
 
 

 

 

 
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI SAMORZĄDOWEGO PROGRAMU 
DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE 
POWIATU ŚWIDNICKIEGO – RAPORT ZA OKRES 2014 – 2020 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIDNIK 2021 R.



 

Sprawozdanie z realizacji Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie 
Powiatu Świdnickiego – Raport za okres 2014 – 2020 r. 

 
WSTĘP 

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim 

został przyjęty Uchwałą Nr XL/252/14 Rady Powiatu w Świdniku z dnia  

23 kwietnia 2014 r. 

Zgodnie z zapisami art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) do zadań 

powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej  

i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych podlegał 

monitoringowi i ewaluacji. 

 Stan realizacji poszczególnych działań zawartych w Samorządowym Programie Działań  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim przedstawiają tabele: nr 1 pn. 

Działania w zakresie opieki zdrowotnej, nr 2 pn. Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej, 

nr 3 pn. Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, nr 4 pn. Likwidacja barier 

architektonicznych, transportowych i komunikacyjnych oraz tabela nr 5 pn. Działania  

w zakresie edukacji.
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Tabela nr 1: Działania w zakresie opieki zdrowotnej 

Cel ogólny: Dostępny system ochrony zdrowia, wczesnej interwencji i kompleksowej rehabilitacji 
Działania 

1 Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych w placówkach ochrony zdrowia. 
2 Rozwój zakresu usług świadczonych przez instytucje ochrony zdrowia, wspieranie, tworzenie nowych, w tym świadczących usługi w obszarze psychiatrii środowiskowej. 
3 Wsparcie systemu tworzenia systemu wczesnego diagnozowania wad rozwojowych. 
4 Wspieranie działalności z zakresu profilaktyki zdrowia, wsparcia rehabilitacyjnego i terapeutycznego rodzin zagrożonych niepełnosprawnością, grup samopomocowych. 
5 Prowadzenie i wspieranie kampanii informacyjnych, dotyczących możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny. 

 

 Wskaźniki osiągnięcia 
celu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Liczba placówek ochrony 
zdrowia pozbawionych 
barier architektonicznych, 
technicznych i 
komunikacyjnych 

Na terenie powiatu funkcjonuje 1 Zakład Opieki Zdrowotnej, który 
 w swojej strukturze posiada: 
• Szpital – 8 oddziałów 
• Laboratorium z punktem pobrań w Świdniku oraz w Piaskach 
• Zakład rehabilitacji- placówka w Świdniku oraz w Piaskach 
• Przychodnie specjalistyczne - placówka w Świdniku oraz 
 w Piaskach 
• ZOZ posiada system e-rejestracja, umożliwiający rezerwację 
wizyt drogą elektroniczną. Wszystkie budynki wchodzące w skład ZOZ 
przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 
Na terenie powiatu funkcjonuje 46 Niepublicznych ZOZ. 
Placówki posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą 
spełniać wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Szczegółowe informacje dotyczące dostosowania na potrzeby osób 
z niepełno sprawnościami, placówek można znaleźć na stronie 
internetowej nfz.gov.pl w zakładce Zintegrowany Informator Pacjenta. 

Na terenie powiatu funkcjonuje 1 Zakład Opieki Zdrowotnej, który 
w swojej strukturze posiada: 

• 1 Szpital 
• 7 Oddziałów 
• 0 Laboratorium 
• 1 Zakład rehabilitacji 
• 1 Przychodnia specjalistyczna 

 
Na terenie powiatu funkcjonują niepubliczne ZOZ. 
Placówki te posiadają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
i muszą spełniać wymogi dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
Szczegółowe informacje dotyczące dostosowania na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami placówek można znaleźć na stronie 
internetowej nfz.gov.pl w zakładce Zintegrowany Informator 
Pacjenta. 

2 
Liczba nowych usług i 
placówek w obszarze 
ochrony zdrowia 

Brak danych Nie utworzono 

3 Liczba dzieci objętych 
wczesną diagnozą wad 

Poradnia 
Pedagogiczno 

Poradnia 
Pedagogiczno 

Poradnia 
Pedagogiczno 

Poradnia 
Pedagogiczno 

70 
 86 87 



 

Sprawozdanie z realizacji Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Świdnickiego – Raport za okres 2014 – 2020 r. 

 
rozwojowych i niezbędnym 
wsparciem 

-Psychologiczna  
w Świdniku 
-193 
 
Specjalny 
Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy 
w Świdniku 
-11 
 

-Psychologiczna 
 w Świdniku 
-176 
 
Specjalny 
Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy  
w Świdniku 
-6 

-Psychologiczna  
w Świdniku 
-200 
 
Specjalny 
Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy 
w Świdniku 
-7 

