
 

 

UCHWAŁA NR  XXIX/251/14 

Rady Powiatu Tatrzańskiego 

                                                z dnia 11 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie: przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób    

       niepełnosprawnych w Powiecie Tatrzańskim na lata 2014-2020  

 

 

Na  podstawie: art. 35 a ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zmianami) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO 

uchwala co następuje:  

 

§ 1 

 

Przyjmuje się do realizacji w latach 2014-2020 Powiatowy Program Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie: 

1. rehabilitacji społecznej, 

2. zawodowej i zatrudniania, 

3. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz na tablicach ogłoszeń Urzędów 

Gmin wchodzących w skład Powiatu. 

 

 
 

 
 

 

 



Załącznik do 

Uchwały Nr XXIX/251/14 

Rady Powiatu Tatrzańskiego  

z dnia 11 kwietnia 2014 r. 

 

Powiatowy Program Działań  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

w Powiecie Tatrzańskim  

na lata 2014 - 2020 

 
I. Część wstępna 

 

1. Podstawa prawna opracowania: 

art. 35a, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) 

 

Obszary programu: 

 rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, 

 rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, 

 przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. 

 

Adresaci programu:  

osoby niepełnosprawne i ich rodziny z terenu Powiatu Tatrzańskiego 
 

Koordynator programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem 

Partnerzy: 

 Starostwo Powiatowe w Zakopanem, 

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Zakopanem, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 

 Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego, 

 Gminy z terenu Powiatu Tatrzańskiego, 

 Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tatrzańskiego, 

 Placówki Ochrony Zdrowia z terenu Powiatu Tatrzańskiego, 

 Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. 

 

2. Wstęp 

„Miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie nie zależy tylko od organizacji systemu instytucji, od jakości prawa 

i zakresu jego stosowania w praktyce. Zależy od tego, czy da się przełamać obojętność, bierność, egoizm, niezrozumienie 

czy okrucieństwo.”(prof. J. Szczepański).     

 

Podstawą powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych jest Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. zwana Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznał, iż osoby 

niepełnosprawne, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 

uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę i pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi lub zwyczajowymi, 

mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia i nie mogą podlegać dyskryminacji. 

W dniu 13 grudnia 2006 r. Rezolucją nr 61/106 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję Praw 

Osób Niepełnosprawnych, która ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadania takich samych praw 

i obowiązków jak inni członkowie społeczeństwa, umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym w roli pełnoprawnych 

jego członków oraz równości wobec prawa. Osoby niepełnosprawne mają prawo do bezpieczeństwa, wolności, niezależnego 

życia, edukacji, pracy i udziału we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Konwencja została podpisana przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 marca 2007r. Realizacja tych praw nałożona została na organy administracji rządowej  

i samorządowej. 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tatrzańskim na lata 2014-2020 jest 

dokumentem służącym realizacji polityki socjalnej i społecznej kierowanej do osób niepełnosprawnych. Obejmuje swym 

zakresem możliwie wszystkie aspekty życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Działania realizowane 

w ramach Programu zmierzać będą do sporządzenia konkretnych projektów wcielanych w życie na terenie Powiatu 



Tatrzańskiego, uwzględniających problemy, zasoby i specyfikę powiatu prowadząc tym samym do normalizacji sytuacji osób 

niepełnosprawnych oraz wzrostu zaangażowania we wszystkich dziedzinach życia społecznego i zawodowego. 

 
Działania ujęte w programie umożliwią realizację celów szczegółowych określonych w Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tatrzańskim na lata 2014 – 2020. Jednocześnie opracowanie 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 35a ust.1 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wpisuje się także w Priorytet VII Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

3. Uzasadnienie programu 

W przeszłości polityka wobec osób niepełnosprawnych w dużej mierze polegała na społecznej kompensacji poprzez 

działania charytatywne, oddzielne świadczenia oraz rozwój usług opiekuńczych. Pomimo, że była ona potrzebna, jak 

również oparta na dobrych intencjach, wpłynęła na marginalizację i niskie uczestnictwo tej grupy osób w życiu społecznym. 

Do powstania stereotypów przyczyniał się sam brak obecności lub praktyczna „niewidoczność” osób  

z niepełnosprawnością w głównych dziedzinach życia.  

W Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dąży się do  podniesienia świadomości społecznej nt. 

problemów osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego, oraz zapewnienia im pełnego i równoprawnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. W programie starano się zdiagnozować możliwie wszystkie aspekty życia osób 

niepełnosprawnych. Program określa kierunki działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków 

do godnego i aktywnego życia oraz pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

 

Misją programu jest dążenie, aby każda osoba niepełnosprawna 

mieszkająca na terenie Powiatu Tatrzańskiego miała rzeczywiste 

poczucie, że jest pełnoprawnym członkiem społeczności lokalnej. 
 

 

II. Część diagnostyczna 

 

1. Charakterystyka i położenie Powiatu Tatrzańskiego 

Powiat Tatrzański składa się z  5 gmin, w tym: 1 miejskiej – Zakopane i 4 wiejskich: Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko 

i Bukowina Tatrzańska. Jest on położony w południowej części województwa małopolskiego z siedzibą w Zakopanem 

i obejmuje powierzchnię 472 km
2
, co stanowi  3,1 % powierzchni województwa.  

 

Według danych GUS oraz PFRON  ogólna liczba mieszkańców Powiatu to 67 844 osoby  w tym: osoby niepełnosprawne – 

5 733,dzieci w wieku 0-14 lat  - 11 015, w tym: niepełnosprawni 243,wskaźnik częstości niepełnosprawności w powiecie 

wśród dzieci w wieku 0-14 lat  -  2,2%  osoby w wieku 15 lat i więcej – 56 829, w tym: niepełnosprawni 3 694 , 

wskaźnik częstości niepełnosprawności w powiecie, orzeczonej wśród osób w wieku  powyżej 15 lat –  6,5 %. 

W odniesieniu do wieku niepełnosprawnych stwierdzić można, że dominują osoby w wieku poprodukcyjnym (53,7 % 

niepełnosprawnych). Szczegóły zawarto w tabeli poniżej: 

 

Wyszczególnienie Liczba osób 

Niepełnosprawni w wieku przedprodukcyjnym 176 

Niepełnosprawni w wieku produkcyjnym 2 478 

Niepełnosprawni w wieku poprodukcyjnym 3 079 

 

Na koniec 2013 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem zarejestrowane były 134 osoby 

niepełnosprawne, w tym: 

80 - jako bezrobotne 

54 - jako poszukujące pracy. 

 

Tabela. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stopnia niepełnosprawności 

 

Lp Oznaczenie stopnia niepełnosprawności 

Liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

1 Stopień lekki 61 

2 Stopień umiarkowany 18 

3 Stopień znaczny 1 



 

Tabela. Struktura poszukujących pracy niepełnosprawnych  

              wg stopnia niepełnosprawności 

 

Lp Oznaczenie stopnia niepełnosprawności 

Liczba 

zarejestrowanych 

poszukujących pracy 

1 Stopień lekki 2 

2 Stopień umiarkowany 16 

3 Stopień znaczny 36 

 

Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych w 2013 r. wyniosła 6. 

Specyfika regionu powoduje, że liczba ofert pracy dla niepełnosprawnych jest niewielka. Łagodzenie deficytu pracy 

poprzez zakłady pracy chronionej jest znikome i niewystarczające. Pomimo preferencji stosowanych przez ustawodawcę  

w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej wzrost liczby zatrudnienia niepełnosprawnych jest znikomy. 

 

Brak jest na terenie Powiatu Tatrzańskiego zakładów aktywności zawodowej. Poza tym aktywność samych 

niepełnosprawnych jest stosunkowo niewielka. 

 

Według informacji z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu w 2013 r. wydano 499 

orzeczenia o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu tatrzańskiego. 

 

2. Niepełnosprawność jako problem społeczny 

 

Od wielu lat środowisko osób niepełnosprawnych walczy o przestrzeganie podstawowych praw osób 

niepełnosprawnych jakimi są: prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, swobodny dostęp do 

obiektów użyteczności publicznej, swobodne komunikowanie, przemieszczanie się, dostęp do informacji, pełne 

uczestnictwo w życiu publicznym i zawodowym. Szczególnymi problemami, na które napotykają niepełnosprawni są: 

 problemy w akceptacji ze strony środowiska lokalnego, 

 ograniczone możliwości uzyskania zatrudnienia, 

 utrudniony dostęp do obiektów użyteczności publicznej, 

 ograniczenia w zakresie usług rehabilitacyjnych, 

 niedostosowanie placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 mała ilość pracodawców wyrażających wolę zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

 

W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: 

- niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych   z powodu stałego lub 

długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności   powodującą niezdolność do pracy;  

-rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, 

psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy 

aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji 

społecznej. Istotą rehabilitacji jest usprawnienie osób we wszystkich sferach, które zostały dotknięte przez 

niepełnosprawność, a mianowicie w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej. 

