Uchwala Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

w sprawie uchwalenia Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob Niepelnosprawnych
pod nazwq ,,Szarisa na rozwoj" na lata 2013-2014.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz^dzie powiatowym (Dz.
U. z2013r. poz.595) oraz art.] 12 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z
2013r. poz. 182 z pozn. zm.) Rada Powiatu w Stawnie uchwala co nastepuje;

§1
Przyjmuje si$ Program Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob Niepelnosprawnych pod nazwa
,,Szansa na rozwoj" na lata 2013-2014. realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Slawnie, w brzmieniu stanowiaeym zalacznik do uchwary.
§2
Wykonanie uchwaly powierza si$ Zarz^dowi Powiatu.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009r.
Mr 175, poz.1362 z pozn. zm.) Rada Powiatu na podstawie wykazu potrzeb, o ktorych mowa w ust.12
opracowuje i wdraza lokalne programy pomocy spolecznej.
Program Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob Niepelnosprawnych. zgodnie z ,,Zasadami
przygotowania. realizacji i rozliczania projektow systemowych Osrodkow Pomocy Spolecznej,
Powiatowych Centrow Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013" jest narz^dziem wspierajacym rozwoj aktywnej
integracji w ramach realizacji projektow systemowych przez powiatowe centra pomocy rodzinie
(Poddzialanie 7.1.2).
Zgodnie z pkt. 5 w/w Zasad \\ przypadku planowania dzialari skierowanych do osob
niepelnospra\\Tiych koniecznym jest posiadanie Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob
Niepelnospra\\Tiych w celu zapewnienia kwalifikowalnosci ponoszonych kosztow.
Osoby niepelnospra\\Tie sq grup^ spolecznq. potrzebujac^ dodatkowego wsparcia i pomocy.
ze wzgledu na swojt}. sytuacj^ zdrowotn^ zostaj^ \\yl^czeni z zycia zawodowego izolujq si^
od spoleczenstwa, nie czujac sie przygotowanymi do poszukiwania pracy. Dlatego wszelkie
podejmowane w ramach Programu dzialania 54 uzasadnione.
Nalezy podkreslic, iz realizacja niniejszego Programu jest zgodna ze Strategy
RozwiazA'wania Problemow Spolecznych w Powiecie Slawieriskim do 2015 roku oraz Po\\datomTm
Programem Dzialan na Rzecz Osob Niepelnosprawnych \ Powiecie Slawienskim na lata 2007-2015.
W zwiazku z powyzszym zasadne jest podjecie uchwaly.
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Zal^cziiik do Uchwaty
Rady Powiaiu w Slawiiie
Nr

....................

Z dnia .... .......................

PROGRAM INTEGRACJI
ZAWODOWEJI SPOLECZNEJ
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
SZANSA NA ROZWOr
na lata 2013-2014

realizowany przez
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SLAWNIE
w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki
wraz z Osrodkami Pomocy Spolecznej z terenu powiatu
i Powiatowym Urzf dem Pracy w Slawnie
Projekt ,,Szansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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Wst^p
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie, jako lider realizuje w 2013 i 2014r.
partnerski projekt systemowy pod nazwa^ ,,Szansa na rozwqj" wspolfinansowany przez Uni§
Europejskq z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja Integracji Spolecznej, Dzialanie 7.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzialanie 7.1.2 - Rozwqj i
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Podstawq. prawn^ realizacji Programu Integracji Spolecznej i Zawodowej Osob
Niepelnosprawnych pn. ,,Szansa na rozwqj" jest art. 112 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy spoJecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z poz. zm.), zgodnie z ktorym Rada
Powiatu na podstawie wykazu potrzeb, o ktorych mowa w ust. 12, opracowuje i wdraza
lokalne programy pomocy spolecznej.
Program nawiazuje do takich dokumentow strategicznych, jak;
• Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektow systemowych
Osrodkow Pomocy Spotecznej, Powiatowych Centrow Pomocy Rodzinie oraz
Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki na lata 2007-2013,
• Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,
• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Kapitai Ludzki,

• Strategia Rozwia_zywania Problemow Spotecznych w Powiecie Slawienskim
doroku2015,
• Powiatowy Program Dzialan na Rzecz Osob Niepelnosprawnych w Powiecie

Slawienskim na lata 2007-2015.