-Psychologiczna  
w Świdniku 
-137 
 
Specjalny 
Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy  
w Świdniku 
-8 
 
Program 
Za Życiem 
-31 

4 
Liczba zrealizowanych 
programów 
profilaktycznych 

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej  
w Świdniku 
prowadził 
programy: 
1.” Stop 
przemocy” 
warsztaty dla 
uczniów 
gimnazjum  
w Trawnikach.  
23 osoby 
2. STOP warsz-
taty z profilaktyki 
uzależnień prze-
prowadzone  
w Gimnazjum 
przy PCEZ  
w Świdniku. 20 
osób 
3. STOP 2 warsz-
taty z profilaktyki 
uzależnień z ele-
mentami profilak-
tyki zachowań 
przemocowych 
przeprowadzone 
w Gimnazjum 
przy PCEZ  

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej  
w Świdniku 
prowadził 
programy: 

1. STOP 2 
warsztaty z 
profilaktyki 
uzależnień z 
elementami 
profilaktyki 
zachowań 
przemocowych 
przeprowadzone 
w Gimnazjum 
przy PCEZ  
w Świdniku. 15 
osób 

2. SOS!!! Sukces 
Odkrywania 
Siebie warsztaty  
z profilaktyki 
uzależnień 
z elementami 
profilaktyki 
zachowań 
przemocowych 
przeprowadzone 
w Gimnazjum 

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej w 
Świdniku 
prowadził 
programy: 

1. Spotkania 
psychoedukacyjne 
dla osób 
doświadczających 
bądź zagrożonych 
występowaniem 
przemocy 
domowej. 5 osób 

2. Rodzina w 
kolorach emocji. 
Program 
realizowany w 
ramach Programu 
Osłonowego 
„Wspieranie 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego w 
tworzeniu 
systemu 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie” Edycja 
2016. Przedszkole 

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej  
w Świdniku 
prowadził 
programy: 

1. Rodzina  
w kolorach  
emocji. Program 
profilaktyczny  
realizowany w 
Przedszkolu nr 6 
w Świdniku. 149 
osób 
 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w 
Świdniku prowadził 
program: 
 
1. Stop przemocy 
warsztaty z profilaktyki 
uzależnień 
i elementami 
profilaktyki zachowań 
przemocowych 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
w Świdniku prowadził 
program: 
 
1. Stop przemocy 
warsztaty z profilaktyki 
uzależnień 
i elementami 
profilaktyki zachowań 
przemocowych 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  
w Świdniku 
prowadził program: 
 
1. Spotkania 
psychoedukacyjne  
dla osób 
doświadczających 
bądź zagrożonych 
występowaniem 
przemocy domowej 
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w Świdniku. 
 15 osób 

przy PCEZ  
w Świdniku.15 
osób 

nr 4 w Świdniku, 
Przedszkole 
Integracyjne nr 5 
w Świdniku, 
Miejsko-Gminne 
Przedszkole w 
Piaskach, Oddział 
przedszkolne przy 
Zespole Szkół w 
Rybczewicach 
561 osób 

Programy profilaktyczne realizowane na podstawie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w zakresie: 

• profilaktyki raka szyjki macicy prowadzi 4 placówki 

• profilaktyki chorób układu krążenia prowadzi 18 placówek 

• profilaktyki raka piersi prowadzi 2 placówki 

Programy profilaktyczne realizowane na podstawie umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
• profilaktyki raka szyjki macicy, 
• profilaktyki chorób układu krążenia, 
• profilaktyki raka piersi 

5 

Ilość nowych podmiotów 
świadczących usługi 
z zakresu rehabilitacji i 
terapii 

Na terenie Powiatu Świdnickiego funkcjonuje 14 zakładów 
rehabilitacyjnych. 
Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie świadczeń 
posiada: 
• 5 placówek w zakresie fizjoterapii, 
• 1 placówka świadcząca usługi rehabilitacji leczniczej dziennej, 
• 1 placówka w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku 
rozwojowego 

Na terenie Powiatu Świdnickiego funkcjonuje 14 zakładów 
rehabilitacyjnych, które mają podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na finansowanie świadczeń w zakresie: 
• fizjoterapii, 
• usług rehabilitacji leczniczej dziennej, 
• rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 

6 

Liczba osób które otrzymały 
dofinansowanie do 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki 
pomocnicze i sprzęt 
rehabilitacyjny 

324 360 304 331 376 338 318 
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Tabela nr 2: Działania w zakresie rehabilitacji zawodowej 

Cel ogólny: Wyrównywanie szans zatrudnienia i aktywizacji zawodowa osób niepełnosprawnych 
Działania 

1 Kształcenie, szkolenie oraz przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych 
kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej. 

