
 

Uchwała Nr XI/71/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 04 listopada 2015 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015” 

 

 

Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 

Dz. U.   z 2015 r. poz. 163 ze zm.), art. 35a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                            

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a oraz art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,                  

poz. 1445), uchwala się: 

  

§ 1.  

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w 2014 roku „Programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych  w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 

2009-2015” został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/253/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 30 października 2009 r. 

 

Przedstawienie Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji „Programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015” wynika z ustaleń zawartych                  

w "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 

2009 – 2015”. 

 Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych opracowany został w zakresie 

rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Główne 

zagadnienia w nim zawarte wynikają z działań określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i 

zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

  

 

 



 

 
„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                      

w Powiecie Nowodworskim na lata 2009-2015” 

 
Sprawozdanie za 2014 rok       

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 

Wrzesień 2015 
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W dniu 30 października 2009 r. Uchwałą Nr XXVIII/253/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim zatwierdzono „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na 

lata 2009-2015”. 

 Celem strategicznym programu jest podjęcie i realizacja działań, które doprowadzą do stworzenia 

warunków pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i osób starszych, oraz 

upowszechnienie im dostępu do różnorodnych form rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach celów 

szczegółowych w 2014 roku podejmowano liczne działania, których realizacja została przedstawiona poniżej. 

 

Cel I – Rozwój rehabilitacji społecznej i służb wspierających. 

Działania: 

 kierowanie osób niepełnosprawnych oraz opiekunów na turnusy rehabilitacyjne, 

 wsparcie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, 

 wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych, 

 promowanie sportu, rekreacji i turystyki wśród osób niepełnosprawnych,  

 organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich, 

 zapewnienie wsparcia psychologicznego w ramach indywidualnej pomocy psychologicznej, 

 utworzenie środowiskowego domu samopomocy. 

 

L.p. Działania 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim dofinansowuje ze środków 

PFRON uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym. W roku 2014 liczba ubiegających się                            

o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ogółem wynosiła 138 osób (w tym      

29 opiekunów). Przyznano dofinansowanie 112 osobom na łączną kwotę 80 236 zł.  

Dofinansowaniem w roku 2014 zostały objęte dzieci i młodzież do 24 r.ż. ucząca się i niepracująca 

oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Wypłacono dofinansowanie dla 91 osób dorosłych, (w tym 12 opiekunów) na łączną kwotę 65 965 zł 

oraz  dla 21 dzieci i młodzieży (w tym 9 opiekunów) na łączną kwotę 14 271 zł.  

W siedzibie PCPR udostępniano osobom indywidualnym zgromadzone oferty i rejestr ośrodków 

uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych z udziałem kosztów PFRON. 

Przedstawiano możliwości skorzystania z tej formy rehabilitacji, udzielano indywidualnej pomocy 

uczestnikom w kompletowaniu wniosków o przyznanie dofinansowania.  

Na bieżąco współpracowano z organizatorami turnusów w zakresie prawidłowego rozliczenia się 

z przekazanego dofinansowania (na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup 

usługi przez osobę niepełnosprawną). 

2. Na terenie Powiatu Nowodworskiego swoje siedziby mają trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej,  

w których uczestniczy 66 osób niepełnosprawnych. Na ich działalność i funkcjonowanie przekazano 

ze środków PFRON 976 371 zł oraz 108 504 zł środków Powiatu Nowodworskiego.  

Warsztaty powstały przy Stowarzyszeniach: 

- WTZ Nowy Dwór Gd. (21 uczestników )- Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Nowym Dworze Gd., 

- WTZ Marzęcino (20 uczestników) – Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”           

w Marzęcinie, 

- WTZ Jantar (25 uczestników) – Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze. 

Stowarzyszenia udzielały wsparcia WTZ poprzez darowizny rzeczowe, pomoc finansową, współpracę             

z opiekunami osób niepełnosprawnych. Kontakty z opiekunami uczestników warsztatów odbywają się 

poprzez rozmowy indywidualne i telefoniczne, korespondencję, wizyty w domu rodzinnym uczestnika, 

pracownicy warsztatów starają się pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych. 

Wszystkie stowarzyszenia, przy których funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej, współpracują ze 

sobą oraz innymi organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, służbą zdrowia i oświatą  

w zakresie rehabilitacji, opieki medycznej, pedagogicznej oraz przyuczenia do zawodu. Każdy  

z warsztatów na bieżąco w miarę swoich możliwości poprawia stan techniczny budynku oraz dba  

o wygląd estetyczny budynku oraz pracowni, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne. 

