Załącznik nr 1 do projektu Programu

Informacja z realizacji polityki samorządu województwa w zakresie działań
na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r.
Samorząd województwa w 2011 roku realizował szereg przedsięwzięć zmierzających
do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa kujawskopomorskiego.
Zadania będące w kompetencji samorządu wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1
finansowane

były

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, pozostających w dyspozycji Województwa oraz dofinansowane
z budżetu województwa.
Wszystkie podejmowane w 2011 roku działania były zgodne z założeniami polityki
samorządu województwa w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-20202 oraz
w

„Wojewódzkim

programie

wyrównywania

szans

osób

niepełnosprawnych

i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz
zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020”, który był wówczas w trakcie
opracowywania.
Implementacja założeń polityki odbywała się poprzez realizację poniższych zadań:
1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
2. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane3, dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów,
3. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym,
a) Finansowane ze środków PFRON,
b) Finansowane ze środków budżetu województwa,
4. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy
turnusowe,
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Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.
Uchwała Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. z późn. zm.
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5. Kontynuacja realizacji zadania dotyczącego udzielania jednorazowej pożyczki
zakładom pracy chronionej w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy
osób niepełnosprawnych, na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych,
6. Kontrole i wizytacje przeprowadzone w ramach wykonywanych zadań,
7.

Realizacja programu PFRON: „Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami II” – Obszar A,

8. Obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
9.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organami administracji rządowej oraz
powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,

a) Współfinansowanie z budżetu województwa zadań poza ustawą o pożytku
publicznym i wolontariacie,
b) Promowanie „Zaleceń Zarządu w zakresie dostosowania dróg i infrastruktury
województwa kujawsko-pomorskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
c) Wystawa prac twórczości osób niepełnosprawnych o tematyce wielkanocnej,
d) „Majówka z kulturą i sztuką”,
e) Międzyuczelniany Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych,
f) Konferencja pn. „Co nowego w prawie? 20 lat ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
g) V edycja konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier” ,
h) Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2011.

W roku 2011 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznał w lutym limit w wysokości 6 002 993,00 zł, następnie we wrześniu kwota ta została
zwiększona o 2 976 539,00 zł tj. do wysokości 8 979 532,00 zł. Kwota ta przeznaczona
została na realizację zadań ustawowych na podstawie uchwały Nr L/1341/10 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2010 r. określającej zadania
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
Uchwałą Nr 13/178/11 z dnia 24 lutego 2011 roku, zmienioną uchwałą Nr 56/1099/11
z dnia 14 września 2011 r., Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał podziału
limitu środków w wysokości 8 979 532,00 zł, w następujący sposób:
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1) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów –
455 839,00 zł;
2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
- 8 276 693,00 zł;
3) z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – 247 000,00 zł.
Tabela nr 1 Zadania ustawowe realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Zadanie

Przyznany limit na
dzień 24.02.2011 r.

Przyznany limit na
dzień 14.09.2011 r.

Wykorzystany limit na
dzień 31.12.2011 r.

Udział
procentowy

Dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania ZAZ

4 702 993,00

8 276 693,00

8 276 693,00

92,17%

Dofinansowanie robót
budowlanych dotyczących
obiektów służących rehabilitacji

1 100 000,00

455 839,00

455 839,00

5,08%

Zadania zlecane fundacjom i
organizacjom pozarządowym

200 000,00

247 000,00

247 000,00

2,75%

Razem

6 002 993,00

8 979 532,00 zł

8 979 532,00 zł

100%

Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych

Koszty obsługi realizowanych zadań ustawowych
Zgodnie z art. 54 cytowanej ustawy oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym4, limit
środków finansowych powiększany jest o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań
realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż o 2,5% środków wykorzystanych na
realizację zadań.
Na rok 2011 na realizację zadań Zarząd PFRON zwiększył limit o kwotę
224 488,00 zł.
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Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.
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1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej
Zadanie pn. „dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej” realizowane było na podstawie założeń polityki samorządu województwa
w zakresie zwiększania zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, priorytetu
dotyczącego tworzenia i wspierania działalności zakładów aktywności zawodowej.
Realizacja zadania była zgodna z planowanymi działaniami 4.1. Tworzenie
i wspieranie działalności zakładów aktywności zawodowej i 4.2. Zwiększenie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
w zakładach aktywności zawodowej w ramach celu 4 Zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, programu wojewódzkiego.
W 2011 roku na powyższe zadanie wpłynął 1 wniosek. Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 8 września 2011 r. podjął uchwałę
o dofinansowaniu utworzenia i funkcjonowania kolejnego w naszym regionie zakładu
aktywności zawodowej, którego organizatorem jest Powiat Radziejowski.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski z dniem 27 grudnia 2011 r. podjął decyzję
o nadaniu podmiotowi statusu zakładu aktywności zawodowej. Łączny koszt utworzenia zaz
wyniósł 5 115 119,00 zł, z czego 3 309 219,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków
PFRON. Wkład własny organizatora wyniósł 1 805 900,00 zł. Zakład prowadzi działalność
usługowo-handlową w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych oraz rehabilitację
zawodową i społeczną zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością.
W Zakładzie zatrudnionych zostało 60 osób niepełnosprawnych, ze znacznym
i

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności.

Zakład

aktywności

zawodowej

w Radziejowie funkcjonuje jako samodzielny zakład budżetowy.
Do 31 grudnia 2011 r. na terenie województwa prowadziło działalność 6 zakładów w
tym 5 utworzonych w latach poprzednich.
W 6 zakładach aktywności zawodowej na Kujawach i Pomorzu zatrudnionych jest
łącznie 314 osób, w tym 241 osób niepełnosprawnych z czego 170 osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności i 71 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 112
kobiet i 129 mężczyzn, 95 mieszkańców wsi i 146 mieszkańców miast.
W 2011 roku zatrudnienie poza zaz podjęło 13 beneficjentów, z czego 12 osób
niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie na otwartym, a 1 osoba na chronionym rynku pracy.
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Środki finansowe PFRON przeznaczone w roku 2011 na dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej wynosiły 8 276 693,00 zł (tabela nr
2). Zwiększenie środków przeznaczonych na działalność zaz oraz utworzenie nowego zakładu
aktywności zawodowej było możliwe z uwagi na fakt otrzymania przez samorząd
województwa kujawsko-pomorskiego dodatkowego limitu środków przekazanych przez
PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. Powodem zaistniałej sytuacji było również przesunięcie na omawiane
zadanie części środków finansowych niewykorzystanych w zadaniu pn. dofinansowanie robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Ponadto na zadanie budżetowe pn. dofinansowanie kosztów działalności zakładów
aktywności zawodowej zaplanowano w 2011 r. w budżecie województwa dotację celową
na zadania bieżące w wys. 130 00,00 zł. Do 31 grudnia 2011 roku wykorzystana została
126 111,11 zł. Podstawą przyznania środków jest art. 29 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy, który
stanowi, iż koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane m.in. ze
środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%, z tym że procentowy udział
samorządu województwa w kosztach nie może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia
innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.
Tabela Nr 2 Zestawienie przyznanego dofinansowania ze środków PFRON i środków własnych budżetu
województwa na tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w 2011 roku.

L.P.

1.

2.

Nr umowy

Środki
PFRON

Środki
własne
budżetu
województwa

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej

BON.3020UDOT/49/ZAZ/2004
zmieniona aneksami:
od nr 1 do nr 22

1 066 079

-

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej

Nr BON.3020UDOT/843/ZAZ//200
5 02.12.2005 r.
zmieniona aneksami :
od nr 1 do nr 18

480 895

-

Podmiot
zawierający
umowę

Określenie realizowanego
zadania województwa

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
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3.

Wąbrzeskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
ul. Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej

Nr SPN.3020UDOT/1047//2007
13.08.2007 r.
zmieniona aneksem
od nr 1 do nr 19

1 070 000

41 111,11

4.

Powiat Brodnicki
ul. Kamionka 18
87-300 Brodnica

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej

Nr SPN.3020UDOT/1305/2007
24.09.2007 r.
zmieniona aneksem
od nr 1 do nr 16

1 536 500

-

5.

Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu
aktywności zawodowej

Nr SPN.II.3020UDOT/873/2008
06.10.2008 r.
zmieniona aneksem
od nr 1 do nr 16

814 000

85 000,00

6.

