także

potrzeby

w

zakresie

porad

i

diagnoz

zawodoznawczych dla młodzieży niepełnosprawnej zgłaszanej do poradni w zakresie
planowania i dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.
W 2011 roku poradnia objęła od 11 do 12 dzieci niepełnosprawnych w wieku
od 2 do 6 lat (z rozpoznaniem: zespół Downa, niedosłuch, globalne opóźnienie rozwoju)
zajęciami organizowanymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Aktualnie placówka jest na etapie rozwijania tego zadania. Należy zaznaczyć,
że Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Myszkowie jest w stanie zabezpieczyć tylko
część potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obserwuje się stały
wzrost zainteresowania rodziców tą formą pomocy dzieciom na wczesnym etapie
niepełnosprawności.
Na

terenie

Poradni

prowadzona

jest

grupa

wsparcia

dla

rodziców

dzieci

upośledzonych umysłowo w celu zapewnienia im pomocy psychologiczno- pedagogicznej
i wsparcia.
Pracownicy Poradni zgodnie z zaleceniami przyjmują dzieci niepełnosprawne poza
kolejnością. Na bieżąco udzielają pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom
i opiekunom. Współpracują ze szkołami w zakresie organizacji kształcenia specjalnego
dzieciom niepełnosprawnym na terenie szkół poprzez udzielanie bieżących wskazówek,
porad i informacji.
Działania

mające

na

celu

zaspokojenie

występujących

potrzeb

osób niepełnosprawnych w zakresie edukacji:
1. Monitoring potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie edukacji
2. Określenie sieci placówek niezbędnych do zaspokojenia potrzeb dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w celu stworzenia im możliwości kształcenia na poziomie równym
ze zdrowymi rówieśnikami, z uwzględnieniem wykształcenia średniego i wyższego
3. Rozwój indywidualnego poradnictwa oświatowego dla osób niepełnosprawnych
4. Podejmowanie działań mających na celu rozszerzenie form kształcenia osób
niepełnosprawnych dostosowanych do ich potrzeb oraz rynku pracy.
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3. Przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie świadczy usługi osobom niepełnosprawnym
w

zakresie:

pośrednictwa

pracy,

poradnictwa

zawodowego,

szkoleń

oraz

pomocy

w aktywnym poszukiwaniu pracy organizowanej w ramach zajęć Klubu Pracy.
Do powyższej pomocy PUP wykorzystuje takie instrumenty jak: staże, przygotowania
zawodowe, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Celem działania pośrednictwa pracy jest udzielanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia
odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jak również
pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w planowaniu i organizowaniu
życia

zawodowego

poprzez

udzielanie

porad i informacji na

temat rynku pracy

oraz prowadzenie badań diagnostycznych pozwalających na określenie indywidualnych
preferencji i zainteresowań zawodowych. Pomoc doradcza może przebiegać w formie
indywidualnych lub grupowych spotkań z doradcą zawodowym.
Wydatki

na usługi

i instrumenty finansowane

są w odniesieniu

do

osób

niepełnosprawnych jako bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy, natomiast jako
poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Według stanu na koniec grudnia 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie
zarejestrowanych

było

218

osób

bezrobotnych,

które

legitymowały

się

statusem

niepełnosprawnych. Stanowi to 4,6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie.
Na koniec grudnia 2011 roku zarejestrowanych było 96 kobiet ze stopniem
niepełnosprawności, co stanowiło 48,5% wszystkich niepełnosprawnych bezrobotnych.
W grupie niepełnosprawnych bezrobotnych zaledwie 54 osoby posiadały prawo
do pobierania zasiłku, w tym 32 kobiety. Dominują osoby po 35 roku życia (77,9%).
Młodzi ludzie, których dotknęła niepełnosprawność, potrafią stosunkowo najlepiej
odnaleźć się na rynku pracy i dostosować do jego wymogów, a także poradzić sobie
z sytuacją, w której się znaleźli. Dzięki temu w najmniejszym stopniu zasilają szeregi
zarejestrowanych bezrobotnych. W kolejnych przedziałach wiekowych, od 35 roku życia, ilość
zarejestrowanych niepełnosprawnych wzrasta osiągając punkt szczytowy w przedziale
45-54 lata (70 osób – 32,1%). Struktura wieku jest więc w tym przypadku niekorzystna.
Przeważają osoby starsze, wśród których zdolności adaptacyjne do wymogów rynku pracy
są mniejsze.
Zdecydowana