Niepełnosprawność dotyczyć może sfery fizycznej, intelektualnej lub może także polegać na dysfunkcji narządów zmysłów 

albo być efektem wypadku, choroby somatycznej lub umysłowej. Niepełnosprawność towarzyszy zwykle zmianom 

związanym ze starzeniem się człowieka. Coraz częściej wskazuje się, że niepełnosprawność, to nie tylko skutek choroby, czy 

urazu, ale również wynik ograniczeń doświadczanych przez osoby dotknięte niepełnosprawnością, takich jak indywidualne 

uprzedzenia, utrudniony dostęp do budynków użyteczności publicznej, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego 

osoby niepełnosprawne. Dlatego istnieje konieczność przekształcenia środowiska społecznego tak, by poszczególne osoby 

niepełnosprawne zostały włączone w nurt jego funkcjonowania i otrzymały potrzebne wsparcie. Z tego wypływa konieczność 

planowania w samorządach działalności, w ramach której muszą być uwzględnione potrzeby tej grupy społecznej. Działania 

te noszą nazwę wyrównywania szans, a ich głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia 

maksymalnie normalnego życia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

Mając na uwadze poprawę warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

oraz uzyskanie w tym zakresie wymiernych efektów, niezbędne jest zaangażowanie samorządów, instytucji i organizacji 

pozarządowych oraz środowisk osób niepełnosprawnych w realizację działań ujętych w niniejszym Programie. 

 

Wśród instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych należy wymienić 

Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Zajmują się one problematyką osób 

niepełnosprawnych w sferze udzielania pomocy osobom, które są w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, całkowicie 

niezdolnym do zatrudnienia z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochody są niższe od kryterium 

dochodowego. Tym osobom OPS-y wypłacają zasiłki stałe. Ponadto osobom tym ze względu na długotrwałą chorobę, 



bezrobocie, OPS-y wypłacają zasiłki okresowe. Pomocy tej udziela się na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. 

Dla osób posiadających dziecko niepełnosprawne, OPS-y udzielają pomocy finansowej wypłacając dodatek do zasiłku 

rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego. Ponadto dla dziecka niepełnosprawnego, osoby 

niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osobom, które nie ukończyły 75 roku życia Ośrodki 

Pomocy Społecznej wypłacają zasiłki pielęgnacyjne. Rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku 

z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. 

 
3. Niepełnosprawność i orzecznictwo 

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła trzy 

stopnie niepełnosprawności: 

- stopień znaczny, 

- stopień umiarkowany, 

- stopień lekki. 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu, niezdolną do 

podjęcia zatrudnienia lub zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej, albo w zakładzie aktywizacji 

zawodowej, wymagającą niezbędnej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Ustawa definiuje niezdolność do 

samodzielnej egzystencji jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy 

innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się 

i komunikowanie. 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, zdolną do 

wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających 

z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby  

w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do 

wykonywania zatrudnienia, niewymagającą pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu, wydaje dla mieszkańców Powiatu 

Tatrzańskiego odpowiednio orzeczenia o: 

- niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

- stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, 

- wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub    niezdolności do pracy,  

 
4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

 

Osoby niepełnosprawne stanowią kategorię osób, dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko 

polepszenie sytuacji finansowej, ale przede wszystkim oznacza zwiększenie poczucia własnej wartości. Zatrudnienie jest 

swoistą terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia. Poczucie przydatności, samodzielności ekonomicznej i możliwości 

samorealizacji poprzez pracę jest w przypadku tych osób szczególnie ważne. Ze względu na istnienie barier społecznych  

i stereotypów, niepełnosprawni mają istotne trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Znaczna część tych osób rezygnuje 

w ogóle z prób poszukiwania wolnych miejsc pracy.  

      Według najnowszych danych, analizując rodzaje niepełnosprawności osób pozostających bez zatrudnienia, 

szczególnie trudna jest sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, (które stanowią 60% wszystkich 

niepełnosprawnych i są jednocześnie w największym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym), osób psychicznie 

chorych, oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu.  

 

Zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

działania urzędu pracy są ukierunkowane na przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez 

zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji a także szkolenia lub przekwalifikowania. 