I.

Grupy docelowe - adresaci programu.
Zgodnie z obowiazujqcymi Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektow
systemowych Osrodkow Pomocy Spolecznej, Powiatowych Centrow Pomocy Rodzinie oraz
Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki na lata 2007 - 2013 Program Integracji Spolecznej i Zawodowej Osob
Niepetnosprawnych to narz^dzie adresowane do osob niepemosprawnych.

Projekt ,,Szansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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Z danych Powiatowego Urzedu Pracy w Stawnie na dzien 31-12-2012r. wynika, ze 5205
osob na terenie naszego powiatu pozostaje bez pracy, w tym 309 stanowi^ osoby
niepelnosprawne.
Do udzialu w programie na podstawie zlozonych dokumentow i w oparciu o okreslone w
Wytycznych kryteria zostanie zakwalifikowanych w 2013r. 41 osob, natomiast w 2014r. 20
osob (zostanie rowniez stworzona lista rezerwowa). Zakwalifikowane osoby
niepemosprawne pochodzq z terenu powiatu slawienskiego, korzystary ze swiadczen
wyplacanych w oparciu o zapisy ustawy o pomocy spolecznej oraz s$ zagrozone
wykluczeniem spotecznym.
Proces wykluczenia spolecznego powoduje, ze osoby, rodziny i grupy spoteczne
funkcjonuJ4 na marginesie zycia spolecznego z roznych przyczyn np.: cech osobowosci,
dlugotrwatej choroby, niepemosprawnosci, braku wyksztalcenia, trudnosci materialnych,
dezorganizacji zycia rodzinnego, alkoholizmu, splotu innych trudnosci zyciowych czy braku
odpowiednich wzorcow.
Osoby dotkniete wykluczeniem spolecznym wykazuj^ problemy z zaspokojeniem
podstawowych potrzeb, nie znajdujq swojego miejsca na rynku pracy, czuja^ sie zagubione,
nie potrafi^ korzystac z przyshiguj^cych uprawnieh. W konsekwencji zaczynajzj
funkcjonowac w w^skim swiecie, wsrod osob maj^cych takie same problemy, trac^c wiezi
z innymi czlonkami spolecznosci lokalnej.
Dlatego tez aby skutecznie dzia-tac na rzecz osob korzystajacych z pomocy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie niezbednym i wymaganym dokumentem jest Program
Integracji Zawodowej i Spotecznej Osob Niepelnosprawnych, ktory zostat utworzony w celu
realizacji dzialah na rzecz aktywizacji zawodowej i spolecznej oraz rozwi^zywania
problemow osob niepelnosprawnych.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sfawnie poprzez realizacje
Programu udzielaj^ wsparcia i pomocy srodowisku osob niepemosprawnych
w rozwia^zywaniu problemow dnia codziennego oraz odnalezieniu si§ na rynku pracy.
Program Integracji Zawodowej i Spotecznej Osob Niepelnosprawnych poprzez bogaty
wachlarz oferowanych uslug ma wplyn^c na wyeliminowanie czynnikow prowadz^cych do
wykluczenia spolecznego osob niepetnosprawnych.
Realizacja zadan projektu systemowego oraz niniejszego Programu wplynie na poprawe
funkcjonowania w srodowisku osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym oraz zwiekszy
ich szanse na zatrudnienie.
Dzialania, ktore zostan^ podjete w ramach niniejszego Programu stanowi^ uzupehnienie
dzialan jednostki maj^cych odzwierciedlenie w innych realizowanych przez Centrum
projektach, co istotme wpfywa na budowanie spojnego systemu pomocy skierowanego do
osob niepelnosprawnych znajduj^cych sie w trudnej sytuacji zyciowej.
Projekt ,,Szansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoiecznego
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II.