2 Udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 
3 Wspomaganie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych przez udzielanie dofinansowań oraz poradnictwo związane z prowadzona przez nich działalnością. 
4 Wspomaganie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz w przystosowaniu już istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
5 Wspieranie zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (asystencji, trenerzy). 

6 Wspieranie doradztwa zawodowego udzielanego w urzędzie pracy (np. pomocy w rozpoznawaniu i odkrywaniu umiejętności oraz zdolności zawodowych, doboru kierunku 
szkolenia, planowaniu ścieżki kariery zawodowej). 

7 Podejmowanie działań w celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych miedzy innymi ze środków zewnętrznych (UE w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki). 

8 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, poszerzenie istniejących warsztatów i utworzenie dodatkowych. 
9 Podejmowanie działań na rzecz utworzenia na terenie powiatu zakładu aktywności zawodowej. 

10 Wspomaganie tworzenia i rozwoju na terenie powiatu zakładów pracy chronionej i spółdzielni socjalnych. 
11 Tworzenie Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, w tym dla osób niepełnosprawnych. 

  
 Wskaźniki osiągnięcia celu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Liczba przeszkolonych, przekwalifikowanych osób  

z niepełnosprawnościami 14 2 5 6 3 1 - 

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami, którym 
udzielono doradztwa zawodowego 84 43 47 84 58 40 27 

3 Liczba programów aktywnego pośrednictwa pracy i 
doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku nie prowadzi 
programów aktywnego pośrednictwa pracy 
i doradztwa zawodowego, które były by skierowane 
wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby 
z niepełnosprawnością na równi z innymi petentami 
Urzędu mogą korzystać z oferowanego wsparcia. 

Powiatowy Urząd Pracy  w Świdniku nie prowadzi 
programów aktywnego pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego, które były by skierowane wyłącznie dla osób 
z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami 
traktowane są na równi z innymi petentami. 

4 
Liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu 
do spółdzielni socjalnej 

3 2 3 2 2 0 1 

5 Liczba utworzonych miejsc pracy 4 2 5 8 2 PFRON 1 PFRON Brak danych 6 Liczba przystosowanych miejsc pracy 4 2 5 8 

7 
Liczba zatrudnionych pracowników pomagających 
pracownikom z  niepełnosprawnościami w pracy 
(asystenci, trenerzy) 

0 0 0 0 0 0 0 
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8 Liczba osób z niepełnosprawnościami objęta 
aktywizacją społeczną i zawodową 

W 2014 i 2015 roku 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Świdniku realizowało 
Projekt systemowy 
„KROK W 
PRZYSZŁOŚĆ” 
realizowany w ramach 
Priorytetu VII Promocja 
Integracji Społecznej 
Działanie 7.1 Rozwój 
i Upowszechnianie  
Aktywnej Integracji 
Poddziałanie 7.1.2 
Rozwój  
i Upowszechnianie 
Aktywnej Integracji przez 
powiatowe centra 
pomocy rodzinie. Projekt 
był współfinansowany  
ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wsparciem 
w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej 
objęto 248 osób z 
niepełnosprawnościami 
z terenu powiatu. 

Od 2016 roku 
Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie 
w Świdniku 
realizuje 
projekt 
SPEKTRUM 
KORZYŚCI – 
program 
integracji 
społecznej  
i zawodowej 
osób z 
niepełnosprawn
ościami  
z terenu 
Powiatu 
Świdnickiego. 
Projekt jest 
współfinansow
any ze środków 
Unii 
Europejskiej  
w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego 
2014-2020, Oś 
Priorytetowa 
11, Włączenie 
społeczne 
Priorytet 
inwestycyjny 
9i, działanie 
11.1 Aktywne 
włączenie. 
Projekt zakłada 
objęcie 
wsparciem 100 
osób 
niepełnosprawn

Powiatowy 
Ośrodek 
Wsparcia 
Stacja Świdnik 
II realizuje 
projekt 
„Aktywny 
start”- program 
integracji 
społecznej i 
zawodowej 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 
z terenu 
Powiatu 
Świdnickiego. 
Projekt 
skierowany 
jest dla 20 
niepełnospraw
nych osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi, 
Projekt jest 
współfinansow
any ze 
środków Unii 
Europejskiej 
w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego 
2014-2020, Oś 
Priorytetowa 
11, Włączenie 
społeczne 
Priorytet 
inwestycyjny 
9i, działanie 
11.1 Aktywne 
włączenie. 
Realizowany 

Zakończenie realizacji 
projektu SPEKTRUM 
KORZYŚCI program 
integracji społecznej 
 i zawodowej dla 100 
osób z 
niepełnosprawnościami 
z terenu Powiatu 
Świdnickiego 

1. Od stycznia 2019 
roku do Powiatowe 
Centrum POMOCY 
Rodzinie w Świdniku 
realizuje projekt 
SPEKTRUM 
NOWYCH 
MOŻLIWOŚCI – 
program integracji 
społecznej 
i zawodowej osób z 
niepełnosprawno 
-ściami  
z terenu Powiatu 
Świdnickiego. Projekt 
jest współfinansowany 
ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego Oś 
Priorytetowa 11, 
Włączenie społeczne 
Priorytet inwestycyjny 
9i, działanie 11.1 
Aktywne włączenie. 
 