Uczestnicy warsztatów na bieżąco mają zapewnione wsparcie w ramach indywidualnej lub grupowej 
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pomocy psychologicznej. W warsztatach prowadzone są zajęcia m.in.: ogólnousprawniające, 

przygotowujące do życia w środowisku społecznym, rozwijające umiejętności życia codziennego, 

rozwijające umiejętności zawodowe a także prowadzone są treningi zachowań i umiejętności 

społecznych. Uczestnicy warsztatów w ramach integracji ze środowiskiem biorą czynny udział  

w rożnego rodzaju imprezach i wyjazdach integracyjnych, wycieczkach krajoznawczych, 

spartakiadach sportowych, edukacyjnych, sprawnościowych (m.in.: zabawa Walentynkowa, impreza 

integracyjna „grillowanie pod chmurką” w WTZ w Marzęcinie, impreza „Hawajska” nad morzem w 

Stegnie, olimpiada komputerowa, bal karnawałowy w Rybinie, „rzut podkową” we Władysławowie, 

turniej „bocci” w Elblągu i wiele innych). Organizowane są także kursy, wystawy prac uczestników 

warsztatów. Udział w takich przedsięwzięciach szeroko promuje sport, rekreację, kulturę i turystykę 

wśród osób niepełnosprawnych, jak i osób pełnosprawnych. Należy dodać, że co roku uczestnicy 

warsztatów przygotowują i  uroczyście obchodzą Święta Wielkanocne, Święta Bożonarodzeniowe.  

W ramach współpracy Fundacja „WRÓĆ” w Jantarze umożliwia uczestnikom WTZ korzystanie  

z basenu i udziału w hipoterapii oraz użyczyła samochodu na wycieczkę do Przywidza dla uczestników 

WTZ w Marzęcinie. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Marzęcinie użycza bezpłatnie hali sportowej.  

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim współpracuje z działającymi          

na terenie Powiatu Nowodworskiego organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 

które w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych odgrywają bardzo 

istotną rolę. Organizacje te tworzą tzw. „trzeci sektor”, działając na obszarze pomiędzy administracją 

państwową a osobą niepełnosprawną, jako ważne podmioty współtworzące społeczeństwo 

obywatelskie.  

Ze środków PFRON dofinansowano organizowany przez Polski Związek Niewidomych Koło 

Powiatowe w Nowym Dworze Gd. - "Międzynarodowy Dzień Białej Laski" (kwota dofinansowania - 

720 zł) oraz organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze 

- „Dzień Seniora” (kwota dofinansowania - 2 000 zł). W obu imprezach kulturalno – integracyjnych 

dofinansowaniem zostało objętych około 120 niepełnosprawnych uczestników. 

4.  Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Gdańskim zrzesza osoby 

niewidome i słabowidzące ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z Powiatu 

Nowodworskiego. Koło zrzesza ogółem 74 członków, z czego 67 jest członków zwyczajnych,  

6 członków podopiecznych 1 osoba jest członkiem nadzwyczajnym. Około 60% członków 

zamieszkuje na terenie miasta i gminy Nowego Dworu Gdańskiego, pozostali członkowie pochodzą z 

terenu gminy Stegna, Sztutowo, Ostaszewo oraz Krynicy Morskiej. Celem organizacji jest m.in.: 

poradnictwo, organizowanie szkoleń z zakresu samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz 

obowiązujących przepisów w zakresie ulg i przywilejów, prowadzenie działalności integracyjnej, 

prowadzenie działalności informacyjno – biurowej a także współpraca z różnymi instytucjami na rzecz 

osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu różnych problemów swoich podopiecznych. W roku 2014 

organizowane były wyjazdy m.in.: do Nowej Cerkwi, Kątów Rybackich (pożegnanie lata), Cyganka 

(zwiedzanie kościoła oraz domu podcieniowego), Zorganizowane zostało spotkanie  - szkolenie  

z lekarzem diabetologiem na temat choroby cukrzycowej – jej rozpoznania, leczenia, zapobiegania itp.  

a także spotkanie z przedstawicielami Firmy „Altix”, na którym zapoznano uczestników  

z różnorodnością sprzętu elektronicznego, który może być bardzo pomocny osobom 

niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu wzroku w codziennym funkcjonowaniu. Podczas obchodów 