Powiat
Radziejowski
ul. Kościuszki 17
87-200 Radziejów

dofinansowanie kosztów
utworzenia i działalności
obsługowo-rehabilitacyjnej
zakładu aktywności
zawodowej

Nr SP-II.925.7.3.
3041.14.2011
z dnia 28.09.2011 r.
zmieniona aneksem
nr 1

3 309 219

-

Razem

8 276 693

126 111,11

Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych

Zgodnie z założeniami polityki samorządu wskaźnik dotyczący liczby utworzonych
zaz wzrósł z wartości bazowej w 2010 r., czyli 5 zaz do wartości planowanej w 2011 r., tzn. 6
zaz. Ogólna liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach aktywności
zawodowej przewyższyła wartość planowaną w 2011 r. tzn. 182 osoby i zwiększyła się z 172
osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) do 241 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia
2011 r.).

2. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (…)

Przedmiotowe zadanie realizowane było na podstawie założeń polityki samorządu
województwa w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz dalszej likwidacji wszelkich
barier uniemożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
priorytetu dotyczącego prowadzenia działań w zakresie poprawy dostępności obiektów
publicznych infrastruktury miejskiej i wiejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych
z różnymi schorzeniami.
6

Do 30 listopada 2010 roku wpłynęło 15 wniosków do rozpatrzenia i realizacji
powyższego zadania w 2011 roku, w tym:
- 8 kompletnych wniosków na łączną kwotę wnioskowanego w 2011 r. dofinansowania
wynoszącą 2 193 893,98 zł,
- 7 wniosków nie spełniało wymaganych kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu
województwa finansowanych ze środków PFRON5.
Zgodnie z uchwałą Nr 17/266/11 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie
dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2011
z późn. zm., Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie
5 podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie inwestycji
jednorocznych.

Z

jednym

spośród

tych

wnioskodawców

rozwiązano

umowę

na dofinansowanie robót budowlanych w drodze porozumienia stron. Ostatecznie samorząd
województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie inwestycji jednorocznych, które
zostały zrealizowane i rozliczone w 2011 r. przekazał kwotę 315 839,00 zł (tabela nr 3).
Ponadto

z

uwagi

na

wyrażenie

przez

Sejmik

Województwa

zgody

na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, zgodnie z uchwałą Nr VII/111/11
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. z późn. zm.,
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/561/11 z dnia 19 maja 2011 r.
z późn. zm. przyznał dofinansowanie 3 podmiotom, w przypadku których okres realizacji
robót budowlanych przewidziano na lata 2011-2012 na podstawie umów wieloletnich. Jeden
spośród tych wnioskodawców z uwagi na przyznanie kwoty na dofinansowanie robót
budowlanych mniejszej niż wnioskowano zrezygnował z przyznanego dofinansowania,
wobec czego zawarto 2 umowy wieloletnie, których okres realizacji przewidziano na lata
2011-2012.
W 2011 r. realizowane były również 2 inwestycje na podstawie umów wieloletnich
zawartych przez Województwo w latach poprzednich. W zeszłym roku przedmiotowi
Wnioskodawcy realizowali roboty budowlane ze środków stanowiących udział własny. Na

5

Dz. U. Nr 187 poz. 1940 z późn. zm.
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dofinansowanie inwestycji wieloletnich samorząd województwa kujawsko-pomorskiego
przekazał w roku 2011 kwotę 140 000,00 zł (tabela nr 4).
Ogółem w 2011 r. dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach robót
budowlanych objęto 6 podmiotów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 455 839,00 zł.
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Tabela Nr 3
Zestawienie przyznanych dotacji w ramach zadania dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2011 roku - stan na
dzień 31.12.2011r. (umowy jednoroczne)

L.P.

1.

Nazwa
Wnioskodawcy

Miejsce realizacji
zadania

Przedmiot
dofinansowania

Nr umowy

Całkowita
wartość
inwestycji
na podstawie
kosztorysu
ofertowego
(zł)

Gmina Miasto
Grudziądz

Dom Pomocy
Społecznej
Nr 2 w Grudziądzu
ul. Nadgórna 30/32
86-300 Grudziądz

Modernizacja szybu
windowego
wraz z montażem
windy
i dobudową
wiatrołapu

SP-II-Z.924.4.7.3041.6.2011
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

219 659,30

149 659,30

70 000,00

Wykonanie podłogi
antypoślizgowej,
zamontowanie
sygnalizacji
dźwiękowej
oraz oznakowanie
poziome
dla osób
niewidomych

SP-II-Z.924.3.7.3041.2.2011
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

69 811,47

34 906,47

34 905,00

Dostosowanie
pionowych ciągów
komunikacyjnych
dla osób
niepełnosprawnych
poprzez przebudowę
szybów windowych
oraz montaż dwóch
dźwigów osobowych

SP-II-Z.924.2.7.3041.1.2011
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

579 967,23

70 000,00
Umowa rozwiązana
w drodze
porozumienia stron

2.

Biblioteka Miejska
im. Wiktora
Kulerskiego
w Grudziądzu

3.

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Centrum
Uzdrowiskowe
Energetyk Sp.
z o.o.
w Inowrocławiu

Filia nr 13 i
Ośrodek
Czytelnictwa
Niepełnosprawnych
Biblioteki Miejskiej
im. W. Kulerskiego
ul. Mikołaja
z Ryńska 1-7
86-300 Grudziądz
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Centrum
Uzdrowiskowe
Energetyk Sp. z o.o.
w Inowrocławiu
ul. Wilkońskiego 2
88-100 Inowrocław
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649 967,23

Udział własny
Wnioskodawcy
(zł)

Przyznana kwota
dofinansowania
(zł)

4.

Gmina Białe Błota

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
ul. Betonowa 1a
86-005 Białe Błota

5.

Samodzielny
Publiczny Zespół
Przychodni
Specjalistycznych

Ośrodek
Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych
ul. Radosna 5
87-800 Włocławek

Rozbudowa obiektu
w ramach Centrum
Integracji
i Rehabilitacji
,,REVITA",
a w szczególności
modernizacja klatki
schodowej, budowa
windy
i pomieszczeń
specjalistycznych
Wymiana drzwi
wejściowych,
wymiana
i montaż okien w
holu, wykonanie
podłogi
antypoślizgowej,
malowanie ścian
i otworów
drzwiowych

SP-II-Z.924.8.7.3041.4.2011
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

333 262,02

183 262,02

150 000,00

SP-II-Z.924.11.6.3041.3.2011
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

121 868,26

60 934,26

60 934,00

1 008 729,28

315 839,00

Razem
1 394 568,28
Opracowanie własne Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych.
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Tabela Nr 4
Wykaz Wnioskodawców, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a okres ich realizacji dotyczy roku
2011 r. - stan na dzień 31.12.2011 r.

L.
P.

1.

Nazwa
Wnioskodawcy

Fundacja
,,WIATRAK"

2.

Parafia RzymskoKatolicka
p.w. Miłosierdzia
Bożego i Świętej
Siostry Faustyny
Kowalskiej

3.

Zakład
PielęgnacyjnoOpiekuńczy im. Ks.
Jerzego Popiełuszki
w Toruniu

Kwota
dofinansowania
ze środków
PFRON
przyznana przez
Zarząd na 2009r.
(zł)

Kwota
dofinansowania
ze środków
PFRON
przyznana przez
Zarząd na 2010r.
(zł)

Miejsce realizacji
zadania

Przedmiot
dofinansowania

Okres
realizacji
zadania

Całkowita wartość
inwestycji na
podstawie
kosztorysu
ofertowego

Dom Jubileuszowy
ul. Bołtucia 7
85-791 Bydgoszcz

Przygotowanie
oraz wykonanie warstw
wstępnych posadzek,
ścian, sufitów,
wykonanie
powierzchni
zewnętrznych, prace
wykończeniowe

2009-2011

3 898 625,35

844 035,00

155 965,00

2010-2011

5 483 258,80

X

475 000,00

2011-2012

927 384,04

X

X

Ośrodek Parafialny
,,Samarytanin"
przy Diecezjalnym
Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego
ul. Św. Faustyny 12
87-100 Toruń
Zakład
PielęgnacyjnoOpiekuńczy im. Ks.
Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8
87-100 Toruń

Budowa Ośrodka
Parafialnego
,,Samarytanin"

Rozbudowa
Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego o ogród
zimowy wraz z
zagospodarowaniem
terenu
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Kwota
dofinansowania
ze środków
PFRON
przyznana przez
Zarząd na 2011r.
(zł)

Planowana
kwota
dofinanso
wania ze
środków
PFRON
na 2012r.
(zł)

0,00

X

0,00

X

70 000,00

330 000,00

4.

5.

Sanatorium
Uzdrowiskowe
,,Krystynka"
Sp. z o.o.