Projekt zakłada 
objęcie wsparciem 120 
osób z 
niepełnosprawno 
-ściami 
z terenu powiatu 
świdnickiego. 
Planowane 
zakończenie realizacji 
projektu to grudzień 
2021  rok. 
 
2.Od maja 2019 roku   
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Świdniku realizuje 

 



 

Sprawozdanie z realizacji Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Świdnickiego – Raport za okres 2014 – 2020 r. 

 
ych z terenu 
Powiatu 
Świdnickiego. 
Planowane 
zakończenie 
realizacji 
projektu to maj 
2018 roku. 

jest od 1 
września 2017 
roku do 30 
kwietnia 2019 
roku. 
 

projekt WIDZIEĆ 
WIĘCEJ – program 
integracji społecznej 
mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej 
z terenu Powiatu 
Świdnickiego. Projekt 
jest współfinansowany 
ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego Oś 
Priorytetowa 11, 
Włączenie społeczne 
Priorytet inwestycyjny 
9i, działanie 11.1 
Aktywne włączenie. 
Projekt zakłada 
objęcie wsparciem 120 
mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej  
z terenu Powiatu 
Świdnickiego. 
Planowane 
zakończenie 
relegalizacji projektu 
maj 2021 rok. 
 
3. Od lipca 2019 roku 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Świdniku przy 
współpracy z PFRON 
Oddział w Warszawie 
realizuje program 
,,Wypracowanie i  
pilotażowe wdrożenie 
modelu kompleksowej 
rehabilitacji 
umożliwiającej 
podjęcie lub powrót  
do pracy,, 
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Projekt zakłada 
objęcie 
kompleksowym 
wsparciem 15 osób 
z niepełnosprawno 
-ściami mieszkańców 
z terenu Powiatu 
Świdnickiego. 
Planowane 
zakończenie realizacji 
projektu to wrzesień 
2021 rok. 

9 
Liczba Centrów Integracji Społecznej i Klubów 
Integracji Społecznej dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Od 2012 roku działa Centrum Integracji Społecznej w Świdniku prowadzone przez Stowarzyszenie POSTIS 
Od 2010 roku działa Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach 

10 Liczba osób z niepełnosprawnościami uczestniczących 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej 70 73 73 75 75 75 75 

11 Liczba utworzonych zakładów aktywności zawodowej Na terenie Powiatu Świdnickiego nie utworzono 
zakładów aktywności zawodowej 0 0 0 

12 Liczba utworzonych zakładów pracy chronionej 

Na terenie powiatu aktywnie funkcjonują zakłady 
pracy chronionej mające swoją siedzibę w innych 
miejscach. Najczęściej są to firmy świadczące usługi 
ochrony osób i mienia oraz sprzątające, w których 
zatrudnienie znajdują niepełnosprawni mieszkańcy 
powiatu. Na terenie Powiatu Świdnickiego nie 
utworzono zakładu pracy chronionej. 

0 0 0 

13 Liczba utworzonych spółdzielni socjalnych Spółdzielnia Socjalna Simplus w Mełgwi działająca od 2014 roku 
Spółdzielnia Socjalna 3 Kwadraty w Mełgwi działająca od 2014 roku 
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Tabela nr 3: Działania w zakresie rehabilitacji społecznej 

Cel ogólny: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia życia w społeczności lokalnej w możliwie niezależny sposób. 
Działania 

1. Podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w ramach indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu. 