większość

niepełnosprawnych

legitymuje

się

wykształceniem

zasadniczym, gimnazjalnym lub niższym. W tych dwóch kategoriach mieści się 66% (144)
wszystkich osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowym
urzędzie pracy.
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O ile wykształcenie zawodowe przysposabia do wykonywania określonego zawodu,
o tyle zakończenie edukacji na poziomie podstawowym (lub gimnazjalnym) generuje grupę
osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych i których szanse na znalezienie
zatrudnienia na rynku pracy są niewielkie.
Wśród

bezrobotnych

niepełnosprawnych

najwięcej

jest

osób,

których

stan

niepełnosprawności kwalifikowany jest jako lekki (121 osób). Zdecydowanie mniej
odnotowuje się przypadków niepełnosprawności umiarkowanej (85 osób) i znacznej
(12 osób).
Biorąc pod uwagę przyczyny niepełnosprawności, niezmiennie najwięcej jest dysfunkcji
narządu ruchu. Bardzo dużo klientów PUP podaje również choroby psychiczne i choroby
neurologiczne, jako czynniki powodujące przynależność do omawianej kategorii osób.
Osoby niepełnosprawne, których zdolność do zatrudnienia jest ograniczona,
lub z innej przyczyny nie są w stanie podjąć pracy w normalnym środowisku pracy, powinny
znaleźć zatrudnienie w środowisku chronionym.
Dla osób niepełnosprawnych, z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualne podjęcie
pracy, na terenie powiatu myszkowskiego utworzono dwa warsztaty terapii zajęciowej,
gdzie w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawne rozwijają swoje umiejętności
funkcjonalne, społeczne i zawodowe.
TABELA Nr 5
Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie powiatu myszkowskiego
Nazwa

Adres

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku

42-320 Niegowa; Ogorzelnik 50

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 42-350 Koziegłowy; Wojsławice ul. Szkolna 3

Warsztaty prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział
Regionalny w Katowicach. W terapii zajęciowej mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne
posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz wskazanie do uczestnictwa
w terapii zajęciowej. Celem warsztatów jest usamodzielnienie uczestników i przygotowanie
ich do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku działa od listopada 2005 r.
Zajęcia odbywają się w 6 pracowniach: pracownia artystyczna, pracownia gospodarstwa
domowego, pracownia techniczna, pracownia komputerowo- poligraficzna, pracownia
ogrodniczo-

zoologiczna

i

pracownia

podtrzymywania

umiejętności

edukacyjnych.

W zajęciach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych.
Warsztat

Terapii

Zajęciowej

w

Wojsławicach

rozpoczął

swoją

działalność

w listopadzie 2006 r. W WTZ w Wojsławicach istnieje 6 pracowni: pracownia artystyczna,
pracownia przetwórstwa i gospodarstwa domowego, pracownia techniczna, pracownia
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sadowniczo- ogrodnicza, pracownia kaletniczo-galanteryjna, pracownia podtrzymywania
umiejętności edukacyjnych. W zajęciach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych.
Formą pośrednią pomiędzy warsztatem terapii zajęciowej a zakładem pracy
chronionej