Fundacja
,,Światło"

Sanatorium
Uzdrowiskowe
,,Krystynka"
Sp. z o.o.
ul. Polna 16
87-720 Ciechocinek
Dom dla osób
wybudzonych
ze śpiączki ,,EFATA"
ul. Parkowa 1a
87-165 Cierpice

Dobudowa bazy
zabiegowej

2011-2012

657 250,00

X

X

Budowa domu
dla osób wybudzonych
ze śpiączki

2010-2011

2 475 729,01

X

13 442 247,20

844 035,00

Razem:

X

Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych
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70 000,00

X

X

Wnioskodawca
zrezygnował
z przyznanego
dofinansowania

X

630 965,00

140 000,00

330 000,00

W roku 2011 r. dofinansowaniem robót budowlanych ze środków PFRON objęto:
1 dom pomocy społecznej, 1 ośrodek czytelnictwa osób niepełnosprawnych, 1 sanatorium,
1 centrum integracji i rehabilitacji,

1 ośrodek rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a więc wskaźnik dotyczący liczby dofinansowanych
robót budowlanych w 2011 r. wyniósł 6.
Przedmiot dofinansowania obejmował budowę szybów wraz montażem wind,
wykonanie oznakowania i sygnalizacji dźwiękowej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,
dobudowę bazy zabiegowej, budowę terapeutycznego ogrodu zimowego, budowę
pomieszczeń specjalistycznych oraz remont obiektów, które przeznaczone zostały
na rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Do dnia 31 grudnia 2011 r. limit środków finansowych w wys. 455 839,00 zł,
przeznaczony w roku bieżącym na zadanie dofinansowania robót budowlanych został
rozdysponowany w 100 %.
Łącznie dofinansowaniem w roku 2011 objęto 5 obiektów zlokalizowanych na terenie
gmin miejskich oraz 1 obiekt na terenie gminy wiejskiej. Spośród wszystkich
dofinansowanych obiektów, 1 obiekt przeznaczony jest głównie na rehabilitację dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
Dofinansowanie wyżej wymienionych inwestycji przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

ze

środków

PFRON

polepszy

warunki

bytowe

osób

niepełnosprawnych, umożliwi osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do budynków
i swobodne poruszanie się wewnątrz budynków. Dzięki dofinansowaniu robót budowlanych
możliwe będzie rozszerzenie usług dla osób niepełnosprawnych poprzez funkcjonowanie
,,punktu stawiennictwa” dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, prowadzenie
bezpłatnych usług z zakresu poradnictwa prawnego. Osoby niepełnosprawne będą miały
swobodny dostęp do atrakcji edukacyjnych i kulturalnych, pomocy medycznej, terapii
zajęciowej oraz pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację.
Szacuje się, że bezpośrednio i pośrednio z efektów dofinansowania robót
budowlanych, które zrealizowano w 2011 roku, korzystać będzie około 5 000 osób
niepełnosprawnych, z czego 1 141 osób wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 479
niepełnosprawnych mieszkańców wsi.
Realizacja powyższego zadania jest zgodna z działaniem 5.2. Dofinansowywanie
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, w ramach celu 5 programu wojewódzkiego Zwiększenie potencjału
w zakresie świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych.
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3. Zadania

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym
a) Finansowane ze środków PFRON
Wskazane zadanie realizowane było na podstawie założeń polityki samorządu
województwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych, priorytetu dotyczącego zlecania fundacjom, stowarzyszeniom
i innym organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej.
Zadanie realizowane jest przez samorząd województwa na podstawie art. 36 ust. 2
ustawy o rehabilitacji (…). Do zlecania zadań fundacjom i organizacjom pozarządowym
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie6 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym7.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przyjęto uchwałą
Nr 1/22/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2011 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
przyjęto uchwałą Nr 13/202/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 lutego 2011 r., zmienionej uchwałą Nr 27/438/11 z dnia 19 kwietnia oraz uchwałą
Nr 71/1579/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.
W

ramach

otwartego

konkursu

ofert

nr

15/2011

zostały

złożone

84 oferty, w tym:
•

55 – nie spełniło wymogów formalnych – wskaźnik dotyczący liczby złożonych
ofert, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego w ocenie formalnej
i merytorycznej to 55 ofert.

6
7

Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536
Dz. U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172
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•

29 – spełniło wymagania formalne i merytoryczne, które wybrano do realizacji
przyznając im środki finansowe, z czego jeden oferent zrezygnował z realizacji
zadania przed podpisaniem umowy.

W trybie uproszczonym, zgodnie z zapisami art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 7 ofert, z czego Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 przyjął do realizacji:
1. Nr 58/1195/11 z dnia 28 września 2011 r.,
2. Nr 60/1242/11 z dnia 13 października 2011 r.,
3. Nr 61/1382/11 z dnia 16 listopada 2011 r.,
4. Nr 65/1384/11 z dnia 16 listopada 2011 r.,
5. Nr 65/1383/11 z dnia 16 listopada 2011 r.,
6. Nr 71/1578/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.
Łącznie dofinansowanie otrzymały 33 projekty na łączną kwotę 247 000,00 zł.
W ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2011 podpisano 28 umów z czego jedna uległa
rozwiązaniu na mocy porozumienia stron już po podpisaniu umowy. Ostatecznie
zrealizowano zadania z 27 umów na kwotę 191 000,00 zł. Środki te zostały wypłacone
22 organizacjom pozarządowym. Pozostałe środki finansowe w kwocie 56 000,00 zł zostały
przyznane w trybie uproszczonym i wypłacone 4 organizacjom pozarządowym na realizację
6 umów.
W ramach otwartego konkursu ofert 15/2011 oraz zadań realizowanych z pominięciem
otwartego konkursu ofert, wzięło udział łącznie 3 744 osób niepełnosprawnych w tym 275
dzieci.
Dofinansowanie wyżej wymienionych zadań przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON pozwoliło na pełne uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym. Przyczyniło się do zwiększenia udziału tych osób
w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Niepełnosprawni mieli możliwość uczestniczenia
w zawodach sportowych, szkoleniach i terapii, objęci byli wsparciem psychologicznoprawnym.

Tabela Nr 5
Zestawienie przyznanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach otwartego konkursu ofert nr
15/2011 związanych z realizacją zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

→
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L.p.

1

2

3

4

5

Nr
zada
nia
z
kata
logu

Nr umowy/aneksu

Nazwa oferenta

Adres siedziby oferenta

1

SP-IIZ.614.1.44.616.21.2011
ANEKS NR 1

Centrum Pielęgnacji
Caritas Diecezji
Toruńskiej

ul. Kardynała St.
Wyszyńskiego 7/9,
87-100 Toruń

1

SP-IIZ.614.1.18.616.34.2011
ANEKS NR 1

Stowarzyszenie
Stwardnienia
Rozsianego SM

ul. Swarzewska 10,
85- 731 Bydgoszcz

2

3

3

SP-IIZ.614.1.64.616.26.2011

Fundacja WIATRAK

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania / liczba beneficjentów
zadania

Przekazana
kwota
dotacji (zł)

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych
w Centrum Pielęgnacji
Caritas i środowisku
domowym

25.02.-15.2011 r.
Rehabilitacja dla 550 osób niepełnosprawnych
w warunkach domowych

Rehabilitacja ruchowa

07.03.-31.10.2011
Rehabilitacja dla najbardziej poszkodowanych
15 chorych na SM – poruszających się o
kulach, przy chodzikach i na wózkach

8 000

"Potrafię, wiem
i działam!"