2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce. 
3. Wspieranie tworzenia samopomocowych grup wsparcia, mieszkań usamodzielnienia, świetlic terapeutycznych. 
4. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

 
 Wskaźniki osiągnięcia celu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych, 
urbanistycznych, w komunikowaniu się i transportowych 35 24 22 27 28 17 32 

2 

Liczba obiektów świadczących usługi dla mieszkańców 
(m. in. ochrony zdrowia, rehabilitacyjne, terapeutyczne, 
pomocy społecznej, itp.) pozbawionych barier 
architektonicznych 

PCPR, 
WTZ 
Świdnik, 
OIK w 
Świdniku, 
POW Stacja 
Świdnik  
w Świdniku 
SOSz-W 
w Świdniku, 
SOSz-W  
w Kozicach 
Dolnych, 
SP ZOZ  
w Świdniku 
– szpital oraz 
przychodnia 
w Świdniku  
i w Piaskach, 
Zespół Szkół 
n1 w 
Świdniku 

Starostwo 
Powiatowe 

 w Świdniku 
budowa windy 

zewnętrznej 

 

Ośrodek 
Koordynacyjno- 
Rehabilitacyjno-

Opiekuńczy  
w Świdniku 
utworzenie 
placówki 

PCPR, 
WTZ Świdnik, 
OIK  
w Świdniku, 
POW Stacja 
Świdnik  
w Świdniku 
SOSz-W 
w Świdniku, 
SOSz-W  
w Kozicach 
Dolnych, 
SP ZOZ  
w Świdniku – 
szpital oraz 
przychodnia 
Poradnia 
Psychologiczno 
–Pedagogiczna  
w Świdniku 
DPS w Świdniku 
DPS w 
Wygnanowicach, 

Brak danych Brak danych 
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i I LO 
w Świdniku, 
Poradnia 
Psychologicz
no –
Pedagogiczn
a w Świdniku 
DPS  
w Świdniku 
DPS w 
Wygnanowic
ach, DPS w 
Krzesimowie 
 

DPS w 
Krzesimowie 
Starostwo 
Powiatowe w 
Świdniku 
budowa windy 
zewnętrznej 

3 
Liczba osób niepełnosprawnych, która otrzymała 
dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 
oraz technicznych 

28 21 19 20 25 16 26 

4 Liczba osób niepełnosprawnych, która otrzymała 
dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się 7 3 3 7 5 2 10 

5 Ilość nowo powstałych samopomocowych grup wsparcia, 
mieszkań usamodzielnienia, świetlic terapeutycznych 

Samopomocowa grupa wsparcia prowadzona jest przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdniku, skupia 
głównie rodziny zastępcze. 
Powiat nie prowadzi świetlic terapeutycznych. 
W powiecie nie funkcjonują mieszkania usamodzielnienia. 

6 Liczba osób biorących udział w imprezach integracyjnych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

7 Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

2 imprezy 
dofinansowa
no ze 
środków 
PFRON 

Nie 
finansowano  
z powodu 
braku środków 

2 imprezy 
dofinansowan
o ze środków 
PFRON 

1 imprezę 
dofinansowano 
ze środków 
PFRON 

5 imprez 
dofinansowanyc
h ze środków 
PFRON 

3 imprezy 
dofinansowane 
ze środków 
PFRON 

1 impreza 
dofinansowan
a ze środków 
PFRON 

8 
Liczba osób pracujących w jednostkach gmin i powiatu 
oraz innych instytucjach przeszkolonych w zakresie 
posługiwania się językiem migowym 

PCPR 
3 osoby 

PCPR 3 osoby PCPR 4 
osoby 

PCPR 4 osoby PCPR 3 osoby PCPR 3 osoby PCPR 2 
osoby 

9 Liczba wdrażanych programów i projektów na rzecz 
aktywizacji osób niepełnosprawnych 

1 Projekt sys-
temowy 
„Krok w 
przyszłość” 
realizowany 
w ramach 

Priorytetu 
VII Promocja 
Integracji 
Społecznej 

1 Projekt sys-
temowy „Krok 
w przyszłość” 
realizowany  
w ramach 
Priorytetu VII 
Promocja Inte-
gracji Społecz-
nej Działanie 
7.1 Rozwój i 

1 Projekt pn. 
„Spektrum 
korzyści” – 

program 
integracji 
społecznej 

 i zawodowej 
osób 

niepełnospra
wnych 

 z terenu 

11 Projekt pn. 
„Spektrum 
korzyści” – 

program 
integracji 
społecznej  

i zawodowej 
osób 

niepełnosprawny
ch z terenu 

1 3 3 
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Działanie 7.1 
Rozwój i 
Upowszech-
nianie  Ak-
tywnej Inte-
gracji 

 

Upowszech-
nianie  Aktyw-
nej Integracji 

 

Powiatu 
Świdnickiego 

 

Powiatu 
Świdnickiego 

 

10 
Liczba zorganizowanych imprez, wystaw, aukcji, 
olimpiad, spartakiad i przeglądów artystycznych z 
udziałem osób niepełnosprawnych 

Plener 
malarski 
organizowan-
y przez 
Stowarzysze-
nie Integracji 
Społecznej  
w Świdniku 
dla osóbz 
niepełnospra
wnościami 
Zajęcia 
sportowe  
na basenie 
organizowan-
e przez 
Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku 