 
 

 

5. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz pomoc społeczna 

 

Art. 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że 

rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, 

technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale tych osób, 

możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Zgodnie z zapisami cytowanej 

ustawy rehabilitacja jest procesem, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie 

optymalnego poziomu funkcjonowania. Do podstawowych zadań rehabilitacji zalicza się: 

 

 

 



1)      z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: 

 zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem 

stanowisk pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie 

pracy, zakup i autoryzację oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do 

potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy, 

 zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy, 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 

 zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę, 

 finansowanie kosztów szkolenia organizowanych przez powiatowy urząd pracy, 

 jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni 

socjalnej, 

 dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego, 

 zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 

pozostających w zatrudnieniu, 

 

2)      z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: 

 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania  warsztatów terapii zajęciowej, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty  ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane  

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach  rehabilitacyjnych, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski 

indywidualnych osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie  usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. 

 

Program powstaje w sytuacji dużych potrzeb środowiska w zakresie właściwego zaspokojenia potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zakłada stworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin we 

wszystkich etapach rozwoju człowieka poprzez profilaktykę, wczesną diagnozę, kompleksowe działania uwzględniające 

potrzeby społeczne i psychiczne niepełnosprawnych i ich rodzin umożliwiających im aktywny udział w życiu społeczności 

lokalnej. Działania te uwzględniać powinny: 

- podniesienie świadomości społecznej w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze 

społeczeństwem oraz możliwości egzekwowania przysługujących praw, 

- zwiększenie w środowisku lokalnym dostępności i zakresu usług , świadczeń, w tym dostępu do leczenia i opieki 

medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji leczniczej i społecznej, zapewnienie dziennej i całodobowej opieki oraz 

podniesienia standardu świadczonych usług, 

- zapewnienie nauki w jak najkorzystniejszych warunkach, w szczególności edukacji przedszkolnej, a także nauki 

w szkołach powszechnych w integracji i systemie edukacji włączającej; rozszerzenie oferty edukacyjnej i zapewnienie 

kształcenia ustawicznego w celu   przygotowania osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia i pracy, 

- rozszerzenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

- dalszą likwidację barier urbanistycznych, architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych   i transportowych, 

- zintensyfikowanie i koordynację działań samorządów terytorialnych, służb pomocy społecznej,  organizacji społecznych 

i wolontariatu, mających na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

oraz zapobiegania społecznej marginalizacji i wykluczeniu, 

- tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tok normalnego życia,  korzystania przez nich 

z ogólnodostępnej infrastruktury i form życia społecznego. 

 
6. Zasoby własne Powiatu oraz organizacje i placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem, prowadzące Warsztat 

Terapii Zajęciowej i Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy  w Zakopanem, 

 Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Zakopanem, 

 Polski Związek Niewidomych Koło w Zakopanem, 

 Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych, Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom z Zaburzeniami Emocjonalnym „Przyjaźń” w Zakopanem, 

 Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnie Myślących „ KONKRET” w Zakopanem, 

 Oddział Podhalański Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Zakopanem, 

 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Zakopanem, 

 Stacja Opieki „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej w Zakopanem, 

 Dom Pomocy Społecznej w Zakopanem, profil: dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, 

 Dom Pomocy Społecznej w Białce Tatrzańskiej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 

chłopców. 



 
7. Problemy osób niepełnosprawnych 

 

Osoby niepełnosprawne, na skutek ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności, napotykają na liczne problemy 

utrudniające aktywne uczestnictwo w wykonywaniu codziennych czynności życiowych i w życiu społecznym. 

Z przedstawionej powyżej próby określenia problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych wynika, że niepełnosprawność 

wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego wymaga wielu działań samorządu, organizacji pozarządowych i życzliwości 

wszystkich mieszkańców, aby skutecznie rozwiązywać istniejące problemy.  

Do najczęściej występujących problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych należy zaliczyć: 

 zmniejszenie liczby miejsc pracy dostępnych dla niepełnosprawnych, konieczność organizacji systemu szkoleń 

i przekwalifikowań zawodowych umożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej na otwartym rynku pracy, 

 brak Zakładu Aktywizacji Zawodowej, umożliwiającego podejmowanie pracy przez osoby ze znacznym 

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz kontynuowanie procesu rehabilitacji zawodowej po pobycie 

w warsztatach terapii zajęciowej 

 brak Agencji Zatrudnienia Wspomaganego na otwartym rynku pracy. 

 niewielką ilość zakładów pracy chronionej, 

 

 istniejące bariery architektoniczne i urbanistyczne w obiektach użyteczności publicznej oraz w miejscach 

zamieszkania, 

 zbyt małą ilość budownictwa przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 

 w stosunku do istniejących potrzeb niezadowalające zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty 

ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz środki pomocnicze, 

 niewielką ilość, w stosunku do istniejących potrzeb, udogodnień technicznych w miejscu zamieszkania osób 

niepełnosprawnych odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności  i możliwości psycho – fizycznych, 

  ograniczoną dostępność do wczesnej interwencji i rehabilitacji leczniczej dzieci niepełnosprawnych, 

 zbyt małą liczbę placówek oświatowych, w których prowadzona jest edukacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w systemie integracyjnym, 

 niedostosowanie bazy lokalowej w placówkach oświatowych umożliwiającej prowadzenia zajęć gimnastyki 

korekcyjnej, rewalidacji i rehabilitacji, 

 brak publicznego transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych, nie mogących korzystać ze środków 

komunikacji zbiorowej, 

 utrudniony dostęp osób niepełnosprawnych do usług w zakresie rehabilitacji leczniczej – zbyt długi okres 

oczekiwania na rehabilitację refundowaną z NFZ oraz zbyt mała ilość otrzymywanych zabiegów w stosunku do 

potrzeb, 

 zwiększającą się ilość osób z zaburzeniami psychicznymi i zbyt małą ilość ośrodków wsparcia, 

 brak lokalu dla organizacji pozarządowych na utworzenie Obywatelskiego Centrum Spraw Społecznych 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 ograniczenia w dostępie do informacji o instytucjach, formach pomocy, poradach specjalistów (psychologów, 

trenerów pracy, doradców zawodowych, prawników  i ekonomistów), utrudniające podjęcie pracy zarobkowej lub 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Potrzeby osób niepełnosprawnych wynikają z deficytów 

wymienionych wyżej. W celu ich zaspokojenia koniecznym jest podjęcie działań umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym godne życie. Lista działań jest otwarta, muszą one jednak wynikać ze zdiagnozowanych 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

8. Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY 

 

1.Dobra realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

finansowanych ze środków PFRON. 

2. Funkcjonowanie oraz zasoby Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem i Białce Tatrzańskiej:  WTZ, OREW. 

3. Aktywne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

4.Doświadczenie organizacji pozarządowych i instytucji w planowaniu czasu wolnego, imprez kulturalnych, 

integracyjnych, dla osób niepełnosprawnych. 

5.Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego. 

6.Wysoko wykwalifikowana kadra pomocy społecznej i urzędów działających na rzecz osób  niepełnosprawnych. 

7.Funkcjonujący, na zasadzie porozumienia pomiędzy powiatami nowotarskim i tatrzańskim, Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu,  

8. Zakład pracy chronionej: „Zawrat”, 

9. Sprzyjające warunki do rozwoju rehabilitacji. 

10. Rozwój świadomości rodziców i opiekunów niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji,dobra współpraca niektórych 

organizacji działających na rzecz problemów społecznych w tym niepełnosprawności,. 



11.   Możliwość wdrażania programów celowych finansowanych ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

12.   Dostępność do wczesnej interwencji gwarantującej kompleksową diagnozę dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego 

niepełnosprawnością. 

 

SŁABE STRONY 

 
1. Istnienie szeregu barier: transportowych, architektonicznych, urbanistycznych, w komunikowaniu się oraz 

technicznych a także mentalnych, utrudniających pełen udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

2. brak powszechnego specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. 

3. Brak systemowych rozwiązań dotyczących ciągłej i kompleksowej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

WTZ - ZAZ – ZPCH - otwarty rynek pracy. 

4. Ograniczone środki na statutową działalność organizacji pozarządowych i obsługę administracyjną. 

5. Dyskryminowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. 

6. Marginalizacja problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Niewystarczające środki finansowe w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych. 

8. Niska aktywność osób bezrobotnych niepełnosprawnych na rynku pracy. 

9. Wzrost liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych i niska ich aktywność na rynku pracy. 

10. Zbyt mały wolontariat wspierający osoby niepełnosprawne. 

11. Niski poziom zaangażowania środowiska osób niepełnosprawnych w działalność samopomocową. 

12. Osoby niepełnosprawne nie są odpowiednio motywowane do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 

i aktywnego poszukiwania pracy. 

13. Brak zakładu aktywności zawodowej, w którym mogliby podjąć zatrudnienie osoby niepełnosprawne. 

14. Niewystarczająca ilość ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w szczególności osób starszych po 25 roku życia (świetlice, kluby, domy dziennego pobytu, 

mieszkania chronione i treningowe). 