21.03.-15.11.2011 r.
Zajęcia indywidualne i warsztatowe dla 20 osób
niepełnosprawnych w celu przegotowania ich
do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy lub
samozatrudnienia w spółdzielni socjalnej

6 000

ul. Bołtucia 5,
85-791 Bydgoszcz

SP-IIZ.614.1.29.616.18.2011

Bydgoskie
Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych na
Fenyloketonurię

ul. Nowa 28/2,
85-119 Bydgoszcz

"F jak Fenyloketonuria –
blaski
i cienie diety
niskobiałkowej, warsztaty 02.05.-15.11.2011
edukacyjno - kulinarne Warsztaty w zakresie diety dla 120 osób – 40
rozwijające możliwości chorych na fenyloketonurię dzieci i 80
leczenia dietetycznego
opiekunów
dzieci i młodzieży
chorych na
fenyloketonurię

SP-IIZ.614.1.46.616.98.2011

Polskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło w
Bydgoszczy

ul. Grunwaldzka
120/13,
85-235 Bydgoszcz

Poznać dziecko głęboko 01.09.-15.11.2011 r.
niezrozumiane – warsztaty Terapia i organizowanie wsparcia dla rodzin z
i terapia
dziećmi niepełnosprawnymi dla 30 osób
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40 000

6 000

4 000

6

7

4

SP-IIZ.614.1.45.616.22.2011

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Osób
Jąkających się Oddział
Toruń

ul. Woj. Polskiego,
87-100 Toruń

4

SP-IIZ.614.1.21.616.16.2011

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Kujawsko-Pomorski

ul. Powstańców Wlkp.
33,
85-090 Bydgoszcz

8

5

SP-IIZ.614.1.50.616.24.2011

9

5

SP-IIZ.614.1.48.616.23.2011

"Jestem"
Stowarzyszenie
Pomocy dzieciom
Niepełnosprawnym i
Osobom
Potrzebującym
Wsparcia
"Jestem"
Stowarzyszenie
Pomocy dzieciom
Niepełnosprawnym i
Osobom
Potrzebującym
Wsparcia

ul. Żółkiewskiego
37/41,
87-100 Toruń

ul. Żółkiewskiego
37/41,
87-100 Toruń

Udzielanie informacji na
temat przysługujących
uprawnień, dostępnych
usług medycznych
osobom
niepełnosprawnym jąkającym się oraz ich
rodzinom zamieszkałych
na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
poprzez stronę
internetową prasę,
kolportaż ulotek oraz
informacje indywidualne

25.02.15.11.2011 r.
Udzielanie informacji na temat przysługujących
uprawnień, dostępnych usług medycznych
osobom niepełnosprawnym - jąkającym się oraz
ich rodzinom zamieszkałych na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez
stronę internetową prasę, kolportaż ulotek oraz
informacje indywidualne – ogólnodostępne dla
niepełnosprawnych z dysfunkcją płynności
mowy

2 000

Nasze Centrum

01.03.-15.11.2011 r.
Wsparcie psychologiczne, prawne z zakresu
orientacji przestrzennej i rehabilitacji wzroku
dla 200 nowych członków PZN

20 000

Samodzielność w czasie
wolnym

01.04.-15.07.2011 r.
Zajęcia edukacyjno integracyjne i psychoedukacyjne związane z nauczaniem
organizowania czasu wolnego dla 20 osób
niepełnosprawnych

Żeglarski Obóz
01.06.-31.08.2011
Integracyjny Mazury 2011 Obóz żeglarski dla 30 osób niepełnosprawnych

17

3 000

5 000

5

SP-IIZ.614.1.32.616.35.2011

Fundacja Wspierania
Rozwoju Impuls

ul. Chopina 22/2,
87-100 Toruń

Wczesna interwencja dla
dzieci z
niepełnosprawnościami. 01.04.-15.11.2011 r.
Konsultacje
Konsultacje specjalistyczne w zakresie rozwoju
specjalistyczne w zakresie psychoruchowego dla 15 dzieci
rozwoju
psychoruchowego dzieci

11

5

SP-IIZ.614.1.33.616.36.2011

Fundacja Wspierania
Rozwoju Impuls

ul. Chopina 22/2,
87-100 Toruń

"Kółko graniaste" Zajęcia
01.04.-15.11.2011 r.
rehabilitacyjno Turnusy terapeutyczne w zakresie rozwoju
edukacyjne dla dzieci z
psychoruchowego dla 15 dzieci
niepełnosprawnościami

5 000

12

8

SP-IIZ.614.1.19.616.15.2011

Oddział KujawskoPomorski Polskiego
Związku Głuchych

ul. Bernardyńska 3,
85-029 Bydgoszcz

Miganie jest proste

01.04.-15.11.2011 r.
Nauka języka migowego skierowana do 112
pracowników administracji publicznej

25 000

13

9

SP-IIZ.614.1.15.616.13.2011

Bractwo Rycerskie
Ziem Toruńskich
Brzozówka

ul. Kalinowa 13, 87123 Dobrzejewice

My też jesteśmy aktywni
i sprawni

SP-IIZ.614.1.16.616.14.2011

Fundacja "Ochrona
Zdrowia i
Rehabilitacja
Niepełnosprawnych"

ul. Wyszyńskiego 1,
86-320 Łasin

Bądźmy razem - IX edycja
ogólnopolskiego
otwartego
współzawodnictwa
w tenisie stołowym osób
z niepełnosprawnością

10

14

9

18

3 000

15.03.-30.06.2011 r.
Impreza kulturalna dla 20 niepełnosprawnych
dzieci

5 000

25.02.-05.07.2011 r.
Współzawodnictwo – zawody sportowe w
tenisie
stołowym
dla
180
osób
niepełnosprawnych

3 000

9

SP-IIZ.614.1.42.616.19.2011

Fundacja Ducha na
Rzecz Rehabilitacji
Naturalnej Ludzi
Niepełnosprawnych

ul. Szosa Bydgoska
15,
87-100 Toruń

Spotkanie wigilijne
niepełnosprawnych w
Gronowie k/Torunia w
Pałacu Wolfów - Internat
Szkół Rolniczych w dniu
11 grudnia 2011 r.
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9

SP-IIZ.614.1.43.616.20.2011

Fundacja Ducha na
Rzecz Rehabilitacji
Naturalnej Ludzi
Niepełnosprawnych

ul. Szosa Bydgoska
15,
87-100 Toruń

Koncert kolęd - Kolędy
dla Ducha w dniu 19
grudnia 2011 r.

17

9

SP-IIZ.614.1.69.616.100.2011

Fundacja
GAUDEAMUS

ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie
Kino dla Osób
Niewidomych

SP-IIZ.614.1.6.616.12.2011

Odział Terenowy
Polskiego
Towarzystwa Walki z
Kalectwem

ul. 20 Stycznia 9/1
85-081 Bydgoszcz

9

SP-IIZ.614.1.81.616.27.2011

Pomorsko-Kujawski
Klub Kultury
Fizycznej, Sportu i
Turystyki
Niewidomych i
Słabowidzących
"Łuczniczka"

9

SP-IIZ.614.1.54.616.25.2011A
NEKS NR 1

Stowarzyszenie
"VISUS
SUPREMUS" przy
Ośrodku SzkolnoWychowawczym

15

18

19

20

9

15.11.30.12.2011 r.
Spotkania wigilijne dla 120 osób
niepełnosprawnych

15.11.-30.12.2011 r.
Koncert
kolęd
w
niepełnosprawnych

dla

2 000

400

osób

5 000

01.03.15.11.2011 r.
Przygotowanie audiodeskrypcji dla 4 filmów i
ich emisja dla 100 osób niewidomych

5 000

Impreza terapeutyczna
kulturalna dla osób
najciężej uszkodzonych

20.04.-05.06.2011 r.
Impreza terapeutyczna połączona z obchodami
Dnia Dziecka w Ogrodach Działkowych
„Zalesie”
w
Myślęcinku
dla
65
niepełnosprawnych dzieci

3 000

ul. Powst. Wlkp. 33,
85-090 Bydgoszcz

Sprawni i aktywni

10.04.-15.11.2011 r.
Imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych
z rożnymi dysfunkcjami: SHOWDOWN dla
niewidomych – dla 40 niepełnosprawnych
zawodników; szachy dla 20 osób
niepełnosprawnych, kręgle dla 60
niepełnosprawnych zawodników i wycieczka
dla 40 osób niepełnosprawnych.

10 000

ul. Krasińskiego 10,
85-008 Bydgoszcz

Piknik Integracyjny
"Różni, ale Razem"

04.05.-01.06.2011 r.
Integracyjny piknik dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i pełnosprawnej dla 400 osób

2 000

19

21

22

9

9

SP-IIZ.614.1.86.616.29.2011

SP-IIZ.614.1.39.616.167.2011

Stowarzyszenie
Pomocy na Rzecz
Rodzin

ul. Ogrodowa 2A,
86-061 Nowa Wieś
Wielka

Stowarzyszenie Sportu
i Rehabilitacji Osób
ul. Piwnika Ponurego
Niepełnosprawnych
10,
TRIUMF-START
85-796 Bydgoszcz
BYDGOSZCZ

9

SP-IIZ.614.1.79.616.168.2011

Towarzystwo
Rodziców Dzieci
Specjalnej Troski
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9

SP-IIZ.614.1.22.616.17.2011

Wąbrzeskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski

ul. Matejki 18,
87-200 Wąbrzeźno
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10

SP-IIZ.614.1.27.616.120.2011
ANEKS NR 1

Liga Kobiet Polskich
Kujawsko-Pomorski
Oddział Wojewódzki

ul. Modrzewiowa 6,
85-631 Bydgoszcz

23

ul. Wyspiańskiego 13,
87-300 Brodnica

X Olimpiada Sportowa
Środowiskowych Domów
Samopomocy
Województwa KujawskoPomorskiego Nowa Wieś
Wielka 2011