„Dnia Kobiet” zorganizowano pogadankę z psychologiem. Koło PZN organizowało także 

"Międzynarodowy Dzień Białej Laski" oraz "Spotkanie opłatkowe" z udziałem przedstawicieli władz 

samorządowych, instytucji i organizacji współpracujących oraz młodzieży z Żuławskiego Ośrodka 

Kultury, która swoimi występami uświetniła te uroczystości. Zorganizowanie spotkań i wyjazdów było 

możliwe dzięki dotacjom z Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, PCPR, OP PZN, darowizn od 

sponsorów oraz 1% OPP. Zarząd Koła czeka na swoich członków w każdy czwartek  

od godz. 9.00-12.00  w siedzibie Koła przy ul. Drzymały 4. 

5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze Gdańskim zrzesza około 500 

członków w tym około 200 osób niepełnosprawnych. W roku 2014 dla swoich członków, 
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zorganizowanych zostało wiele imprez integracyjno - kulturalnych m.in.: Dzień Rybaka, wigilia, 

majówka, zabawa karnawałowa, Dzień Seniora, Noc Świętojańska w DPS „Mors” w Stegnie, wyjazdy 

na basen do Ośrodka „Neptun” w Jantarze, koncert Jerzego Połomskiego, wycieczki turystyczno – 

krajoznawcze po Polsce m.in.: wycieczka w Bieszczady, do Gdańska, Krynicy Morskiej (wycieczka 

łącząca pokolenia) czy Fromborka (pożegnanie lata). Członkowie Związku  uczestniczyli także w 

wyjazdach do teatru na spektakle (m. in. „Skąpiec”, „Czy na sali jest lekarz”), wyjazdy do kina („Jack 

Strong”), do opery („Tosca”) i w wiele innych. Członkowie Związku brali  udział w  X Turnieju osób 

niepełnosprawnych w Pucku. Przy PZERiI działają zespoły muzyczne „Bursztynki” w Nowym Dworze 

Gd., „Fala” w Stegnie oraz „Żuławianki” w Ostaszewie, które swoimi występami umilają organizowane 

uroczystości a także wyjeżdżają ze swoimi koncertami na różne konkursy. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów prowadzi w Żuławskim Ośrodku Kultury „Klub 

Seniora”, który zrzesza od 20-25 członków. Spotkania odbywają się w każdy czwartek od godz.10-12. 

Trzy razy w tygodniu (od wtorku – do czwartku) w Żuławskim Domu Kultury organizowana jest 

gimnastyka dla seniorów.  Część członków jest także uczestnikami Uniwersytetu III Wieku, gdzie miło 

i intensywnie spędzają czas. 

6.  Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie zapewnia całodobową specjalistyczną opiekę nad osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi, gdzie prowadzona jest systematyczna rehabilitacja. DPS może 

zapewnić opiekę dla 130 mieszkańców, w tym dla 70 osób w podeszłym wieku i dla 60 osób 

przewlekłe chorych. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie brali udział w imprezach 

organizowanych przez DPS oraz uczestniczyli w różnego rodzaju wyjazdach (m.in.: zabawa 

karnawałowa, dzień seniora, zabawa andrzejkowa, wyjazdy integracyjne, festyny rekreacyjne, 

dożynki, zumba senior, występy bożonarodzeniowe, gry świetlicowe, dzin kobiet i mężczyzn, urodziny 

i imieniny miesiąca itp.). W DPS „MORS” prowadzona jest praca terapeutyczna dla mieszkańców domu. 

Podstawowym celem terapii zajęciowej w Domu jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności 

życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowe, kształtowanie charakteru, rozwijanie 

osobowości, nabywanie nowych umiejętności i kontynuowanie dawnych zainteresowań. W ramach 

aktywizacji mieszkańców prowadzone są różnorodne rodzaje zajęć (m.in. arteroterapia, 

muzykoterapia, biblioterapia, poezjoterapia, trening kulinarny, zajęcia komputerowe). DPS "MORS"    

w Stegnie posiada uprawnienia do organizacji turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - 

rekreacyjnych  z dofinansowaniem ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych  z różnymi 

dysfunkcjami w tym dla osób poruszających się na wózkach. DPS organizuje także 14 – dniowe 

turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup oraz indywidualnych osób dorosłych. W programie 

każdego turnusu DPS proponuje: zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowe (wycieczki piesze, autokarowe, 

imprezy plenerowe, wieczorki taneczne, prelekcje, pokazy itp.) a także rehabilitację leczniczą - zabiegi 

rehabilitacyjne i ćwiczenia usprawniające (uczestnicy turnusu w ramach opłaty podstawowej mogą 

skorzystać z 3 - 4 bezpłatnych zabiegów). DPS zorganizował 16 turnusów rehabilitacyjnych dla około 

651 osób.  

7. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy w ramach działań samorządu Uczniowskiego , 

uczniowie w wolontariacie opiekują się dwiema samotnymi, starszym, niepełnosprawnymi paniami, 

którym sukcesywnie pomagają w pracach porządkowych wokół domu i dostarczaniu do domu opału  

w sezonie grzewczym. 

8. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim wzięli 

czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Zbierali datki do puszek na opiekę hospicyjną 

sprawowaną przez Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Organizatorem zbiórki jest 

Fundacja Hospicyjna. Cały dochód ze zbiórki przeznaczony został na pomoc hospicjum dziecięcemu  

na Pomorzu . 

9. Żuławski Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie-choinkowe dla osób samotnych i potrzebujących,      

w tym niepełnosprawnych. 

10. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia m. in. osobom niepełnosprawnym pomoc 

psychologa, prawnika oraz pracownika socjalnego. 
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11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Gd. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współfinansował zadania 
publiczne organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. W roku 2014 Urząd Miejski 
przeznaczył środki na zadania zorganizowanie przez:  
1.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Gdańskim: 
(„Umożliwienie osobom niepełnosprawnym wykonywanie ćwiczeń w basenie”, „Aktywizacja osób     
w wieku emerytalnym, promocja aktywnego i zdrowego trybu życia”, „Dzień Seniora- integracja ze 
środowiskiem ludzi  zdrowych poprzez organizację imprez integracyjno- rekreacyjnych”), 
2. Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Marzęcinie: („Bawimy się razem- 
integracja przez zabawę”, Obóz sportowo-kondycyjny dla uczestników warsztatu terapii zajęciowej- 
„Sport kluczem do zdrowia”, „W zdrowym ciele zdrowy duch- popieramy każdy ruch”). 
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski- Koło Powiatowe Nowy Dwór Gdański: („Integracja 
osób niewidomych i słabowidzących”), 
4. Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” w Nowym Dworze Gdańskim: („Wycieczka integracyjna dla osób 
niepełnosprawnych z programem edukacyjnym rozszerzającym wiedzę o regionach nadbałtyckich     
w zakresie kultury regionu, historii, poznanie zabytków oraz porównania warunków życia z naszym 
regionem żuławskim”). 

12. Stowarzyszenie "Nadzieja i Pomoc" prowadzi działania skierowane do niepełnosprawnych dzieci,       
a także ich rodziców. Przez 11 m-cy w ciągu roku, w każdą sobotę, funkcjonuje świetlica dla dzieci 
niepełnosprawnych, która umożliwia szczególnie matkom zrobienie zakupów czy też spędzenie 
czasu nieco inaczej niż ma to miejsce przez pozostałe dni tygodnia. Dzieci pozostają pod fachową 
opieką nauczyciela prowadzącego świetlicę, wspieranego przez wolontariuszy. 
Cyklicznie organizowane są imprezy o charakterze kulturalnym, w szczególności: wyjazdy na 
spektakle teatralne dla dzieci, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka . W okresie wakacji realizowany jest 
rokrocznie projekt turystyczno-krajoznawczy. W roku 2014 były to wycieczki m.in.: do oceanarium 
w Gdyni, do Małej Holandii, Dino Parku w Malborku, rejs po Zalewie Wiślanym połączony z pobytem 
nad morzem w Krynicy Morskiej. 
Realizacja zadań jest możliwa dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach konkursów dla 
organizacji pozarządowych oraz dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. 

 

Cel II – Systematyczne znoszenie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w 

komunikowaniu się                      

Działania: 

 likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, w tym w placówkach 

oświatowych poprzez udział powiatu w różnych programach, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie do zakupu środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych, 

 dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy każdym obiekcie użyteczności 

publicznej, 

 wyznaczenie w urzędach dostępnych miejsc ułatwiających obsługę niepełnosprawnych interesantów. 

 

L.p. Działania 

1. PCPR realizuje zadanie dotyczące likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 

komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, które 

finansowane jest ze środków PFRON. W ramach likwidacji wyżej wymienionych barier zostało 

złożonych 29 wniosków na łączną kwotę 124 340 zł. 