stanowią

zakłady

aktywności

zawodowej,

których

na

terenie

powiatu

myszkowskiego nie ma. Należy podjąć działania zmierzające do utworzenia ZAZ,
stanowiącego możliwość odnalezienia się na rynku lokalnym przez osoby opuszczające
warsztaty terapii zajęciowej.
Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogłoby zostać osiągnięte poprzez
promocję elastycznych form zatrudnienia tj. pracy na czas określony, na zlecenie
w określonych miesiącach (np. w sezonie urlopowym) lub stopniowe wprowadzanie nowych
form organizacji pracy opartych o nowe technologie (np. telepraca).
Praca stanowi główny obszar rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jej wykonanie
ma szczególne znaczenie dla niepełnosprawnego, ponieważ czuje się on osobą potrzebną,
wartościową, nie będącą ciężarem dla rodziny i społeczeństwa.
Ponadto, możliwości wykonywania pracy są jednoznaczne z rehabilitacją deficytu
spowodowanego chorobą. Wraz z doskonaleniem umiejętności zawodowych człowiek staje
się zdolnym do funkcjonowania na rynku pracy.
Zatrudnienie przynoszące odpowiedni dochód traktować należy jako najważniejszy
element zapewniający pełny udział obywatela w życiu społeczeństwa. Jest to szczególnie
znaczące w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, w przypadku których ważne jest także
zapewnienie różnorodnej pomocy w celu poprawy sytuacji, tj. np.: zapewnienie dostępu
do rehabilitacji nie tylko medycznej, ale także szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej,
umożliwiającej aktywizację osób niepełnosprawnych, kształtowanie ich aktywnych postaw
i pozytywnej samooceny. Istnieje ciągła konieczność realizacji działań zmierzających
do aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które jednocześnie
przyczyniają się do ograniczenia zjawiska marginalizacji społecznej tej grupy osób.
Osoby niepełnosprawne w powiecie myszkowskim mogą znaleźć zatrudnienie
w 3 zakładach pracy chronionej.
TABELA Nr 6
Zakłady pracy chronionej na terenie powiatu myszkowskiego
Nazwa

Adres

„Świt” Spółdzielnia Inwalidów

42-300 Myszków ul. 1 Maja 152

P.P.H.U „Carmen” s. c.

42-360 Poraj; Jastrząb ul. Mickiewicza 26

„Jurajska” Spółdzielnia Pracy

42-350 Koziegłowy; Postęp ul. Myszkowska 40

Do PUP napływają również oferty pracy (subsydiowane i niesubsydiowane) dla osób
niepełnosprawnych w zawodach: operator wózków widłowych, magazynier, administrator
sieci telefonicznej, kontroler jakości, robotnik gospodarczy – pomoc w przemyśle lekkim.
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Działania

mające

na

celu

zaspokojenie

występujących

potrzeb

osób

niepełnosprawnych w zakresie poradnictwa zawodowego oraz zatrudnienia:
1. Ocena bezrobocia osób niepełnosprawnych, funkcjonowania zakładów pracy chronionej,
analiza lokalnego rynku pracy
2. Tworzenie programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
3. Rozszerzanie oferty szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych
4. Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
doradca zawodowy przy Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności (ocena zdolności do pracy i poradnictwo zawodowe podczas
procesu orzekania)
5. Zaangażowanie podmiotów gospodarczych w tworzenie nowych miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych
6. Koordynacja działań i wsparcie w zakresie rozwoju działających Warsztatów Terapii
Zajęciowej
7. Podjęcie działań mających na celu uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej

4. Zwiększenie stopnia usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych
i usprawnienie ich funkcjonowania w społeczności lokalnej
Wszelkie

działania

w

tej

dziedzinie

powinny

promować

autonomię

osób

niepełnosprawnych, ich samodzielność ekonomiczną i jak najpełniejszą integrację społeczną.
W ramach tych działań skierowanych tak w stronę jednostki, jak i zbiorowości, należy
umożliwić osobom niepełnosprawnym:
- kontynuowanie lub rozpoczęcie samodzielnego życia,
- prowadzenie w miarę możliwości normalnego życia społecznego,
- korzystanie z warunków, usług i urządzeń gwarantujących samodzielność fizyczną
i psychiczną,
- dostępność do budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, transportu,
łączności, obiektów sportowych i kulturalnych.
Rozpoznanie potrzeb w tym zakresie wiąże się ze zidentyfikowaniem osób
potrzebujących tego rodzaju pomocy. Istnieje wiele możliwości udzielenia adekwatnej
pomocy w ramach pracy socjalnej, która często bywa niedoceniana i niedostatecznie
wykorzystywana,

