
UCHWAŁA NR LXII/417/18
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
w Gminie Świerklaniec na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust.2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (tekst jedn. DZ.U. z 2018 r. poz. 1508)

Rada Gminy Świerklaniec
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
mieszkających w Gminie Świerklaniec na lata 2018-2025, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siwy

Id: 39AB3325-34CC-4A51-B21D-EF87A0882D3D. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXII/417/18

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program osłonowy w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wpisuje się w kierunki 
prognozowanych zmian określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i jest 
spójny z celem strategicznym: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa socjalnego oraz wspieranie i integrowanie 
osób zagrożonych marginalizacja i wykluczeniem społecznym.

2. W ramach programu przewiduje się udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, 
które z uwagi na wiek, chorobę, ograniczoną mobilność oraz inne trudności nie są w stanie uczestniczyć 
w zajęciach aktywizujących prowadzonych przez ośrodki wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej.

3. Program będzie realizowany w latach 2018 – 2025 obejmując swoim zasięgiem mieszkańców Gminy 
Świerklaniec.

4. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest ważnym zadaniem Gminy. Proponowane 
w programie osłonowym działanie ma wspomóc i umożliwić dostęp do rehabilitacji, zapewnić kontakt 
z otoczeniem i być wsparciem dla ich opiekunów. Konieczność wdrożenia programu wynika z potrzeb 
rozeznanych wśród mieszkańców Gminy Świerklaniec.

Rozdział 2.
Ocena sytuacji

§ 2. 1. Niepełnosprawność to jeden z problemów występujących wśród świadczeniobiorców pomocy 
społecznej i jeden z głównych powodów przyznania pomocy.

2. Z danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu wynika, że w 2017 roku udzielono 
wsparcia finansowego z powodu niepełnosprawności 60 rodzinom. Natomiast jak podaje Powiatowy Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku na terenie Gminy Świerklaniec zostało wydanych 
33 orzeczeń o niepełnosprawności. Dane liczbowe uzyskane podczas przeprowadzonej diagnozy wskazują, że 
aktualnie z oferty ośrodków wsparcia korzysta 8 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Świerklaniec, 
z czego wszyscy mają problem z dojazdem na zajęcia.

3. Program osłonowy skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin ma na celu udzielenie osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom wsparcia w związku z trudnościami z dojazdem na zajęcia do ośrodków 
wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej. Występujące ograniczenia o charakterze finansowym, 
zdrowotnym i socjalnym osób niepełnosprawnych oraz podeszły wiek ich opiekunów bardzo utrudniają 
funkcjonowanie społeczne tej grupy osób. Powyższa analiza w pełni uzasadnia celowość podjęcia działania 
proponowanego w programie zmierzającego do wyrównania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do 
rehabilitacji społecznej.

Rozdział 3.
Cel główny oraz cele szczegółowe

§ 3. 1. Głównym celem programu osłonowego jest ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych.

2. Wdrożenie programu osłonowego przyczyni się do zwiększenia liczby osób uczestniczących w zajęciach 
aktywizujących prowadzonych przez placówki wsparcia, a także będzie przeciwdziałać procesowi 
marginalizacji i izolacji społecznej osób niepełnosprawnych. Realizacja programu umożliwi systematyczne 
prowadzenie i pogłębianie diagnozy problemów osób niepełnosprawnych.

3. Cele szczegółowe:

1) wzrost kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych,

2) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych,
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3) wyeliminowanie lub zmniejszenie barier uniemożliwiających udział osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym oraz w dostępie do ośrodków wsparcia i placówek wykonujących rehabilitację społeczną 
i zawodową niepełnosprawnych (dalej WTZ),

4) wsparcie rodzin borykających się z problemem niepełnosprawności,

5) wzrost poziomu wiedzy na temat uprawnień i możliwości przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 4.
Zadania programu

§ 4. Cele programu będą realizowane poprzez następujące zadania:

1) ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej poprzez zapewnienie dowozu osób 
niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia oraz WTZ,

2) udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Rozdział 5.
Odbiorcy programu

§ 5. 1. Program osłonowy skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Świerklaniec:

1) z orzeczoną niepełnosprawnością,

2) korzystających z ośrodków wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej,

3) opiekunów, członków rodzin osób wymienionych powyżej.

2. Pomoc w formie ułatwienia dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej przysługiwać będzie osobom 
niepełnosprawnym, które nie są w stanie przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej wykorzystując własne 
uprawnienia zasoby i możliwości.

3. Program przewiduje pomoc dla osób, które nie mają możliwości uzyskania wsparcia na podstawie 
uprawnień określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 511 z póżń.zm.) rozporządzeniu z dnia 22.09 2005 r. Ministra Polityki Społecznej w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 64 poz 593 z póżń.zm).

Rozdział 6.
Sposób realizacji programu

§ 6. 1. Do realizacji programu osłonowego zostaną wykorzystane zasoby kadrowe Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świerklańcu.

2. Realizacja działań w programie opierać się będzie na zasadzie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i grupami samopomocowymi działającymi w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym.

3. Informacja o możliwości skorzystania z programu osłonowego zostanie ogłoszona na stronie biuletynu 
informacji publicznej Urzędu Gminy w Świerklańcu, stronach internetowych: Gminy Świerklaniec, OPS 
Świerklaniec oraz na tablicach ogłoszeń ośrodków wsparcia oraz WTZ-u.

4. Pomoc w formie ułatwienia dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym 
przewiduje zapewnienie dowozu z miejsca zamieszkania do ośrodków wsparcia/WTZ i z powrotem.

5. Kwalifikowanie do udziału w programie, do działania przewidzianego w pkt 4 nastąpi po złożeniu 
wniosku, którego treść opracują pracownicy socjalni OPS-u.

6. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.

7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu corocznie w terminie do dnia 30 kwietnia 
przedłoży Wójtowi Gminy Świerklaniec oraz Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu.
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Rozdział 7.
Finansowanie programu

§ 7. Program osłonowy finansowany będzie ze środków własnych Gminy w ramach budżetu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świerklańcu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Siwy
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