Zasady realizacji Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob
Niepebiosprawnych
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawarte w ,,Zasadach przygotowania,
realizacji i rozliczania projektow systemowych Osrodkow Pomocy Spolecznej, Powiatowych
Centrow Pomocy Rodzinie i Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013" okreslajq podstawe do podejmowania dzialan na
rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji.

Zgodnie z powyzszymi wytycznymi, zaplanowano w tym roku nastepujace dzialania na
rzecz osob niepelnosprawnych:
1. Srodowiskowg yrace socialna ktora realizowana bedzie przez pracownika
socjalnego i konsultanta, doradce do spraw osob niepemosprawnych zatrudnionych
na potrzeby realizacji projektu. Pracownik socjalny jednostki ktorego praca stanowi
wklad wlasny Centrum do projektu przeprowadzi z czesci^ wytypowanej do projektu
grupy osob niepelnosprawnych wywiady srodowiskowe oraz bedzie czynnie
uczestniczyl w realizacji projektu. Pracownicy poprzez swoj^ dzialalnosc zawodowq
bed^ mieli na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnosci do
funkcjonowania w spoleczenstwie oraz pelnienia odpowiednich rol spolecznych
dzieki stworzeniu warunkow sprzyjajacych temu celowi.
Praca socjalna bedzie polegala na:
•

regularnym kontakcie z uczestnikami,

•

udzielaniu porad,

•

pomocy w rozwiazywaniu problemow dnia codziennego,

•

informowaniu o poradniach i instytucjach udzielajacych wsparcia i pomocy
w zaleznosci od sytuacji i problemu,

•

przygotowaniu i kierowaniu na odpowiedni^ ,,sciezk^ reintegracji"
wsparcia realizowana w ramach projektu.

2. Instrumenty
aktywnei
inteeracji
stanowi^
zespol
instrumentow
o charakterze aktywizacyjnym majacych doprowadzic do przywrocenia osob objetych
Projekt ,,Szansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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programem na rynek pracy oraz do wyeliminowania czynnikow prowadz^cych
do wykluczenia spolecznego, jak rowniez do ich integracji ze spoleczenstwem
poprzez przywrocenie zdolnosci lub mozliwosci zatrudnienia, uzyskanie wsparcia
dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkod napotykanych przez osoby
niepelnosprawne w procesie dostepu do praw i uslug spolecznych.
Instrumenty aktywnej integracji zostaly podzielone na 4 grupy:
•

instrumenty aktywizacji zawodowej,

•

instrumenty aktywizacji spolecznej,

•

instrumenty aktywizacji edukacyjnej,

•

instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

W przypadku realizacji Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob
Niepelnosprawnych obowi^zkowe jest zastosowanie co najmniej trzech instrumentow
aktywnej integracji (instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej oraz spolecznej) wobec
kazdego uczestnika.
a. Instrument aktywizacji edukacyjnej - organizowanie i finansowanie zajec w
ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub
zdobywania nowych kompetencji i umiejetnosci zawodowych; kurs komputerowy z
obstug^ kas fiskalnych, pamiatkarstwo z bukieciarstwem, obsiugi wozkow widlowych,
pracownik ochrony fizycznej I stopnia, prawo jazdy kat. B, operatora koparkoladowarki, energetyczny do IkV, dekorowania talerzy, potraw i stolow oraz innych
kursow wynikaj^cych z potrzeb zakwalifikowanych do udziahi w programie osob
niepemosprawnych.
b. Instrument aktywizacji spolecznej - organizowanie i finansowanie warsztatow
nauki planowania udanego zycia (podczas ktorych beda^ poruszane takie bloki
tematyczne: asertywnosc, motywacja, radzenie sobie ze stresem, uprawnienia osob
niepelnosprawnych, racjonalne gospodarowanie domowym budzetem, pierwsza
pomoc przedmedyczna, elementy savoir vivre itp ), indywidualnych konsultacji
z doradca zawodowym, indywidualnego wsparcia psychologicznego.
c. Instrument aktywizacji zdrowotnej - skierowanie i sfmansowanie kosztow zajec
rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osob niepelnosprawnych (masaze
rehabilitacyjne, dofinansowanie do turnusow rehabilitacyjnych).
3. DyaHania o charakterze srodowiskowym - polegaj^ na organizowaniu i inspirowaniu
udzialu beneficjentow projektu i ich otoczenia w imprezach i spotkaniach
w szczegolnosci o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym, ekologicznym, czy turystycznym.
Projekt ,,Szansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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W ramach powyzszego dzialania na rok 2013 i 2014 zaplanowano:

•

Wycieczke mtegracyina.

•

Wramach mtuki ahernatywnych sposobow spqdzania wolnego czasit: wyjscia do king,
teatru. krqgielni, na wieczor kabaretowy Up.

Dodatkowo wszystkie zakwalifikowane do udziahi w projekcie osoby niepelnosprawne
mozliwosc zlozenia wniosku o zwrot kosztow dojazdu na szkolenia lub kursy.

III.

Cele

Celem glownym Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob
Niepetnosprawnych jest wyeliminowanie czynnikow prowadz^cych do wykluczenia
spotecznego, aktywizacja spoleczna, przywrocenie na rynek pracy oraz rozwi^zywanie
problemow konkretnej gaipy Spolecznej, tj. osob niepetnosprawnych z powiatu slawienskiego
zakwalifikowanych do udziaha w programie. Program ma stworzyc podstawy skutecznej
pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i koordynacji dzialan dla zaspokojenia
potrzeb w/w grupy.
Cele szczegolowe Programu, to:
1. Prowadzenie dzialan o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizuj^cym
i integracyjnym.
2. Zwiekszenie kompetencji spolecznych i zawodowych osob niepelnosprawnych
pozostaj^cych poza rynkiem pracy poprzez:
•

organizacje kursow i szkolen wynikaj^cych z potrzeb zakwalifikowanych do
programu osob niepelnosprawnych,

•

podniesienie samooceny i poczucia wlasnej wartosci,

•

zwiekszenie motywacji do zmiany wlasnej sytuacji zyciowej,

•

doskonalenie umiejetnosci interpersonalnych,

•

nabycie umiejetnosci radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

•

zwiekszenie dostepu do informacji ob}inwatelskiej i poradnictwa,

•

wzrost umiejetnosci spolecznych,
Projekt ,,Szansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego
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•

wzrost poczucia wlasnej wartosci i podniesienie samooceny,

•

nabycieumiej^tnosci organizowaniawolnego czasu,

•

przygotowanie beneficjentow do wejscia lub powrotu na rynek pracy.

Planuje si§ osiajmi^cie nastepuj^cych rezultatow:
• wsparciem
psycho togicznym
niepelnosprawnych,

objetych

zostanie

ok.

61

osob

• z wycieczek skorzysta ok. 61 osob niepelnosprawnych wraz z rodzinami (jesli
pozwolq. na to srodki finansowe),
• z kursow i szkolen skorzysta ok. 61 osob niepelnosprawnych,
• ok. 10 osob niepetnosprawnych skorzysta z dofmansowania do kursu prawa
jazdy,
• w warsztatach nauki planowania udanego zycia udzial wezmie udzial ok. 61
osob niepelnosprawnych
• z dofmansowania do turnusow rehabilitacyjnych skorzysta ok. 10 osob
niepelnosprawnych.

IV.