tak

przez

pracowników

socjalnych,

jak

też

przez

same

osoby

niepełnosprawne. W tym kontekście, pojecie wsparcia środowiskowego należy rozumieć
możliwie szeroko, także poprzez podejmowanie działań na rzecz aktywnego włączania
do pomocy osób z najbliższego sąsiedztwa, czy też chętnych uczniów pobliskiej szkoły.
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TABELA Nr 7
Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu myszkowskiego
Nazwa

Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

42-300 Myszków
ul. Partyzantów 21

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 42-300 Myszków
ul. Partyzantów 21
Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

42-300 Myszków
ul. Partyzantów 21

Powiatowy Urząd Pracy

42-300 Myszków
ul. Partyzantów 21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 7

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17

Gminno- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

42-350 Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

42-360 Poraj
ul. Jasna 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

42-320 Niegowa
ul. Wojska Polskiego 2

TABELA Nr 8
Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu myszkowskiego
Nazwa

Adres

Dom Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych
intelektualnie

42-360 Poraj
ul. Jasna 6

Osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość korzystania
ze środowiskowego wsparcia na terenie Powiatu poprzez uczestnictwo w zajęciach w trzech
Środowiskowych Domach Samopomocy.
TABELA Nr 9
Środowiskowe Domy Samopomocy na terenie powiatu myszkowskiego
Nazwa

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie

42-300 Myszków
ul. Millenium 19c

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie

42-300 Myszków
ul. Gałczyńskiego 6 i7

Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci
i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

42-310 Żarki
ul. Steinkellera 5

Osoby przebywające w takim domu są umieszczane na podstawie skierowania
lekarskiego, przeprowadzonego wywiadu pracownika socjalnego oraz decyzji dyrektora
MOPS. Celem ŚDS jest terapia prowadząca do usamodzielniania społecznego osób
tam przebywających.
Cel ten jest realizowany poprzez prowadzone

zajęcia terapeutyczne: socjoterapia,

ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, terapia ruchowa, choreoterapia, psychoterapia.
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ŚDS organizują wyjazdy do kina, wycieczki krajoznawczo- turystyczne, dni sportu, turnusy
rehabilitacyjno- wczasowe oraz inne tego typu imprezy.
Domy te świadczą usługi medyczne (opieka lekarza psychiatry) oraz poradnictwo
socjalne (monitorowanie warunków bytowych domowników, pomoc w rozwiązywaniu spraw
urzędowych). Wsparciem w ŚDS na terenie gmin powiatu myszkowskiego zostało
objętych 105 osób.
Organizacje pozarządowe działające na terenie gmin powiatu myszkowskiego również
oferują

osobom

niepełnosprawnym

wiele

możliwości

spędzania

wolnego

czasu

oraz zapewniają integrację społeczną.
TABELA Nr 10
Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
na terenie powiatu myszkowskiego
Nazwa

Adres

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski
„Po prostu serce”

42-300 Myszków
ul. Kościuszki 26

Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń”

42-310 Żarki
ul. Steinkellera 5

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Myszkowie

42-300 Myszków
ul. Kościuszki 26

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Żarkach

42-310 Żarki
ul Moniuszki 12

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Poraju

42-360 Poraj
ul. Jasna 15

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy
ul. Żarecka 38

Polski Związek Niewidomych
Koło w Myszkowie

42-300 Myszków
ul. Kościuszki 26

Polski Związek Niewidomych
Koło w Poraju

42-360 Poraj
ul. Jasna 21

Polski Związek Niewidomych
Koło w Koziegłowach

42-350 Koziegłowy
ul. Żarecka 28

Polski Związek Głuchych
Koło w Myszkowie

42-300 Myszków
ul. Wyszyńskiego 9

Stowarzyszenie Promocji Rodziny i Wspierania Osób Starszych
„ Opoka ”