01.03.-15.07.2011 r.
Impreza sportowa skierowana głownie do 290
podopiecznych z 29 Środowiskowych Domów
Samopomocy Województwa KujawskoPomorskiego

3 000

VII Integracyjne Zawody
dla Młodzieży w Tenisie
Stołowym

07.10-09.10.2011 r.
Zawody w tenisie stołowym dla 80
niepełnosprawnych

4 000

III Turniej Kręglarski
Osób Niepełnosprawnych 27.10.-04.11.2011 r.
Województwa Kujawsko- Turniej
Kręglarski
dla
60
Pomorskiego Brodnica
niepełnosprawnych i 15 opiekunów
2011

osób

2 000

Rywalizacja i integracja 01.03.-15.11.2011
imprezy sportowoZawody sportowe – gry w kręgle dla 72 osób
rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych

6 000

Skrzydła i bariery

20

02.05.-15.12.2011
Promowanie działań osób niepełnosprawnych
w 10 audycjach telewizyjnych

6 000

26

27

11

12

SP-IIZ.614.1.28.616.99.2011

SP-IIZ.614.1.84.616.28.2011

Polskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło w
Bydgoszczy

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Kujawsko-Pomorski

ul. Grunwaldzka
120/13,
85-235 Bydgoszcz

ul. Powstańców Wlkp.
33,
85-090 Bydgoszcz

01.09.-15.11.2011
Niepełnosprawne dziecko Przygotowanie, opracowanie, wydanie
- więcej troski, więcej
i
dystrybucja
broszury
informacyjnej
miłości
dotyczącej niepełnosprawnych dzieci – 1000
sztuk

Wydawanie Kwartalnika
"OKO"

Razem:
Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych
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15.03.-15.06.2011 r.
Prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez
wydawanie Okręgowego biuletynu Informacji
Pomorza i Kujaw PZN „OKO” związanego z
dysfunkcją wzroku skierowana do m.in. 200
nowych członków PZN
3289 osób w tym 155 dzieci

3 000

5 000

191 000

Tabela Nr 6
Zestawienie przyznanego dofinansowania ze środków PFRON z pominięciem otwartego konkursu ofert związanych z realizacją zadań zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym.

L.p.

1

2

3

Nr
zada
nia
z
kata
logu

2

5

9

Nr umowy/aneksu

SP-II.
615.3.1.616.173.2011

SP-II.
615.2.4.616.182.2011

SP-II.
615.2.7.616.183.2011

Nazwa oferenta

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Kujawsko-Pomorski

Stowarzyszenie
„Towarzystwo Autyzmu w
Toruniu”

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Kujawsko-Pomorski

ul. Powstańców
Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz,

ul. Kanałowa 16
87-100 Toruń

Przekazana
kwota
dotacji (zł)

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania / liczba beneficjentów
zadania

Wojewódzkie
warsztaty wyborcze
dla osób
niepełnosprawnych

19.09.-5.10.2011 r. W punktach inflacyjnych PZN
na terenie województwa 120 osób z wszystkimi
dysfunkcjami zostanie przeszkolonych w zakresie
możliwości i udogodnień, z których będą mogli
skorzystać na wyborach. Na zajęciach
warsztatowych 100 osób niewidomych praktycznie
przećwiczy korzystanie z nakładek brajlowskich i
zapozna się z nowym sposobem głosowania.

10 000

„Wspieranie działań
na rzecz osób
z autyzmem oraz
niepełnosprawnością
intelektualną
z terenu Pomorza
i Kujaw, mających na
celu rozwijanie
umiejętności
sprawnego
komunikowania się
z otoczeniem oraz
poprawę
samodzielnego
funkcjonowania dzieci
i młodzieży

10.10.-21.12.2011 r.
Diagnostyka, wczesna interwencja, aktywizacja i
integracja społeczna dla 40 niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży, organizowanie klubów
integracyjnych i grup wsparcia dla rodziców.

10 000

Spotkajmy się
świątecznie

15.12.-31.12.2011 r.
Spotkania świąteczne z prezentacją artystyczną dla
80 dzieci z dysfunkcjami wzroku, połączone
z rozdaniem paczek świątecznych dla dzieci
pochodzących z ubogich, często inwalidzkich
rodzin.

6 000

Adres siedziby oferenta

ul. Powstańców
Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
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ul. Romana
Dmowskiego 5/13 85317 Bydgoszcz

4

9

SP-II.
615.2.2.616.178.2011

Stowarzyszenie Inicjatywa
Kulturalna BARD

5

9

SP-II.
615.2.5.616.180.2011

Wąbrzeskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski

ul. Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno

Wąbrzeskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski

ul. Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno

6

10

SP-II.
615.2.6.616.181.2011

1.10.-14.11.2011 r.
Promowanie talentów muzycznych z dysfunkcją
I Festiwal Widzących
wzroku połączona z prelekcją na temat roli
Duszą „Muzyka
niewidomych w muzyce. W koncercie wystąpi 15
otwiera oczy”
niewidomych wykonawców. Koncert adresowany
do osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
15.11.-16.12.2011 r.
Przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia
Promocja dobrych
rozwiązań
Osób Niepełnosprawnych w Teatrze im. W.
prowadzących do
Horzycy połączonego z wręczeniem nagród
integracji społecznej Marszałka Woj. Kuj.-Pom. laureatom konkursu
i zawodowej osób
”Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”.
niepełnosprawnych W przygotowanie obchodów zaangażowanych
będzie 50 osób niepełnosprawnych
Mój Dzień –
Międzynarodowy
Dzień Osób
Niepełnosprawnych

Razem:
Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych
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15.11.-16.12.2011 r.
Przygotowanie części artystycznej obchodów
Międzynarodowego Dnia Osób niepełnosprawnych
przez 50 niepełnosprawnych uczestników

455 osób w tym 120 dzieci

10 000

10 000

10 000

56 000

Tabela nr 7 Zestawienie działań z zakresu zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Cel szczegółowy

Działanie

1. Budowanie postaw społecznych w stosunku
do osób niepełnosprawnych

1.2. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych w
ramach zadań zleconych

1

1. Budowanie postaw społecznych w stosunku
do osób niepełnosprawnych

1.3. Opracowanie lub wydanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz
wydawnictw zwartych, dotyczących problematyki osób
niepełnosprawnych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na
nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych.

liczba opracowanych lub wydanych publikacji w ramach
zadań zlecanych

1

1. Budowanie postaw społecznych w stosunku
do osób niepełnosprawnych

1.6. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

liczba zadań zlecanych polegających na promowaniu
aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
ich życia

2

2. Poprawa dostępu do informacji osobom
niepełnosprawnym i ich otoczeniu

2.1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup
środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla
osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te
osoby

liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów/warsztatów dla
osób niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych

1

liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w tych
szkoleniach

20

liczba zorganizowanych szkoleń/kursów/warsztatów dla
członków rodzin osób niepełnosprawnych w ramach zadań
zlecanych

2

liczba członków rodzin biorących udział w tych szkoleniach

150

liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym w
zakresie prowadzenia poradnictwa
psychologicznego/społeczno-prawnego

2

liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
poradnictwa

200

2. Poprawa dostępu do informacji osobom
niepełnosprawnym i ich otoczeniu

2. Poprawa dostępu do informacji osobom
niepełnosprawnym i ich otoczeniu

Wskaźnik

2.2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla
członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i
wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

2.3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego
oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień,
dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla
osób niepełnosprawnych.
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2. Poprawa dostępu do informacji osobom
niepełnosprawnym i ich otoczeniu

2.4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumacza języka
migowego oraz tłumaczy-przewodników.

liczba zorganizowanych szkoleń dla tłumaczy języka
migowego

1

liczba osób biorąca udział w szkoleniach

112

5. Zwiększenie potencjału w zakresie
świadczenia usług na rzecz osób
niepełnosprawnych

5.1. Dofinansowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach oraz promowanie
uniwersalnych rozwiązań w zakresie dostępności.

liczba zorganizowanych imprez w ramach zadań zlecanych

15

liczba osób niepełnosprawnych biorąca udział w imprezach

1 827

6. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych
do lecznictwa specjalistycznego, terapii
i rehabilitacji

6.1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnego typu
placówkach

liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług
rehabilitacyjnych w różnych typach placówek

565

6. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych
do lecznictwa specjalistycznego, terapii
i rehabilitacji

6.4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu
m. in. nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania
się z otoczeniem osób niepełnosprawnych.

liczba zadań zleconych w zakresie prowadzenia grupowych
i indywidualnych zajęć

5

Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych
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c) Finansowane ze środków budżetu województwa

W budżecie województwa zaplanowano łącznie 250 000,00 zł na zlecenie zadań dla
organizacji pozarządowych, w ramach których zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert
na wsparcie zadania pn. „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących” oraz na
powierzenie zadnia pn. „Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku migowym
dla osób niesłyszących powyżej 16 roku życia”.
Realizacja poniżej opisanych działań opierała się na założeniach polityki samorządu
województwa

w zakresie

zwiększenia

dostępu

dzieci

i

młodzieży

do

wczesnej

wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność, priorytetu odnoszącego się do
popularyzacji istoty wczesnej interwencji i jej wpływu na proces rehabilitacji dzieci
i młodzieży.
Zadania były zgodne z planowanym działaniem 6.3. Wspieranie dostępu dzieci
i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność, w ramach
celu 6 Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do lecznictwa specjalistycznego, terapii
i rehabilitacji.