Podpisanych zostało 16 umów na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się na 

łączną kwotę 26 300 zł, z tego: 4 umowy na likwidację barier architektonicznych na kwotę; 11 000 zł 

(przystosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej) oraz 8 umów na likwidację barier        

w komunikowaniu się (sprzęt elektroniczny) na kwotę 8 000 zł a także 4 umowy na likwidację barier 
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technicznych (łózko rehabilitacyjne, rower trójkołowy, podnośnik wannowy) na kwotę 7 300 zł . 

Celem likwidacji barier architektonicznych i technicznych jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej 

samodzielnego korzystania z urządzeń, ciągów komunikacyjnych, swobodnego poruszania się itp.             

W zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb wybierane są sposoby 

likwidacji istniejących utrudnień. Natomiast likwidacja barier w komunikowaniu pozwoli osobom 

niepełnosprawnym sprawniejsze porozumiewanie się, a także uczestniczenie w życiu społecznym. 

Maksymalne dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                          

i technicznych wynosi do 80 % kwoty zadania i nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

2. Powiat Nowodworski ramach pilotażowego programu ”Aktywny samorząd” finansowanego ze 

środków PFRON pozyskał środki w wysokości 103 545,50 zł. Realizacją programu zajmuje się PCPR. 

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 

osób niepełnosprawnych w życiu, społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

W ramach powyższego programu zostały podpisane 24 umowy na łączną kwotę 93 286,02 zł,  w tym: 
Moduł I – 7 umów na  kwotę – 45 896,02 zł,  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym – 17 umów na łączną kwotę  - 47 390 zł 
Osoby niepełnosprawne otrzymały dofinansowanie m.in.:, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. tj. protezy co najmniej na III 

poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej a także na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla niepełnosprawnych 

studentów. 

3. Na terenie Powiatu Nowodworskiego remontowane są nawierzchnie chodników, jednocześnie 

wykonywane są obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych, co ułatwia osobom 

niepełnosprawnym sprawniejsze poruszanie się. 

4. W budynkach warsztatów terapii zajęciowej na bieżąco likwidowane są bariery architektoniczne oraz 

znoszone bariery w komunikowaniu się zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych.  

5. W ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami II” Powiat Nowodworski 

pozyskał środki z PFRON w łącznej wysokości 151 410 zł na dofinansowanie poszczególnych 

projektów: 

Obszar B 

64 122 zł - „Szkoła bez barier – przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla 

niepełnosprawnych dzieci w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drewnicy”, 

57 288 zł -„Modernizacja pochylni – podjazdu i dojścia do budynku zapewniających osobom 

niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku” w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. 

Obszar G 

30 000 zł -  „Bez barier – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Cel III – Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

Działania: 

 organizowanie szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia, 

 przystosowanie i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, 

 wspieranie i zachęcanie pracodawców do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

poprzez dofinansowania, 

 wspierania organizacji pozarządowych w zakresie aktywizowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych, 
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 prowadzenie szkoleń i przekwalifikowań stosownie do osób niepełnosprawnych, 

 udział powiatu w programach na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych np. program 

wyrównywania różnic między regionami, 

 aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie osobistego asystenta osoby 

niepełnosprawnej. 

 

L.p. Działania 

1. Powiatowy Urząd Pracy podjął następujące działania wobec osób niepełnosprawnych: staż - podjęło  

9 osób, szkolenie – podjęły 2 osoby, prace społecznie użyteczne podjęły 3 osoby, pracę subsydiowaną 

podjęło 5 osób, w tym: miejsca pracy subsydiowane przez Fundusz Pracy – 5, miejsca pracy 

niesubsydiowane – 42 osoby w tym: podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba 

W ramach wymienionych działań wszystkie osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego w formie 

indywidualnej lub grupowej. 

2. Ze środków PFRON wyliczonych wg algorytmu utworzono dwa stanowiska pracy, na które 

przeznaczono łączną kwotę 60 000 zł. W ramach obszaru G programu pn. „Program wyrównywania 

różnic między regonami II” Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji stanowiska pracy dla jednej 

osoby bezrobotnej niepełnosprawnej w wysokości 30 000 zł. Natomiast w ramach programu „Junior” 

3 osoby bezrobotne niepełnosprawne zostały skierowane do odbycia stażu zawodowego Na ten cel 

PFRON przeznaczył kwotę w wysokości 24 640 zł (wypłata świadczeń na rehabilitację zawodową dla 

osób niepełnosprawnych oraz przyznanie jednorazowej premii dla pracodawcy po zakończonym 

programie). 