Brak danych Stowarzyszen
-ie Integracji 
Społecznej  
w Świdniku – 
Turniej 
sportowo-
rekreacyjny 
„Ars 
Athletica” dla 
125 osób z 
niepełnospra
wnościami 
Stowarzyszen
-ie 
Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku 
w Świdniku – 
zajęcia 
rekreacyjno-
sportowe dla 
65 osób 
niepełnospra
wnych 
„Seniorzy 
poprzez Ruch 
do zdrowia” 

SPEKTRUM 
KORZYŚCI  
Z 
FUNDUSZAMI 
EUROPEJSKIM
I mini-event, 
realizowany  
w ramach IV 
edycji 
ogólnopolskiej 
akcji 
promocyjnej Dni 
Otwartych 
Funduszy 
Europejskich, 
integrację 
środowiska osób 
niepełnosprawny
ch ze 
środowiskiem 
lokalnym, 
poszerzenie 
świadomości 
społeczeństwa 
na temat 
niepełnosprawno
ści  
i towarzyszących 
jej ograniczeń  
oraz prezentację 
i promocję 

Cyklicznie organizowane są: 
Wystawy okolicznościowe świąteczne połączone 
z kiermaszami, organizowane w różnych 
instytucjach powiatu, 
Dzień godności osób z niepełnosprawnością, 
Dzień Świadomości Autyzmu  - uliczny 
happening, 
Akcja Schizofrenia – otwórzcie drzwi – uliczny 
happening oraz wystawa prac osób 
niepełnosprawnych, 
Osoby z niepełnosprawnościami  licznie 
uczestniczą  
w regionalnych i ogólnopolskich konkursach, 
festiwalach, przeglądach i spartakiadach 
odnosząc duże sukcesy, np. Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki Fundacji Mimo wszystko 
Anny Dymnej, konkurs Sztuka osób 
niepełnosprawnych organizowany przez Zarząd 
PFRON 



 

Sprawozdanie z realizacji Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Świdnickiego – Raport za okres 2014 – 2020 r. 

 
twórczości osób 
z 
niepełnosprawn-
ościami 

Zajęcia „Taniec 
wypełnia mój 
wolny czas” 
organizowane 
przez 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Ośrodka  
w Świdniku 

Cyklicznie organizowane są: 

Wystawy okolicznościowe świąteczne połączone 
z kiermaszami organizowane w różnych instytucjach powiatu, 

Dzień godności osób z niepełnosprawnością, 

Dzień Świadomości Autyzmu  - uliczny happening, 

Akcja Schizofrenia – otwórzcie drzwi – uliczny happening 
oraz wystawa prac osób niepełnosprawnych, 

Obchody Światowego Dnia Inwalidy 

Osoby z niepełno sprawnościami  licznie uczestniczą  
w regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach 
i spartakiadach odnosząc duże sukcesy, np. Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki fundacji MIMO WSZYSTKO Anny 
Dymnej, konkurs SZTUKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH organizowany przez Zarząd 
PFRON 

11 
Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział  
w imprezach, wystawach, aukcjach, olimpiadach, 
spartakiadach i przeglądach artystycznych 

Wskaźnik niemożliwy do określenia ze względu na często masowy charakter imprez. 
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12 Liczba stowarzyszeń i klubów sportowych działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych     Brak danych Brak danych Brak danych 

 

 

Tabela nr 4: Likwidacja barier architektonicznych, transportowych i komunikacyjnych 

Cel ogólny: Zwiększenie dostępności oraz tworzenie środowiska pozwalającego na rozwinięcie umiejętności  
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

Działania 
1 Stworzenie ewidencji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu świdnickiego przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowanie ich oraz 

opublikowanie informacji o dostępności w serwisach internetowych instytucji gminnych i powiatowych. 
2 Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu. 

3 Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do modernizacji infrastruktury obiektów świadczących usługi wyłącznie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ich 
termomodernizacja, rozbudowa i dostosowanie otoczenia budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4 Wspieranie realizacji projektów związanych z zakupem nowych lub modernizacją istniejących środków transportu przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla 
jednostek organizacyjnych powiatu, gmin oraz organizacji pozarządowych. 

5 Dostosowanie systemu transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
6 Szkolenie kadry kierowniczej oraz personelu bezpośrednio pracującego z osobami niepełnosprawnymi pod kątem obsługi tych osób ze względu na ich specyficzne potrzeby. 

7 Wyznaczanie i oznakowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach użyteczności publicznej, likwidacja barier w ciągach 
komunikacyjnych. 

8 Instalacja sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla pieszych, obniżenie krawężników, budowa ramp i pochylni w ciągach komunikacyjnych. 