42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 7

Stowarzyszenie „ Bona Dea”

42-300 Myszków
ul. 1 Maja 86

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

42-300 Myszków
ul. Wolności 83

Stowarzyszenie „Kreatywni”

42-300 Myszków
ul. Żeromskiego 11

Stowarzyszenie „Cudowne Dzieci”

42-310 Żarki
ul. Steinkellera 5

Żarecka Akademia Rozwoju

42-310 Żarki
ul. Ofiar Katynia 3
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Celem ochrony socjalnej, ekonomicznej i prawnej jest:
- uniknięcie lub zminimalizowanie skutków sytuacji trudnych ekonomicznie i społecznie,
- przeciwdziałanie marginalizacji lub dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
- zagwarantowanie równych szans do rozwijania osobistej autonomii, ekonomicznej
samodzielności oraz integracji społecznej,
- zagwarantowanie bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego poprzez zapewnienie
minimum środków egzystencji i systemu ochrony socjalnej.
Osoby niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i posiadające
prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mają możliwość
skorzystania z różnego rodzaju dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z przyczyn niepełnosprawności. Są to następujące zadania realizowane przez Powiat:
- dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
- dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
Wojewódzkie Oddziały PFRON realizują również programy specjalne skierowane
do różnych grup osób niepełnosprawnych.
Osobom niepełnosprawnym, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą skorzystać
z usług oferowanych przez środowisko, ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu
myszkowskiego organizują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze
obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie
posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości
również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom
samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu
niepełnosprawności,

chorób,

wieku

lub

z

innych

przyczyn

wymagają

pomocy

szczególnych

potrzeb

ze strony innych osób.
Specjalistyczne

usługi

opiekuńcze

są

dostosowane

do

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem. Polegają one na: usprawnianiu do funkcjonowania
w społeczeństwie, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, terapii psychologicznej i pedagogicznej,
wsparciu edukacyjnym.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie działa Punkt Interwencji
Kryzysowej oraz Poradnia Rodzinna. Psycholog i pracownik socjalny udzielają pomocy
osobom

dorosłym,

młodzieży,

dzieciom

oraz

typu kryzysy i sytuacje trudne. Pomoc obejmuje:
- diagnozę sytuacji kryzysowej,
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rodzinom

przeżywającym

różnego

- zapewnienie osobie i rodzinie wsparcia emocjonalnego,
- dostarczenie osobie i rodzinie informacji o instytucjach, organizacjach itp. które mogą
udzielić dalszej pomocy,
- współdziałanie na rzecz rozwiązywania problemów, które są bezpośrednią przyczyną kryzysu,
- mobilizację różnych grup wsparcia.
Podczas dyżurów można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej
konfliktami

rodzinnymi

bezrobociem,

związanymi

problemami

z

przemocą

osobowościowymi,

w

rodzinie,

osamotnieniem,

kryzysem
nagłą

rodzinnym,

utratą

bliskich,

czy uzależnieniem.
Zachodzące współcześnie procesy demograficzne skutkują postępującym starzeniem
społeczeństwa. Rosnący udział osób starszych w społeczności naszego regionu ma określone
konsekwencje społeczno- ekonomiczne. Na szczególną uwagę środowisk lokalnych winny
zasługiwać osoby po 65 roku życia, wśród których 1/3 to osoby niepełnosprawne. Pojawia się
problem samotnego bytowania ludzi starszych w swoim środowisku.
Za

priorytetowe

zatem

uznać

należy

dostosowanie

systemu

wsparcia

w pełnieniu ról społecznych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.
Jednym ze sposobów pobudzających aktywność osób starszych jest włączenie
ich w czynną działalność w organizacjach pozarządowych oraz do systemu kształcenia
ustawicznego np. uniwersytety trzeciego wieku.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myszkowie został powołany przez Stowarzyszenie
Promocji

Rodziny

i

Wspierania

Osób

Starszych

„Opoka”

w

2008

roku.