15. Niska świadomość pracodawcy o możliwościach osób niepełnosprawnych. 

16. Niska świadomość osób niepełnosprawnych na temat swoich uprawnień. 

17. brak pełnych danych statystycznych na temat środowiska osób niepełnosprawnych. 

18. Bezrobocie. 

19. Niewystarczający poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, 

20. Niewystarczająca ilość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w stosunku do aktualnych potrzeb. 

 

SZANSE 

 

1. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze 

społeczeństwem oraz możliwości egzekwowania przysługujących praw. 

2. Pozyskanie bazy lokalowej na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. Możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej 

4. Rozwinięta infrastruktura socjalna. 

5. Rozwój form środowiskowego wsparcia osób niepełnosprawnych. 

6. Możliwość rozwoju grup samopomocowych. 

7. Wzrastająca społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 

8. Współpraca sektora publicznego z sektorem pozarządowym w dziedzinie pomocy osobom             

     niepełnosprawnym. 

9. Likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  

    oraz w budynkach użyteczności publicznej. 

10. Obowiązek poznania języka migowego jako języka urzędowego, przez pracowników  

      obsługujących osoby niepełnosprawne lub umożliwienie  korzystania z usług tłumacza  

      języka migowego (wg nowego  rozporządzenia). 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. Słabe zrozumienie specyfiki potrzeb osób niepełnosprawnych w aspekcie edukacji,  

    rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

2. Częste zmiany przepisów dotyczące osób niepełnosprawnych.. 

3. Starzenie się społeczeństwa. 

4. Pauperyzacja społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych. 

5. Roszczeniowe nastawienie niepełnosprawnych świadczeniobiorców pomocy społecznej. 

6. Niekorzystne dla osób niepełnosprawnych zmiany na rynku pracy. 



7. Niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych utrudniający podjęcie zatrudnienia. 

8. Zbyt rzadkie upowszechnianie w mediach problematyki niepełnosprawności w celu  

    kształtowania pozytywnych postaw. 

9. Zmniejszająca się liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

10. Wypalenie zawodowe osób udzielających wsparcia. 

11. Brak wystarczających środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  

    zawodowej i społecznej 

 
III.    Cele Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

 

CEL STRATEGICZNY I: 

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tatrzańskiego poprzez prowadzenie działań 

sprzyjających aktywności życiowej osób niepełnosprawnych, a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu tych osób. 

 

Zadanie 1. 

Umożliwienie korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza 

języka migowego zapewnionego drogą wideo konferencji, zgodnie  

z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, 

Odpowiedzialny za zadanie: Samorząd Powiatowy  

Partnerzy: Zarząd Powiatu Tatrzańskiego z organami administracji publicznej, jednostkami  

                   systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej  

                   i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 2. 

Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej poprzez likwidację barier  

w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.  
Realizator zadania: jednostki właściwe względem własności lub użytkowania budynków. 

Partnerzy: Powiat Tatrzański, PFRON. 

Planowany termin realizacji: 2014-2020 

 

Zadanie 3. 

Likwidacja barier transportowych – zakup samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Realizator zadania: Samorząd Powiatowy , Samorządy Gminne. 

Partnerzy: organizacje pozarządowe, PFRON, Urzędy Gmin. 

Termin realizacji: 2014-2020 

 

 

 

Zadanie 4. 

Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  

i /lub integracji osób niepełnosprawnych, 

Realizator zadania: Samorząd Powiatowy , Samorządy Gminne. 

Partnerzy: organizacje pozarządowe, PFRON, Urzędy Gmin. 

Termin realizacji: 2014-2020 

 

Zadanie 5. 

Wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 

Realizator zadania: Samorząd Województwa, Samorząd Powiatowy , Samorządy Gminne. 

Partnerzy: podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, PFRON, Urzędy Gmin. 

Termin realizacji: 2014-2020 

 

Zadanie 6. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 
Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Samorząd Powiatowy. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

 

 



Zadanie 7. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty  ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 
Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Samorząd Powiatowy. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 8. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 

Partnerzy: organizacje pozarządowe, PFRON.  

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 9. 

Dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 

Partnerzy: Samorząd powiatowy, PFRON, organizacje pozarządowe, 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 10. 

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Odpowiedzialny za zadanie: Starosta Tatrzański. 

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Zakopanem – Wydział Komunikacji. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 11. 

Budowa domu mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. 

Odpowiedzialny za zadanie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem. 

Partnerzy: Samorząd powiatowy,  Samorząd wojewódzki 

Planowany termin realizacji zadania: 2015-2020 

 

 

Zadanie 12. 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność  związaną 

z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.  