9 Wprowadzenie systemów identyfikacji oraz wspomagania elektronicznego (np. w oparciu o system bluetooth lub Wi-Fi), umożliwiających osobom niepełnosprawnym szybką 
orientacje w terenie, budynkach użyteczności publicznej i środkach transportu. 

10 Dostosowanie systemów informatycznych, jednostek organizacyjnych gmin i powiatu oraz jednostek działających na ich zlecenie, służących do wymiany informacji w postaci 
elektronicznej do standardu WCAG 2.0. 
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1 

Liczba obiektów użyteczności publicznej 
pozbawionych barier architektonicznych i 
posiadających systemy wspomagające 
korzystanie z nich osób niepełnosprawnych 

1. Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie  
w Świdniku 
 
2. Stacja 
Świdnik 
 
3. Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej 
PSONI 

1. Starostwo 
Powiatowe 
w Świdniku 

1. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Wygnanowicach 

1. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Świdniku 
 
2. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Krzesimowie 
 
3. Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy  
w Świdniku 

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Świdniku 
 
2. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  
w Świdniku 
 
3. Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Świdniku 
 
4. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej PSONI 
w Świdniku 
 
5. Starostwo 
Powiatowe w Świdniku 
 
6. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Wygnanowicach 
 
7. Dom Pomocy 
Społecznej w Świdniku 
 
8. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Krzesimowie 
 
9. Ośrodek Szkolno- 
wychowawczy  
w Świdniku 
 
10.Ośrodek Szkolno-
wychowawczy 
w Kozicach Dolnych 
 
11. Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Świdniku 

Jak  
w poprzednich 
latach 

Jak  
w poprzednich 
latach 
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2 
Ilość środków przeznaczonych na 
modernizację obiektów świadczących usługi 
wyłącznie na rzecz osób niepełnosprawnych 

1. Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie w 
Świdniku – 
100.466,00zł 
 
2. Stacja 
Świdnik – 
18.801,00zł 
 
3. Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej 
PSONI -
20.336 zł 

 

1. Dom Pomocy 
Społecznej w 
Wygnanowicach  
-106.880 zł 

1. Dom Pomocy 
Społecznej  
w Świdniku -
246.284,16 zł 
 
2. Dom Pomocy 
Społecznej 
w Krzesimowie -
308,456,16 zł 
 
3. Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy  
w Świdniku -
196,000 zł 

- - - 

3 
Liczba połączeń i środków transportu 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Na terenie Powiatu Świdnickiego kursują autobusy nisko podłogowe (linia nr 55,5,35),które są przystosowane do przewozu 
osób z niepełnosprawnościami. 
Placówki z terenu Powiatu Świdnickiego obejmujące opieką osoby z niepełnosprawnościami posiadają własny transport 
przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 
Pojazdy zostały zakupione przy udziale środków PFRON w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. 

4 

Liczba miejsc parkingowych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych, liczba 
dostosowanych przejść dla pieszych i ciągów 
komunikacyjnych 

Liczba miejsc parkingowych dla osób z 
niepełnosprawnościami uregulowana jest Ustawą z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych art 12a 
Na terenie Powiatu Świdnickiego (przy drogach 
powiatowych) wyznaczonych jest 5 miejsc parkingowych dla 
z osób niepełnosprawnościami 
Przy drogach powiatowych występują dwie sygnalizacje 
świetlne (dźwiękowe) dostosowane do osób z 
niepełnosprawnościami ułatwiające przejście przez ulice. 

Liczba miejsc parkingowych dla osób z 
niepełnosprawnościami uregulowana jest Ustawą z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych art 12a 
Przy drogach powiatowych występują dwie sygnalizacje 
świetlne (dźwiękowe) dostosowane do osób z 
niepełnosprawnościami ułatwiające przejście przez ulice. 

5 
Liczba funkcjonujących elektronicznych 
systemów wsparcia przemieszczania się osób 
niepełnosprawnych w terenie 

Nie funkcjonują 

6 

Liczba instytucji gminnych i powiatowych 
oraz przedsiębiorstw stosujących systemy 
teleinformatyczne dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz umożliwiające 
zdalne załatwianie spraw urzędowych lub 
korzystanie z usług komercyjnych 

W instytucjach gminnych i powiatowych stosowany jest system teleinformatyczny dostosowany do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami – e - Puap 
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Tabela nr 5: Działania w zakresie edukacji 

Cel ogólny: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji 
Działania 

1 Monitoring potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. 
2 Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości edukacyjnych na terenie powiatu. 
3 Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i transportowych ograniczających dostęp do placówek oświatowych. 
4 Rozbudowa i modernizacja istniejących placówek, celem dostosowania do konkretnych potrzeb edukacyjnych. 
5 Wsparcie finansowe i organizacyjne tworzenia oddziałów integracyjnych. 
6 Organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
7 Wsparcie kształcenia w systemie specjalnym oraz nauczania indywidualnego. 