Do końca 2009 roku z zajęć skorzystało już ponad 120 emerytów. Zapoznają się
z literaturą, filozofią, ekonomią, prawem oraz naukami społecznymi. Tematyka zajęć
obejmuje

również

świadczenia

społeczne,

emerytalno-rentowe,

ochronę

zdrowia,

propagowanie zdrowego stylu życia, prawo rodzinne oraz prawo spadkowe. W ramach zajęć
fakultatywnych odbywa się nauka języków obcych, ćwiczenia z obsługi komputera i internetu,
gimnastyka, taniec oraz pływanie. Zajęcia odbywają się w szkołach na terenie miasta.
Wiele osób starszych oprócz wolnego czasu posiadają różnorakie umiejętności
oraz doświadczenie życiowe i zawodowe, dysponują bogatym potencjałem możliwości
w kształtowaniu życia społecznego. Przekonanie tych osób o ich użyteczności stanowi
motywację do angażowania się w działalność w swoim otoczeniu. Dlatego celowe
jest

podejmowanie

działań

na

rzecz

udziału

starszych

osób

niepełnosprawnych

w realizacji lokalnych programów i upowszechnianie dobrych praktyk.
Priorytetowym zadaniem powinno stać się również ograniczanie barier w dostępie
do usług i świadczeń lokalnych oraz właściwej opieki medycznej.
Bariery architektoniczne ograniczają samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym
i zasadniczo wpływają na możliwość nauki i pracy w otwartym środowisku ograniczając
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możliwości równoprawnego uczestnictwa w kulturze, rekreacji i turystyce oraz innych
aspektach zbiorowego życia mieszkańców danej społeczności.
Z takich powodów staranne rozpoznanie sytuacji w tej kwestii i dokładne
zaplanowanie kolejności działań dostosowawczych jest bardzo istotne. Wzmocnienie roli
nadzoru budowlanego

w zakresie rygorystycznego przestrzegania przepisów prawa

budowlanego nakazującego uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych na etapie
projektowania budowy i modernizacji obiektów, a także zachęcanie do uwzględnienia
tych potrzeb na etapie remontów powinno przyczynić się do stopniowej likwidacji istniejących
barier, jak również przeciwdziałać powstawaniu nowych.
Barierą architektoniczną jest (w sensie technicznym) każde utrudnienie i przeszkoda
występująca przy poruszaniu się i wykonywaniu elementarnych czynności przez osoby
niepełnosprawne, w obrębie budynku, definiowalne fizycznie, np.: skokowa różnica
poziomów (podłóg, progów), niedostosowana do potrzeb jakość posadzki, niewystarczająca
szerokość otworów drzwiowych i przejść itp.). Należy więc zidentyfikować wszystkie możliwe
źródła i metody udzielenia pomocy tym osobom. Dotyczy to zarówno pomocy formalno
- prawnej, jak i w zakresie ewentualnej zamiany mieszkania, przygotowania projektu
dostosowania mieszkania i budynku, a także kosztorysu niezbędnych prac, czy pomocy
w znalezieniu wykonawcy tych prac.
Nierozwiązany jest natomiast problem osób niepełnosprawnych z upośledzeniem
umysłowym lub niepełnosprawnością spowodowaną chorobą psychiczną. Osoba dotknięta
taką niepełnosprawnością, nie będąca w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku,
skazana jest na pomoc rodziny, a gdy jej nie posiada - na dom pomocy społecznej.
Przy tego rodzaju niepełnosprawności podstawowym obszarem, w którym dokonuje się
proces rehabilitacji jest środowisko. Idealny model pomocy niepełnosprawnym upośledzonym
umysłowo

i

zamieszkania

chorym
w

psychicznie

środowisku.

powinien

System

ten

zawierać

system

wspierania

możliwości

winny

stanowić

ośrodki

prowadzące

usamodzielnianie osób niepełnosprawnych, a także mieszkania chronione stworzone dla osób
potrzebujących stałej pomocy w formie rzecznictwa interesów, nadzoru i wsparcia.
Należy

również

zwrócić

szczególną

uwagę

na

budownictwo

mieszkaniowe.