1b. Zadanie pn.: „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”
W dniu 24 lutego 2011 roku, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął
uchwałę Nr 13/194/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 12/2011
na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego pn.: „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”, na które
wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne i merytoryczne.
Dofinansowanie ze środków budżetu województwa otrzymały dwie organizacje pozarządowe,
tj.:
• Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski na zadanie
pn. „Pokażmy świat niewidomemu dziecku”, otrzymał dofinansowanie w wysokości
90 000,00 zł, które zostały w pełni wykorzystane. Zadanie realizowane było od dnia
01 kwietnia 2011 do 15 grudnia 2011 roku.
Działaniem objęto 100 osób, w tym 50 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat.
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Głównym celem zadania było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dziecka, podjęcia przez niego edukacji
szkolnej poprzez niesienie wszelkiej, kompleksowej, specjalistycznej pomocy.
Szczegółowym celem zadania było m.in. rozwijanie orientacji przestrzennej,
podstawowa nauka pisma Braille’a, nauka czynności dnia codziennego, zwiększenie
samodzielności dzieci.
W ramach osiągnięcia powyższych celów udzielonych zostało około 200 porad
przez tyflopedagoga, przeprowadzona została także indywidualna diagnoza każdego dziecka,
opracowany został także indywidualny program rehabilitacji. W ramach zadania prowadzona
była także indywidualna rehabilitacja w domu rodzinnym dziecka, 5 dniowe szkolenia dla 40
dzieci i rodziców bądź opiekunów najbardziej potrzebujących wsparcia oraz spotkania
angażujące i mobilizujące rodziców do podnoszenia ich kwalifikacji.
• Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży o Zaburzonym Rozwoju
„TY i JA” na zadanie pn. „Barwy marzeń”, otrzymało dofinansowanie
w wysokości 10 000,00 zł. Zadanie realizowane było od dnia 01 marca 2011 do 30
czerwca 2011 roku.
Działania zawarte w ofercie objęły wsparciem 5 dzieci, w wieku do 7 roku życia.
Głównym celem zadania było objęcie dzieci programem rehabilitacji wzroku poprzez
wielospecjalistyczna

diagnozę,

tworzenie

indywidualnych

programów

oraz

wybór

odpowiednich dla dziecka zajęć terapeutycznych. Szczegółowe cele zadania objęły
rehabilitację wzroku oraz rehabilitację ruchową, rozwijanie orientacji przestrzennej,
pobudzenie aktywności życia codziennego.
Zajęcia prowadzone były przez 5 terapeutów. Rodzaj zajęć dostosowany był do
możliwości psychofizycznych dzieci.

W ramach realizacji powyższych zadań możliwe było osiągnięcie planowanej wartości
wskaźnika dotyczącego liczy dzieci niepełnosprawnych biorących udział we wczesnym
wspomaganiu rozwoju. Wartość ta w 2011 r. wyniosła 55 dzieci.

27

2b. Zadanie pn.: „Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku
migowym dla osób niesłyszących powyżej 16 roku życia”
W dniu 20 lipca 2011 roku, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął
uchwałę Nr 48/869/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2011
na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2011 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług indywidualnych i grupowych w języku
migowym dla osób niesłyszących powyżej 16 roku życia”.
Do dnia 8 czerwca 2011 r., wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polski Związek
Głuchych na zadanie pn. „Język migowy – naszym językiem”, która spełniała wymagania
formalne i merytoryczne. Beneficjentami ostatecznymi zadania były zarówno osoby
niesłyszące, słabo słyszące oraz słyszący członkowie ich rodzin.
Miejscem realizacji zadania było 5 Ośrodków Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
Niesłyszących z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są podległe Oddziałowi
PZG.
Na realizację w/w zadania Samorząd Województwa przeznaczył kwotę 150 000,00 zł.,
która została w całości rozdysponowana.
Celem zadania była likwidacja barier w komunikowaniu, pomoc w załatwianiu spraw
osobom niesłyszącym, likwidacja bezrobocia w środowisku niesłyszących, kształtowanie
światopoglądu i osobowości dzięki tłumaczeniom życia społecznego (media), integracja
indywidualna

słuchu

ze

światem

słyszących,

zwiększenie

aktywności

sportowej

oraz kulturalno-rekreacyjnej, pełne uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, podwyższenie
poczucia własnej wartości, możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego.
Zadanie było prowadzone przez 13 tłumaczy języka migowego, którzy wykonali
łącznie 3 129 usług.
Podsumowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych

zlecanych

fundacjom

przedstawione w tabeli nr 8.
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i

organizacjom

pozarządowym

zostało

Tabela Nr 8
Zbiorcze zestawienie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom i organizacjom pozarządowym według przeprowadzonego tryby postępowania.
Zadania
zlecane

Dofinansowanie
ze środków
PFRON

Dofinansowanie
ze środków
budżetu
województwa

Liczba
zrealizowanych
umów

Liczba
beneficjentów

Liczba
zorganizowanych
usług

Konkurs ofert
nr 15/2011

191 000,00 zł

-

27

3 289 osób w
tym 155 dzieci

-

Tryb
uproszczony

56 000,00 zł

-

6

455 osób w
tym 120 dzieci

-

Konkurs ofert
nr 12/2011

-

100 000,00 zł

2

105 osób w
tym 55 dzieci

-

Konkurs ofert
nr 17/2011

-

150 000,00 zł

1

-

3 129

247 000,00 zł

250 000,00 zł
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3 744 osób w
tym 275
dzieci

3 129

w ramach:

Razem:

Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych

W ramach realizacji zadania pn. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym możliwe było
osiągnięcie

wskaźnika

dotyczącego

ogólnej

liczby

osób

niepełnosprawnych

jako

beneficjentów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 3 744 osób.

4. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy
turnusowe
Opinia sporządzana jest na podstawie wizji lokalnej ośrodka i zawiera: stwierdzenie
zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem
faktycznym, informację o standardzie ośrodka, ocenę warunków sanitarno-higienicznych,
ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu,
odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, ocenę zaplecza i jego wyposażenia do
realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym
zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów
i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych
w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju
turnusów, które będą odbywały się w ośrodku.
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W 2011 roku do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 3

wnioski o wpis

do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON.
Ogółem w 2011 r. samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zaopiniował
pozytywnie 4 wnioski o wpis do rejestru ośrodków - jeden wniosek dotyczył sprawy
wszczętej w 2010 r.
Spośród wszystkich zaopiniowanych w 2011 roku wniosków, 1 wniosek dotyczył
ośrodka, który po raz pierwszy ubiegał się o przedmiotowy wpis. Pozostałe wnioski dotyczyły
ośrodków, którym upływał bądź upłynął

termin uprawniający do przyjmowania

zorganizowanych grup turnusowych, korzystających z dofinansowania ze środków PFRON,
bowiem wpis do rejestru ośrodków dokonywany jest na okres 3 lat.
Realizacja zadania jest zgodna z planowanym działaniem 5.3. w ramach celu 5
Zwiększenie potencjału w zakresie świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych.
W związku z powyższym wartość wskaźnika dotyczącego liczy opiniowanych
wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe w 2011 r.
wyniosła 5.
5. Kontynuacja