Zasoby

W celu prawidlowej realizacji Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob
Niepelnosprawnych ,,Szansa na rozwqj" w powiecie slawienskim niezbedne jest:
• wspolfinansowanie zadah z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego,
• zagwarantowanie lokalu (w celu przeprowadzenia kursow, szkolen, wsparcia
psychologicznego),
• ch^c uczestnictwa w Programie Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob
Niepelnosprawnych ze strony beneficjentow,
• doswiadczenie pracownikow
zewn^trznych,

Centrum

w zakresie realizacji

• zgrany zespol pracownikow Centrum,
Projekt ,,Szansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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• bogaty wachlarz wsparcia oferowany beneficjentom.

V.

Czas trwania programu
W oparciu o zaakceptowany przez Wojewodzki Urzad Pracy w Szczecinie wniosek
0 dofmansowanie realizacji projektu pn. ,,Szansa na rozwoj" Program Integracji Zawodowej
1 Spolecznej Osob Niepelnosprawnych bedzie realizowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Slawnie w latach 2013-2014.

VI.

Budzet

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofmansowanie realizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitaf Ludzki wspoifmansowanego z Unii
Europejskiej w ramacb Europejskiego Funduszu Spotecznego budzet Programu Integracji
Zawodowej i SpoJecznej Osob Niepelnosprawnych wynosi 135 648,39 zl w roku 2013 i
78129,81zl w roku 2014, Dodatkowo zaplanowano na dziaJania o charakterze
srodowiskowym w roku 2013 kwote 13 OOOzt a w 2014 kwote 4074,13zt. Koszt udzialu 1
osoby w Programie jest zroznicowany w zaleznosci od stopnia niepelnosprawnosci i sytuacji
spoleczno-ekonomicznej.
Wszelkie dzialania realizowane w ramach niniejszego Programu bed^ finansowane
ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.

VII.

Odpowiedzialnosc za realizacj^ Programu
Za przygotowanie i realizacje Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej Osob
Niepelnosprawnych odpowiedzialni sa pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Slawnie, a w szczegolnosci pracownicy zatrudnient do realizacji projektu systemowego pod
nazw^ ,,Szansa na rozwoj": konsultant-koordynator, pracownik socjalny, specjalista ds.
obshigi fmansowej, konsultant-doradca ds. osob niepelnosprawnych, pracownik socjalny
jednostki, ktorego wynagrodzenie stanowi wklad wlasny projektu oraz Dyrektor Centrum.

VIII.

Dzialania podejmowane przez Partnerow
Projekt JfSzansa na rozwoj"
wspotfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
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Na terenie powiatu sJawienskiego projekt systemowy ,,Szansa na rozwoj" realizuj^
rowniez wszystkie osrodki pomocy spoiecznej. Partnerzy w ramach przyznanych im srodkow
planuj^ realizacje nastepuj^ce dziaJania skierowane do osob niepetnosprawnych:
Miejski Osrodek Pomocy Spoiecznej w Slawnie:

• warsztaty z doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD,
•

trening kompetencji i umiejetnosci spoJecznych wraz z trzydniowymi warsztatami
poza miejscem zamieszkania,

• warsztaty teatralno-dramowe,
•

grupowe wsparcie psychologiczne z konsultacjami indywidualnymi,

•

warsztaty nauki planowania udanego zycia wraz z jednodniowym wyjazdem do
Trojmiasta,

•

kurs komputerowy z fakturowaniem komputerowym i obslug^ kas fiskalnych,

•

kursy realizowane zgodnie z potrzebami beneficjentow.

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dartowie:
•

kursy zawodowe w zaleznosci od predyspozycji,

• doradca zawodowy,
• warsztaty planowania udanego zycia,
• dzialania o charakterze srodowiskowym ( wyjazdy kutturalne).
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w SJawnie
i grupowe wsparcie psychologiczne,
•

wsparcie w treningu kompetencji spolecznych z elementami socjoterapii o
charakterze indywidualnym i grupowym,

• doradztwo zawodowe z wytyczeniem Indywidualnego Planu Dzialania,
• warsztaty nauki planowania udanego zycia,
•

prawo jazdy kat"B",

•

kurs komputerowy z fakturowaniem komputerowym i obslug^ kas fiskalnych,

• kurs obshigi wozkow widlowych,
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• kurs operatora koparko-Jadowarki.
Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Darlowie:

• dzialania o charakterze srodowiskowym: wycieczka integracyjna o
charakterze edukacyjnym;
• spotkanie z doradc^ zawodowym;
•

zajecia w ramach grup samopomocowych;

•

trening kompetencji i umiejetnosci spotecznych;

•

warsztaty nauki planowania udanego zycia (w tym: warsztaty
psychologiczne, zasady udzielania pierwszej pomocy, kurs komputerowy);

•

prawo j azdy kat B;

•

kursy zawodowe - dobrane indywidualnie do danego uczestnika.

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Malechowie:
•

trening kompetencji i umiejetnosci spotecznych, poradnictwo specjalistyczne
oraz warsztaty z zakresu motywacji,

•

zajecia z doradc^ zawodowym, ktore sluzyc bedq zwiekszeniu kompetencji
pracowniczych i zdobywaniu umiejetnosci poruszania si? po rynku pracy,

• kursy zawodowe,
• wyjazd integracyjny.
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Postominie:
• indywidualne konsultacje psychologiczne,
• warsztaty prawne,
• warsztaty ksztahowania kompetencji i umiejetnosci spotecznych z elementami
socjoterapii,
• trening pokonywania sytuacji kryzysowych,
• terapia motywujaca do podjecia profesjonalnego leczenia odwykowego (dla 1
niepemosprawnego),
• warsztaty wizazu,
• warsztaty ksztattowania wiasnego stylu i autoprezentacja,
• ustuga fryzjerska,
• warsztaty nauki planowania udanego zycia,
• kurs komputerowy,
• kurs zawodowy zgodnie z Indywidualny Plan Dziaiania,
• wyjazd integracyjny,
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•

spotkanie integracyjne podsumowuj^ce projekt.

Kazdy z Partnerow na etapie realizacji projektu opracuje i wdrozy na swoim terenie program
integracji zawodowej i Spolecznej osob niepelnosprawnych przyjety uchwaia^ rady gminy
b^dz miasta.

IX.

Uzasadnienie realizacji Programu

Program Integracji Zawodowej i Spotecznej Osob Niepelnosprawnych, zgodnie
z ,,Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektow systemowych Osrodkow
Pomocy Spolecznej, Powiatowych Centrow Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Osrodka
Polityki Spolecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007 - 2013" jest
narzedziem wspieraja^cym rozwoj aktywnej integracji w ramach realizacji projektow
systemowych przez powiatowe centra pomocy rodzinie (Poddzialanie 7.1.2).
Zgodnie z pkt. 5 w/w Zasad w przypadku planowania dziaian skierowanych do osob
niepelnosprawnych koniecznym jest posiadanie Programu Integracji Zawodowej i Spolecznej
Osob Niepemosprawnych w celu zapewnienia kwalifikowalnosci ponoszonych kosztow.
Majac na uwadze wyjasnienia Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie ujeto w
niniejszym Programie dzialania na rzecz osob niepelnosprawnych, ktore realizowac beda
Osrodki Pomocy Spolecznej z terenu powiatu siawienskiego.
Osoby niepemosprawne s^ grup^ spoleczn^ potrzebuj^c^ dodatkowego wsparcia
i pomocy, ze wzgledu na swoja sytuacje zdrowotn^ zostaja^ wyl^czeni z zycia zawodowego,
izoluj^ sie od spoieczenstwa, nie czujac sie przygotowanymi do poszukiwania pracy. Dlatego
wszelkie podejmowane w ramach Programu dzialania sa uzasadnione.
Nalezy podkreslic, iz realizacja niniejszego Programu jest zgodna ze Strategic
Rozwiqzywania Problemow Spolecznych w Powiecie SJawienskim do 2015 roku oraz
Powiatowym Programem Dzialan na Rzecz Osob Niepelnosprawnych w Powiecie
Slawienskim na lata 2007-2015.
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