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Samorząd Powiatowy. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność  związaną z rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 13. 

Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 

Realizator zadania: Samorząd Powiatowy  

Partnerzy: organizacje pozarządowe, PUP, PFRON, Urzędy Gmin, adresaci pomocy, 

Termin realizacji: 2014-2020 

 

Zadanie 14. 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Samorząd Powiatowy. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 15. 

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 
- likwidacja bariery transportowej, 

- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, 

- likwidacja barier w poruszaniu się, 

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 



Partnerzy: PFRON, Samorząd Powiatowy. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 16. 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Samorząd Powiatowy. 

Planowany termin realizacji zadania: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

CEL STRATEGICZNY II: 

 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych i pomoc tym osobom w zdobyciu zatrudnienia odpowiedniego do możliwości 

psychofizycznych oraz zapewniającego spełnienie aspiracji zawodowych. 

 

Zadanie 1. 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 

pozostających w zatrudnieniu. 

Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe, pracodawcy, służby medycyny pracy. 

Termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

 

Zadanie 2. 

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni 

socjalnej, 

Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe, 

Termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

Zadanie 3. 

Udzielanie dofinansowania  do wysokości 50% oprocentowania  kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby 

niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego 

gospodarstwa rolnego. 

Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe, 

Termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 4. 

Zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy w szczególności poniesionych  

w związku z przystosowaniem stanowisk pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy 

lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakup  

i autoryzacja oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb 

wynikających z ich niepełnosprawności, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy. 

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Realizator zadania: pracodawcy, w tym przedsiębiorcy z chronionego i otwartego rynku pracy. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe,  zakłady pracy, służby medycyny pracy. 

Termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 5. 

Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.  
Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, pracodawcy. 

Planowany termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 6. 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, pracodawcy. 

Planowany termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 7. 

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. 



Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, pracodawcy. 

Planowany termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 8. 

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem. 

Partnerzy: PFRON, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, pracodawcy. 

Planowany termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

Zadanie 9. 

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, 

Realizator zadania: organizacje pozarządowe, 

Partnerzy: Samorząd powiatowy, PFRON, PUP,  Urzędy Gmin,  

Termin realizacji: 2014-2020 

 

 

CEL STRATEGICZNY III: 

 

Rozbudzenie społecznej świadomości i kreowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawnych. 

Kształtowanie lobbingu dla programów pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Zadanie 1. 

Opracowanie i wdrażanie sprawnego systemu przepływu informacji na temat zagadnień dotyczących 

niepełnosprawności z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków przekazu. Udostępnienie przez media lokalne 

stałej rubryki informacyjnej dla osób niepełnosprawnych 

Odpowiedzialny za zadanie: Zarząd Powiatu. 

Partnerzy: PCPR, PUP, OPS, organizacje pozarządowe, PFRON, administracja rządowa, samorządy gminne i powiatowe, 

ROPS, Kościół Katolicki i związki wyznaniowe, media. 

Termin realizacji: zadanie o charakterze ciągłym. 

 

 

CEL STRATEGICZNY IV: 

 

Poprawa warunków  funkcjonowania organizacji pozarządowych zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz 

integrowanie ich środowiska. 

 

Zadanie 1. 

Opracowanie projektu i utworzenie obywatelskiego centrum spraw społecznych. 

Odpowiedzialny za zadanie: organizacje pozarządowe.  

Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe, administracja rządowa, PFRON. 

Termin realizacji: 2014-2020 

 

 

CEL STRATEGICZNY V: 

 

Wyrównywanie poziomu usług socjalnych i rozwój oferty wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w całym 

powiecie. Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych, poprawa świadomości i warunków życia. 

 

Zadanie 1. 

Rozbudowa oferty pomocowej dla osób niepełnosprawnych przebywających w placówkach opieki stacjonarnej 

(Domy Pomocy Społecznej) i mieszkających w środowisku. 

Odpowiedzialny za zadanie: Zarząd Powiatu Tatrzańskiego. 

Partnerzy: PCPR, DPS, ROPS, PFRON, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, samorządy gminne, OPS, 

instytucje opiekuńcze. 

Termin realizacji: 2014-2020 r. 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. 



Uruchomienie dziennego środowiskowego domu samopomocy  dla osób z zaburzeniami psychicznymi z 

przeznaczeniem dla około 20 osób. 

Realizator zadania: Samorząd Powiatowy, Zarząd Powiatu, PCPR. 

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Wojewoda Małopolski, PFRON, OPS - y, organizacje pozarządowe. 