Nowo powstające budynki mieszkalne powinny być od samego początku przystosowywane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, co w przyszłości pozwoliłoby wyeliminować trudności
związane z koniecznością dostosowywania budynków (wcześniej nie przystosowanych)
do potrzeb niepełnosprawnych osób.
Osoby niepełnosprawne, szczególnie z dysfunkcją narządów ruchu, mają bardzo
utrudnioną możliwość swobodnego poruszania się. Przeszkodą dla nich są zarówno bariery
architektoniczne, jak i urbanistyczne, ale przede wszystkim brak środków transportu
publicznego, właściwie dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych.
21

Do rozważenia w tej kwestii pozostaje więc zarówno stopniowe dostosowanie
publicznych środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak też ewentualne
stworzenie na terenie powiatu transportu alternatywnego (np. sieci specjalnych mikrobusów
czy też radio-taxi dla osób niepełnosprawnych).
Działania

mające

na

celu

zaspokojenie

występujących

potrzeb

osób

niepełnosprawnych w zakresie wsparcia środowiskowego i pomocy społecznej:
1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w miejscu
zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz w budynkach użyteczności publicznej
2. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do kontaktów z otoczeniem poprzez
likwidację barier w komunikowaniu się
3. Inicjowanie i rozwój usług opiekuńczych, skierowanych do osób niepełnosprawnych,
w tym osób w wieku starszym
4. Rozwój

wsparcia

psychologiczno-

terapeutycznego

dla

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi – wzmocnienie roli środowiskowych domów samopomocy
5. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych,
6. Podjęcie działań mających na celu stworzenie komunikacji alternatywnej dostosowanej
do potrzeb osób niepełnosprawnych
7. Stworzenie możliwości do pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych
w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce
8. Działalność informacyjna o prawach i uprawnieniach na rzecz osób niepełnosprawnych
9. Akcje informacyjne o charakterze integracyjnym, akcje edukacyjne mające na celu
naświetlenie potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie świadomości społecznej
o problemach osób niepełnosprawnych
10. Inicjowanie spotkań w grupach wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin
sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
11. Wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych oraz osób z najbliższego
otoczenia osób niepełnosprawnych
12. Prace koordynujące i wspierające działania Punktu Interwencji Kryzysowej,
13. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, w tym środków unijnych,
na działania na rzecz osób niepełnosprawnych
14. Promocja nowych, interesujących rozwiązań w zakresie organizowania wsparcia
dla osób niepełnosprawnych
15. Nawiązanie współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz partnerami Programu
zainteresowanymi aktywnym uczestnictwem w projektach
Stworzenie bazy wolontariuszy, mogących służyć pomocą i wspierające osoby
niepełnosprawne
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VII. Zakończenie
Złożoność działań, jakie należy podjąć dla poprawy warunków wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
oraz uzyskania w tym zakresie wymiernych efektów, wymaga zaangażowania
w realizację wielu instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
środowiska osób niepełnosprawnych.
W ramach programu mogą powstawać szczegółowe projekty tworzone
w gminach i powiatach, a także w organizacjach pozarządowych, mające na celu
realizację zadań programu.
Program może także stanowić podstawę do aplikowania o środki z funduszy
europejskich, zarówno przez samorządy terytorialne, jak i organizacje pozarządowe.
Szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów będzie najlepiej
sprzyjać wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia społecznego.
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