 
 Wskaźniki osiągnięcia celu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Liczba placówek oświatowych pozbawionych barier 

architektonicznych i technicznych 
2 2 2 2 5 5 5 

2 
Liczba niepełnosprawnych uczniów korzystających 
z usług placówek oświatowych z terenu powiatu 
świdnickiego, liczba oddziałów integracyjnych 

205 + 20 
(orzeczenie 
 o potrzebie 
kształcenia 

specjalnego) 

273 + 19 
(orzeczenie  
o potrzebie 
kształcenia 

specjalnego) 

261 + 19 
(orzeczenie 
 o potrzebie 
kształcenia 

specjalnego) 

242 + 17 
(orzeczenie  
o potrzebie 
kształcenia 

specjalnego) 

137 138 133 

3 Liczba nauczycieli korzystających ze szkoleń 
z zakresu pracy z uczniem niepełnosprawnym 

46 50 48 53 61 67 62 

4 Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 52 68 85 60 7 6 7 

5 Liczba środków transportu dostosowanych  
do przewozu niepełnosprawnych uczniów 3 3 3 3 3 3 3 
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Powiat Świdnicki w roku 2018 włączony został do realizacji projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji 
publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-
POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Celem projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego  
pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności 
podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji. Projekt będzie realizowany etapami: 
•  zebranie danych nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do realizacji Konwencji, 
• analizę zebranych danych i opracowaniu 56 raportów wstępnych, 
• opracowywanie 56 raportów ostatecznych i rekomendacji dla każdej instytucji, 
• opracowanie raportów weryfikacyjnych wykorzystania rekomendacji przez instytucje monitorowane, 
• sporządzenie raportu zbiorczego po zakończeniu monitoringów we wszystkich zaplanowanych instytucjach i weryfikacji wykorzystania 
przez nie rekomendacji. 
Stworzone w czasie realizacji projektu rekomendacje nt dostosowania stanu faktycznego instytucji działających na terenie Powiatu 
Świdnickiego, do postanowień Konwencji będą bardzo pomocne przy opracowywaniu zmian w zakresie realizowanych zadań przez jednostki 
administracji samorządowej. Opracowane przez ekspertów Raporty z monitoringu wraz z rekomendacjami dla każdej instytucji, przekazane 
reprezentantom instytucji monitorowanych, zostaną wykorzystane do podejmowania działań na rzecz polepszenia sytuacji osób z 
niepełnosprawnościami w Powiecie Świdnickim. 
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Podsumowanie 

Rolą samorządu terytorialnego jest stworzenie warunków do aktywnego oraz pełnego życia dla wszystkich mieszkańców, w tym osób                         z 
niepełnosprawnościami. 

Przyjęcie Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2014-2020 miało na celu 
wyznaczenie kierunków polityki lokalnej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Niniejszy Program poddany był pierwszej sprawozdawczości 
w 2018 roku, aby posumować stopień realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. 

Zakończenie realizacji w/w Programu pozwala sformułować wnioski, w jakich obszarach należy skupić się przy realizacji nowego Programu. 

1. Ze względu na trendy demograficzne należy przede wszystkim: 
- zwiększyć ilość i jakość usług opiekuńczych i asystenckich, 
- uruchomić miejsca do opieki wytchnieniowej, 
- organizować warsztaty treningowe dla rodzin zajmujących się i opiekujących osobami z niepełnosprawnościami oraz seniorami, 
- stworzyć lokale przeznaczone na mieszkania chronione dostosowane do rodzaju niepełnopoprawności, 
- wprowadzić politykę zachęcającą do inicjatyw sąsiedzkiej pomocy. 
 

2. Ze względu na małą aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami należy: 

-zwiększyć liczbę warsztatów treningowych z doradcą zawodowym i psychologiem, 

- budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami jako dobrego, fachowego pracownika, 

- zachęcać pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w sektorze administracji publiczne. 

Największą przeszkodą przy realizacji założonych celów w poszczególnych obszarach Programu były zbyt małe środki finansowe oraz brak 
zaplecza infrastruktury, aby w pełni zaspokoić braki i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Natomiast mocną stroną Programu byli pracownicy sektora pomocy społecznej, którzy wykazali się dużą wiedzą specjalistyczną, fachowością oraz 
zaangażowaniem w zapobieganiu marginalizacji osób z niepełnosprawnościami oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. 
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Dużą rolę odegrały organizacje pozarządowe przy realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji społecznej 
oraz dbanie o przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnościami. 