Termin realizacji: 2014-2020 

 

 

 CEL STRATEGICZNY VI: 

 

Projekt PCPR z EFS POKL pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Tatrzańskim” 

realizowany w 2014 na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 

Zadanie 1. 

Realizacja projektu PCPR. 

Odpowiedzialny za zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zakopanem. 

Partnerzy: WUP,  ROPS, OPS, jednostki organizacji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, zakłady opieki 

zdrowotnej, parafie rzymsko-katolickie, samorządy gminne  

i powiatowy, 

Termin realizacji: 2014 

 

 

Podsumowanie 

Program zawiera kierunkowy plan działań na lata 2014-2020. Realizacja tego programu przyniesie korzyść nie tylko 

osobom niepełnosprawnym, ale całej społeczności Powiatu Tatrzańskiego. Gwarancją sukcesu powinna być zasada, że 

wszystkie działania będą podejmowane na zasadzie dialogu i współpracy z organizacjami reprezentującymi osoby 

niepełnosprawne.  

Na pełną integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz na poprawę warunków i jakości życia osób 

niepełnosprawnych, istotny wpływ ma współpraca instytucji samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Zintegrowane programy koordynujące działania wszystkich podmiotów lokalnych dają szansę na efektywniejsze 

wykorzystanie pomysłów, posiadanych zasobów, środków finansowych, infrastruktury. Działania te mają na celu 

skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Efekty programu 

Efektami opisanych działań będą: 

1. Zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych. 

2. Zwiększenie znajomości problemów osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej,  

    sąsiadów, znajomych, władz samorządowych. 

3. Podniesienie akceptacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. 

4. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnego funkcjonowania. 

5. Zwiększenie dostępu do obiektów użyteczności publicznej. 

6. Ułatwienie dostępu do rehabilitacji. 

7. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi aktywnych zawodowo oraz  

    poprawienie sytuacji materialnej osób zdolnych do pracy poprzez aktywizację zawodową. 

 

 

Harmonogram działań 

Program będzie realizowany na podstawie harmonogramu. Wszystkie cele strategiczne będą realizowane przy współpracy 

z przedstawicielami samorządów gminnych Powiatu Tatrzańskiego, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi 

oraz instytucjami i środowiskami zajmującymi się w swej pracy problemami osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie będzie koordynatorem realizacji Programu. W realizacji Programu współuczestniczyć będą jednostki 

organizacyjne samorządów terytorialnych (merytorycznie odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań), podmioty 

gospodarcze i organizacje społeczne. 

 

 

MONITORING REALIZACJI ZADAŃ. 

 

Prowadzenie monitoringu nie jest elementem obligatoryjnym – aczkolwiek pożądanym z punktu widzenia metodologii 

programu- należy jednak pamiętać, że takie działanie jest potrzebne. Realizacja celów i wyznaczonych zadań programu 

będzie monitorowana i nadzorowana, w tym celu stosowane będą metody analizy i oceny, których zadaniem jest bieżące 

korygowanie przyjętego programu oraz sposobów realizacji, zmiany w programie obejmować mogą zarówno sposoby, 

środki działania jak i rezygnację z obranego celu i wprowadzenie innych, możliwych do realizacji. Program jest 

dokumentem otwartym, w którym na podstawie oceny efektów wdrażania działań możliwe jest dokonywanie zmian i 



uzupełnień w trakcie całego okresu realizacji Programu. Monitorowanie Programu rozpocznie się od 2014 roku i będzie 

trwało w całym okresie jego trwania. 

 

 

 

EWALUACJA. 

 

Ewaluacja programu nastąpi po jego zakończeniu, w celu sprawdzenia, czy zostały osiągnięte zamierzone cele. Zostanie 

dokonana poprzez zastosowanie zbierania informacji w formie ankiet, wywiadów, obserwacji, analizy dokumentów. 

 

Użyte w programie określenia oznaczają: 

 

PFRON  -  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

ROPS     -  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

PCPR     -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PUP        -  Powiatowy Urząd Pracy 

OPS        -  Ośrodek Pomocy Społecznej 

DPS        -  Dom Pomocy Społecznej 

ZUS        -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

GUS       -   Główny Urząd Statystyczny 

KRUS    -  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

EFS        -  Europejski Fundusz Społeczny 

POKL    -  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

WTZ      -  Warsztat Terapii Zajęciowej 

ZAZ       -  Zakład Aktywizacji Zawodowej 

ZPCH    -  Zakład Pracy Chronionej 

WUP     -  Wojewódzki Urząd Pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