3. 

 

PUP dysponuje Klubem Pracy, w którego ramach organizowane są zajęcia aktywizacyjne, mające 

formę warsztatów. Celem zajęć jest uzupełnienie przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy wiedzy 

orz umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy.  

4. PUP wizytował siedziby pracodawców celem propagowania usług doradztwa personalnego, 

pozyskiwania ofert pracy czy uzyskania informacji o potrzebach kadrowych i sytuacji zakładów. 

Uświadamianie kadry zarządzającej przedsiębiorstwami odnośnie zatrudniania osób młodych, 

powyżej 50 roku życia oraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

5. PUP kierował osoby bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne do Pomorskiego Ośrodka 

Kompetencji w Gdańsku w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Gdańsku  w sprawie współpracy na rzecz realizacji Projektu Innowacyjnego - Projektu Współpracy 

Ponadnarodowej pt. „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie usług poradnictwa zawodowego o pogłębioną 

ocenę kompetencji i predyspozycji zawodowych osób z grup wymagających szczególnego wsparcia.  

6. Pracownicy PUP uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez PUP w Gdańsku nt. 

uruchomienia w nowej perspektywie 2015-2020 projektu unijnego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych (ZIT) na aktywizację zawodową 

osób bezrobotnych w wieku 30+, w tym długotrwale bezrobotnych, 50+, ze stopniem 

niepełnosprawności. 

7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. w ramach projektu 

systemowego „Aktywność społeczno – zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju gminy Nowy Dwór 

Gdański” współfinansowanego ze środków EFS  objęto wsparciem 18 osób niepełnosprawnych. 

Wsparcie polegało na skierowaniu na szkolenia zawodowe oraz zajęcia prowadzone przez doradcę 

zawodowego i psychologa (trening umiejętności psychospołecznych, indywidualne doradztwo 

zawodowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy). Szkolenia miały na celu podnoszenie 

kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności przez osoby niepełnosprawne. Osoby podejmowały 

takie kursy jak: obsługa komputera, florystyka, fryzjerstwo, ochroniarz. Dwie osoby podjęły naukę       

w szkołach ponad maturalnych. 

8. Na terenie Gminy Stegna działają dwie Spółdzielnie Socjalne „Partner” i „Serwis Stegna” dla osób 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia „Partner” została 

założona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze i inne osoby fizyczne. 

Świadczy usługi opiekuńcze, pralnicze, zajmuje się również pielęgnacją terenów zielonych. Natomiast 

Spółdzielnia „Serwis Stegna” została utworzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych 

"DAR" w Jantarze oraz Gminę Stegna. Spółdzielnia ta zajmuje się kompleksowymi usługami 

komunalnymi - sprzątaniem, czyszczeniem, porządkowaniem, a także w partnerstwie zajmuje się 

usługami stolarskimi. Spółdzielnie działają na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji. Praca  

w spółdzielni ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. 

 

Cel IV – zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług medycznych, rehabilitacyjnych i 

pomocy terapeutycznej 

Działania: 

 zapewnienie szerszego dostępu do lekarza specjalisty na terenie powiatu nowodworskiego, 

 inicjowanie tworzenia ośrodków i placówek rehabilitacyjnych, 

 rozwój systemu informacji na temat możliwości dofinansowania i dostępności do usług medycznych          

i rehabilitacyjnych, 

 dalszy rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 

 współorganizacja szkoleń dla kadry pomocowej na tematy medyczno – rehabilitacyjne, 

 dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji działających w zakresie rehabilitacji, 

 dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 

L.p. Działania 

1. W placówkach opieki zdrowotnej organizowane są różnorakie badania specjalistyczne dla 

mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. 

2. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL) następuje ciągłe usprawnianie systemu usług 

rehabilitacyjnych, poprzez zakup dodatkowego niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i prowadzenie 

rehabilitacji czynnej u pacjentów przebywających w zakładzie. 

3. W poradni ortopedycznej oraz innych placówkach opieki zdrowotnej na bieżąco wypisywane są 

wnioski dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego, oraz środków pomocniczych. 

4. Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku Szpital w Nowym Dworze Gdańskim realizuje świadczenia 

lecznicze, pielęgnacyjno - opiekuncze, rehabilitacyjne oraz promuje styl zdrowego życia.  

5. Fundacja „WRÓĆ” w Jantarze prowadzi na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Jezierniku wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 

6. Na terenie Powiatu Nowodworskiego znajdują się ośrodki rehabilitacyjne, które organizują turnusy 

rehabilitacyjne dofinansowane ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych z różną dysfunkcją  

narządów. 

7. Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno  - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży filia w Nowym 

Dworze Gdańskim przyjmuje na rehabilitację dzienną dzieci i osoby dorosłe. W cyklu terapeutycznym 

NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.  W przypadkach 

medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle 

zabiegowe. 

8. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim działa przedszkole dla 

niepełnosprawnych dzieci. Opieką objętych zostało 5 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością 

intelektualną jak i niepełnosprawnością sprzężoną. Przedszkole realizuje podstawę programową  

w wymiarze pięciu godzin dziennie. Maluchy biorą udział w zajęciach ogólnorozwojowych, 

logopedycznych, ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz muzyczno-

ruchowych. Organizowane są też zajęcia tematyczne w terenie, codzienne spacery oraz szeroki 

wachlarz zajęć terapeutycznych.  
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Zajęcia prowadzi doświadczona kadra: rehabilitanci, psycholog, logopeda, muzykoterapeuta, terapeuta 

integracji sensorycznej, polisensorycznej, terapeuta Metody Montessori. 

9. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy, w związku z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej  

w placówce dzieci z cukrzycą, zostało przeprowadzone przeszkolenie rady pedagogicznej przez 

członka Stowarzyszenia z Gdańska „Jak postępować z dzieckiem chorym na cukrzycę”. Edukację także 

rozpoczęło dziecko niesłyszące, wobec tego osoby pracujące z dzieckiem niesłyszącym, uczą się 

języka migowego. Podjęte działania mają służyć m. in. właściwej adaptacji tych osób w środowisku.  

10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd. w roku 2014 wydała 63 orzeczenia           

z różnym rodzajem dysfunkcji i niepełnosprawności (m.in.: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, 

umiarkowanym i znacznym, autyzm, afazja ruchowa, niepełnosprawność sprzężona, wczesne 

wspomaganie, słabe słyszenie, słabe widzenie). 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci objęte są  terapią: logopedy, psychologa oraz 

pedagoga. 

Na terenie Poradni odbywają się terapie m.in.: wspieranie rozwoju małego dziecka 0-4 lat – 5 dzieci, 

wspieranie rozwoju małego dziecka 5-6 lat – 18 dzieci, , dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera – 

3 dzieci. PP-P organizuje także spotkania (terapie) dla rodziców dzieci autystycznych (4 osoby), dla 

rodziców dzieci objętych wspieraniem rozwoju (11 osób). grupą wsparcia. W Poradni organizowane 

są także grupy wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi z wczesnym wspomaganiem rozwoju  

(3 osoby) oraz pracujących z dziećmi z autyzmem (4 osoby). 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie udzielił pomocy 46 rodzinom, w których wystąpiła 

niepełnosprawność. Była to pomoc w formie zasiłku stałego w wysokości 106 165,00  dla 30 rodzin, 

zasiłku okresowego 9 (4 świadczenia) dla 3 rodzin w wysokości 5 958 zł. 

GOPS w 2014 r. podpisał z Polskim Centrum Opieki w Gdyni umowę w ramach  której na terenie 

Gminy Sztutowo uruchomiono system Teleopieki domowej.  Zapewnia on szybki dostęp do pomocy 

medycznej dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkałych 

na terenie gminy. 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie zapewnił 2 osobom niepełnosprawnym pobyt         

w Domu Pomocy Społecznej. Z tytułu niepełnosprawności udzielono pomocy 79 rodzinom. 

Osoby niepełnosprawne korzystały z następujących form pomocy:  

usługi opiekuńcze – 17 osób (16 rodzin), 

specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 osób (8 rodzin), 

zasiłki okresowe w wysokości 4.733,44 zł, - 10 osób, 

Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Ostaszewo korzystają z żywności z „Banku Żywności” oraz         

z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych, oraz z pracy socjalnej.  

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie wypożyczał osobom potrzebującym sprzęt 

rehabilitacyjny, balkoniki, wózki inwalidzkie itp. 

14. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim udziela pomocy osobom 

niepełnosprawnym w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W roku 2014 

niepełnosprawność była powodem udzielenia pomocy 233 osobom, a długotrwała choroba                

261 osobom. Ośrodek prowadzi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych– tą forma 

pomocy objętych zostało 11 osób niepełnosprawnych, natomiast usługami opiekuńczymi w miejscu 

zamieszkania objęto 103 osób chorych, samotnych i niepełnoprawnych. Ośrodek dla 15 osób dopłacał 

do pobytu w Domu Pomocy Społecznej. Kilka osób niepełnosprawnych otrzymało wsparcie w postaci 

opłacenia (lub dofinansowania) tymczasowego schronienia i posiłków w noclegowniach, schroniskach 

czy domach dla bezdomnych. 3 osobom niepełnosprawnym dopłacano do kosztów ich pobytu  

w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym – Psychiatrycznym.   

M-GOPS w 2014 r. podpisał z Polskim Centrum Opieki w Gdyni umowę w ramach  której na terenie 

miasta i gminy  Nowego Dworu Gd. uruchomiono system Teleopieki domowej.   

15. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego oraz sanitarnego typu: materace przeciwodleżynowe, baseny, chodziki, 



9 

 

balkoniki, wózki inwalidzkie, laski, kule itp. 

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie udzielił pomocy 167 rodzinom, w których są osoby 

niepełnosprawne. Pomoc udzielana była w postaci zasiłków: stałych, okresowych, celowych  na zakup 

leków, rehabilitacji. GOPS  udzielił pomocy w postaci usług opiekuńczych dla 30 osób 

niepełnosprawnych. 

17. PCPR ze środków PFRON dofinansował zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych - wypłacono środki finansowe w wysokości 154 000 zł          

z czego: 112 331 zł na niepełnosprawne osoby dorosłe,  natomiast 41 669 zł na  niepełnosprawne 

dzieci i młodzież do 24 roku życia uczącą się i niepracującą. 

Przyjęto ogółem 420 wniosków osób indywidualnych na kwotę 194 048 zł. Dofinansowano zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 2 138 zł (4 umowy). 

18. PCPR udostępnia używany sprzęt rehabilitacyjny osobom niepełnosprawnym, który składowany jest        

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Cel V – Poszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do systemu informacji 

Działania: 

 prowadzenie punktów informacji dla osób niepełnosprawnych, 

 stworzenie internetowej strony poświęconej problematyce osób niepełnosprawnych, 

 szkolenie kadr zajmujących się obsługą osób niepełnosprawnych. 

 

L.p. Działania 

1. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim oraz Ośrodków 

Pomocy Społecznej na bieżąco udzielali informacji osobom niepełnosprawnym o przysługujących im 

rodzajach ulg i uprawnień. Pomagają również w wypełnianiu stosownych dokumentów. 

2. Na tablicy ogłoszeń w PCPR na bieżąco zamieszcza się informacje dotyczące osób niepełnosprawnych. 

3. Pracownicy PCPR wykonali ulotki dotyczące działalności PCPR oraz możliwości uzyskania różnych 

form pomocy przez osoby niepełnosprawne. Ulotki zostały rozesłane do instytucji oraz szkół na 

terenie Powiatu Nowodworskiego.  

4. PCPR współpracuje z lokalnymi mediami, gdzie przekazywano materiały dotyczące programów oraz 

projektów realizowanych przez jednostkę, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). 

5. Na bieżąco jest aktualizowana strona internetowa, na której znajdują się m.in. wnioski do pobrania na 

dofinansowanie turnusów, likwidacji barier, jak i sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze ze środków PFRON, procedury realizacji złożonych wniosków, informacje              

o programach ogłaszanych przez PFRON, wnioski do orzecznictwa celem uzyskania orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności. 

6. Powiatowy Urząd Pracy w celu lepszego dotarcia do osób bezrobotnych, w tym osób 

niepełnosprawnych wszelkie oferty pracy, komunikatory czy informacje zamieszcza w lokalnej prasie. 

W budynkach użyteczności publicznej znajdują się Infomaty PUP, które pozwalają m.in. przeglądać 

przedstawione oferty. PUP propaguje możliwość dokonania zapisów do rejestracji jak i samej 

rejestracji w urzędzie pracy przez Internet. 

7. Udział pracowników PCPR w szkoleniach organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

  

                                                           

 

 