realizacji

zadania

dotyczącego

udzielania

jednorazowej

pożyczki zakładom pracy chronionej

W celu ochrony istniejących miejsc pracy osób niepełnosprawnych, Województwo
kierowało w poprzednich latach pomoc do zakładów pracy chronionej, udzielając im
jednorazowej pożyczki. Zakłady pracy chronionej wykorzystywały otrzymane środki na
odzyskanie stabilizacji sytuacji finansowej, eliminując tym samym ryzyko utraty pracy przez
zatrudnione osoby niepełnosprawne.
Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie 1 stycznia
2009 r. zniosła tę formę pomocy oferowanej zakładom pracy chronionej, w związku z czym
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie przyznaje aktualnie pomocy finansowej
na opisywany cel.
We współpracy z Biurem Prawnym prowadzony był monitoring wszczętych
postępowań 5 pożyczek.
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6. Kontrole i wizytacje przeprowadzane w ramach wykonywanych zadań
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy
upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych8, jak również w oparciu o zapisy zawieranych umów
o dofinansowanie zadań ze środków PFRON

i zatwierdzony przez Marszałka

Województwa Kujawsko-Pomorskiego plan kontroli na 2011 r., Wydział Integracji Osób
Niepełnosprawnych w 2011 roku przeprowadził 8 kontroli, w tym:
a) 1 kontrolę w ramach realizacji umowy na ,,dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Kontrole obejmowała
sprawdzenie prawidłowości przeznaczenia obiektu na cele rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz umieszczenia w widocznym miejscu trwałej tablicy z herbem
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego,

informującej

o

realizacji

inwestycji

przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku
przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości,
b) 1 kontrolę w ramach realizacji umowy o zlecanie realizacji zadań w ramach art. 36
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie
dokumentacji merytorycznej dotyczącej przeprowadzenia naboru uczestników
w realizowanym zadaniu, sprawdzenie dokumentów źródłowych będących podstawą
sporządzenia informacji o wydatkowaniu przyznanych środków, a także wypełnienie
przez dotowanego obowiązków informacyjnych, związanych z otrzymanym
wsparciem ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego. W toku prowadzonych czynności wydano zalecenia pokontrolne.
c) 6 kontroli realizacji umów na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
zakładów

aktywności

dokumentów

zawodowej.

źródłowych

Zakres

będących

kontroli

podstawą

obejmował
sporządzenia

sprawdzenie
informacji

o wydatkowaniu środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
8

Dz. U. Nr 53, poz. 323.
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Niepełnosprawnych przekazanych przez Województwo na działalność zakładów
aktywności

zawodowej

w

latach

2010-2011

r.,

działań

zaz

związanych

z wprowadzaniem jego beneficjentów na otwarty rynek pracy, umieszczenia
w widocznym miejscu trwałych tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także uczestnictwo
osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zaz na zajęciach rehabilitacyjnych.
W przypadku 2 zaz wydano zalecenia pokontrolne.

Przeprowadzone wizytacje:
-

18 wizytacji, w ramach których sprawdzano dokumenty załączone do wniosków

oraz zaawansowanie robót budowlanych przed rozpatrzeniem wniosków dotyczących
dofinansowania robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów oraz wykonanie robót
budowlanych, których zakres został przedstawiony do rozliczenia zgodnie z zawartymi
w latach 2010-2011 umowami na dofinansowanie robót budowlanych, a także dokumentację
inwestycyjną po przeprowadzonych przez wnioskodawców procedurach przetargowych;
- 6 wizytacji, w ramach których sprawdzano zgodność danych zawartych we wniosku
w sprawie wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe, zgodnie z zapisami
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.9
- dwie wizytacje dotyczyły sprawy wszczętej w 2010 r.
- 12 wizytacji dokonanych w obiektach, które zgłoszone zostały do udziału w V edycji
Konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, jako obiekty w pełni
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wizytacji dokonała Komisja Konkursowa,
powołana w ramach realizacji V edycji Konkursu, w pracach której uczestniczyło łącznie
10 osób, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych różnych dysfunkcji organizmu.

7.

REALIZACJA PROGRAMU PFRON - „Program Wyrównywania Różnic
Między Regionami II” Obszar A

W lipcu 2011 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
poinformował
9

o

wznowieniu

realizacji

„Programu

Dz. U. Nr 230, poz. 1694
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wyrównywania

różnic

między

regionami II” - w obszarze A z zastrzeżeniem, że dofinansowane zostaną wyłącznie projekty
złożone w roku 2010 oraz, że projekty będą realizowane w przypadku przesunięcia środków
w planie finansowym PFRON na 2011 rok.
W październiku 2011 r. PFRON poinformował, że decyzją pełnomocników Zarządu
Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

zostały

przyznane

dla Województwa środki finansowe na dofinansowanie realizacji 6 projektów w obszarze A
dla wszystkich wnioskodawców, którzy potwierdzili deklarację uczestnictwa w Programie.
Dnia 23 grudnia 2011 r. została zawarta umowa nr WRR/000131/02/D pomiędzy
Państwowym

Funduszem

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

a Województwem

Kujawsko-Pomorskim, której przedmiotem jest realizacja „Programu wyrównywania różnic
między regionami II” w obszarze A.

Samorząd otrzymał środki finansowe do łącznej

wysokości 409 627,10 zł, w tym na projekty realizowane w ramach obszaru A programu do
wysokości 399 636,20 zł oraz obsługę realizacji projektów w ramach programu do wysokości
9 990,90 zł.
Realizacja zadania jest zgodna z planowanym działaniem 6.2. Wyposażenie obiektów
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, w ramach celu 6
Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do lecznictwa specjalistycznego, terapii
i rehabilitacji. Wskaźnik dotyczący liczby placówek, które otrzymały dofinansowanie na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego wyniósł 6.
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Tabela nr 9 Wykaz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów zgłoszonych do jednostki Samorządu Województwa,
w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" - obszar A (stan na dzień 31.12.2011 r.)

L.p.

1.

2.

Nr sprawy

SPN.III.81101-44/10

SPN.III.8110148/10

Nazwa
Adres siedziby
wnioskodawcy

SPZOZ w
Radziejowie

ZOZ w
Chełmnie

ul. Szpitalna 3
88-200
Radziejów

ul. Pl.
Rydygiera 1
86-200
Chełmno

Miejsce
realizacji
zadania

Cel projektu

Nazwa projektu

Całkowity
Udział
Udział PFRON
koszt realizacji wnioskodawcy
(zł)
projektu (zł)
(zł)

ul. Szpitalna 3
88-200
Radziejów

Prowadzenie zabiegów
rehabilitacyjnych z osobami w
podeszłym wieku i osobami
niepełnosprawnymi mających za
"Doposażenie
zadanie osiągnięcia przy aktywnym oddziałów szpitalnych
uczestnictwie tych osób możliwie
i Pracowni Fizjoterapii
najwyższego poziomu ich
w sprzęt i łóżka
funkcjonowania, poprawy jakości
rehabilitacyjne"
życia i integracji społecznej .
Ułatwienie pielęgnacji osób obłożnie
chorych.

187 375,25

93 687,63

93 687,62

ul. Pl.
Rydygiera 1,
86-200
Chełmno

Wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych w dostępie do
rehabilitacji leczniczej, zawodowej i
społecznej. Poprawa wyposażenia
obiektu służącego rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, zwiększenie
dostępności do nowych form terapii i
zabiegów fizjoterapeutycznych
poprzez wzbogacenie oferty
rehabilitacyjnej, poprawa jakości
świadczonych usług.

171 939,24

85 969,62

85 969,62

34

"Doposażenie bazy
sprzętowej Oddziału
Rehabilitacji Ogólnej
w Chełmińskim
Zespole Opieki
Zdrowotnej"

3.

4.

NZOZ
SPN.III.8110- EUROMEDIC
A-SPEC sp. z
1-49/10
o.o.

SPN.III.81101-50/10

Szpital
Powiatowy Sp
z o.o. Zakład
Opieki
Zdrowotnej

"Wyposażenie
działającej w ramach
kontraktu z NFZ
Poradni
Rehabilitacyjnej
NZOZ EuromedicaSpec w sprzęt
rehabilitacyjny: aparat
Combi BTL 5818
SLM do elektroterapii,
laseroterapii,
magnetoterapii
ultradźwięków,
elektryczny rotor
kończyn górnych i
dolnych ATP 5 ze
statywem, aparat do
kinezyterapii Redcord
18500 z konstrukcją
sufitową"

43 505,40

22 505,40

21 000,00

Zwiększenie dostępności do zabiegów
poprawiających stan zdrowotny osób
Dostosowanie sprzętu
niepełnosprawnych zamieszkałych w
rehabilitacyjnego
powiecie golubsko-dobrzyńskim oraz
Szpitala Powiatowego
Dr. J.G.Koppa Dr. J.G.Koppa
podniesienie jakości świadczonych
w Golubiu-Dobrzyniu
1e 87-400
1e 87-400
usług w zakresie rehabilitacji
do wymogów i norm
Golub-Dobrzyń Golub-Dobrzyń
leczniczej w wyniku zakupu
stosowanych w
nowoczesnego lasera terapeutycznego
rehabilitacji
ze skanerem o wszechstronnych
leczniczej.
możliwościach terapeutycznych dla
osób niepełnosprawnych.

15 000,00

7 500,00

7 500,00

ul. Legionów
21/23
86-300
Grudziądz

ul. Chełmińska
74
86-300
Grudziądz

Polepszenie jakości opieki nad
niepełnosprawnymi pacjentami w
ramach kontraktu z NFZ Poradni
Rehabilitacyjnej Euromedica-Spec,
poprzez rozszerzenie katalogu
zabiegów o: wspomaganą
kinezyterapię elektrycznym rotorem
APT5, zwiększenie ilości zabiegów
tradycyjnej fizykoterapii i
kinezyterapii poprzez zastosowanie
urządzeń typu Combi (BTL 5818
SLM)
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5.

6.

Regionalny
Szpital
ul. Gen. W.
Specjalistyczny
Sikorskiego 32
SPN.III.8110im. dr
86-300
1-51/10
Władysława
Grudziądz
Biegańskiego
w Grudziądzu

SPN.III.81101-52/10

SPZOZ w
Płużnicy

Płużnica 58G
87-214
Płużnica

ul. Rydygiera
15/17,
86-300
Grudziądz;
ul. Żwirki i
Wigury 1a
87-300
Brodnica

Celem głównym projektu jest
poprawa jakości usług medycznych
(między innymi rehabilitacyjnych).
Cele szczegółowe, które będą
osiągnięte to: podniesienie jakości
opieki nad pacjentem
niepełnosprawnym, poprawa jakości
lecznictwa specjalistycznego, poprze
zwiększenie skuteczności
rehabilitacji, rozszerzenie zakresu
świadczonych usług, zwiększenie
dostępności do świadczeń i skrócenie
czasu oczekiwania na zabiegi.

"Uzupełnienie sprzętu
do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w
Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym w
Grudziądzu"

299 956,18

152 547,14

147 409,04

Płużnica 58G
87-214 Płużnica

Poszerzenie oraz podniesienie
standardów usług aktualnie
świadczonych przez Gabinet
Rehabilitacyjny w Płużnicy. Projekt
skierowany jest przede wszystkim do
osób niepełnosprawnych oraz
wymagających rehabilitacji.

"Program
Wyrównywania
Różnic Między
Regionami II Wyposażenie
Gabinetu
Rehabilitacyjnego w
Płużnicy"

88 139,85

44 069,93

44 069,92

805 915,92

406 279,72

399 636,20

Udział procentowy środków PFRON może wynieść maksymalnie 50 % do całkowitego kosztu zadania.
Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych
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8.

Obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu
o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…) oraz § 9 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz
trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych10 .
W 2011 r. Decyzją Marszałka Województwa nr 115/2011 w dniu 9 sierpnia 2011 r.
została powołana Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych III kadencji,
w składzie:
1) Pani Aleksandra Poeplau – pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych
i Rodzin – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pracuje trzecią kadencję);
2) Pani Wiesława Stafiej – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim –
przedstawiciel powiatu,
3) Pani Magadzia Danuta – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Tucholi – przedstawiciel gminy,
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych:
4) Pani Marta Kowaliszyn – Przewodnicząca Zarządu Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski (pracuje drugą kadencję);
5) Pan Andrzej Warot – Przewodniczący Zarządu Związku Rodzin i Opiekunów Osób
Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA”;
6) Pani Bożena Borowska – Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku
Głuchych (pracuje drugą kadencję);
7) Pan Jerzy Deja – Dyrektor Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku
Niewidomych (pracuje drugą kadencję).
Prezydium Rady:
1. Pan Jerzy Deja – Przewodniczący Rady,
2. Pani Danuta Magadzia – Wiceprzewodnicząca Rady,
3. Pani Wiesława Stafiej - Sekretarz Rady.
Do zadań Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacja praw osob niepełnosprawnych,

10

Dz. U. Nr 62, poz. 560
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2) opiniowanie

projektów

wojewódzkich

programów

działań

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
W 2011 r. odbyły się cztery spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych, których temat było m.in. omówienie kwestii przystąpienia
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu w ramach działania 8.3 Programu
Operacyjnego

Przeciwdziałanie

Wykluczeniu

Cyfrowemu

–

eInclusion

Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie
sprawozdania z wykonania zadań województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2010 roku.
Realizacja zadania jest zgodna z planowanym działaniem 1.7. Współpraca
z Zespołami Opiniodawczo-Doradczymi oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób
Niepełnosprawnych., w ramach celu 1 Budowanie postaw społecznych w stosunku do osób
niepełnosprawnych. Wskaźnik dotyczący liczby podjętych inicjatyw i wydanych opinii
wyniósł 6.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz współpraca z organami administracji rządowej
oraz powiatami i gminami

W 2011 roku podejmowana była współpraca w szerokim zakresie. Dotyczyła ona nie
tylko współdziałania z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecanie zadań, ale także
z gminami, powiatami oraz innymi województwami. Głównym celem spotkań i współpracy
jest określenie potrzeb osób niepełnosprawnych, wypracowanie standardów umożliwiających
im godne życie, a tym samym wspólne tworzenie Województwa bez barier. Każdorazowo
nawiązywana współpraca sprzyja wymianie dobrych praktyk oraz poszukiwaniom najbardziej
korzystnych rozwiązań dla (nie)pełnosprawnych mieszkańców regionu.
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Tabela nr 10 Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań.
Działanie

L.p.
1

2

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym
w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej
Współfinansowanie z organizacjami
pozarządowymi zadań poza ustawą o pożytku
(…)

Kwota ze środków
PFRON

Kwota ze środków
budżetu województwa

247 000,00

250 000,00

-

105 681,50

3

Konferencja pn. „Co nowego w prawie? (…)”

-

4 510,00

4

V edycja konkursu „Województwo kujawskopomorskie bez barier”
Razem:

20 000,00

11 198,28

267 000,00

371 389,78
638 389,78

Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych

a) Współfinansowanie

z

budżetu

województwa

zadań

poza

ustawą

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
• Dofinansowanie realizacji X Jubileuszowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych
w Inowrocławiu,

organizowanej

przez

Stowarzyszeniem

Wzajemnej

Pomocy

"FLANDRIA" w dniu 10 września 2011 r. Ze środków budżetu województwa pokryte
zostały koszty występu zespołu Żuki w muszli koncertowej w Inowrocławiu
w wysokości 6 000,00 zł.
• Dofinansowanie realizacji XV Jubileuszowego Festiwalu Piosenki Młodzieży
Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2011 w Ciechocinku organizowanego przez
Fundację Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS w dniach od
14 lipca do 15 sierpnia 2011 r. Środki budżetu województwa w wysokości
99 681,50 zł przekazane zostały m.in. TVP Bydgoszcz za transmisję telewizyjną
Festiwalu.

b) Promowanie „Zaleceń Zarządu w zakresie dostosowania dróg i infrastruktury
województwa kujawsko-pomorskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”
Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 89/1559/10 z dnia
16 listopada 2010 roku zostały przyjęte „Zalecenia w zakresie dostosowania dróg
i infrastruktury Województwa Kujawsko-Pomorskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
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przygotowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostki
samorządowymi.
Rozwiązania zawarte w projekcie stanowią kompleksowy materiał pomocniczy do
aktualnie obowiązujących przepisów prawa i poruszają takie problemy jak dostosowanie
skrzyżowań czy przejść dla pieszych, przystanków komunikacji publicznej, chodników,
miejsc parkingowych czy prawidłowych oznakowań.
W 2011 r. zorganizowana zostały dwa spotkania. Pierwsze z nich miało miejsce w
18 stycznia 2011 r., a jego uczestnikami byli przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków
Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Portu
Lotniczego w Bydgoszczy, organizacji pozarządowych, Radni Sejmiku Województwa oraz
pracownicy wybranych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
Drugie

ze

spotkań

zainaugurowało

obchody

Europejskiego

Dnia

Walki

z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, którego uczestnikami byli przedstawiciele
samorządów gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie warsztatów
zachęcano do wykorzystywania Zaleceń przy planowaniu i odbieraniu nowych inwestycji.
W trakcie dyskusji kończącej warsztaty zaproponowano rozszerzenie Zaleceń w skali kraju
oraz zwrócono uwagę, że tego typu wytyczne powinny zostać ujednolicone we wszystkich
województwach regulacjami prawnymi, tak aby przyjęte znaki czy sygnały stały się
powszechnie znane.

c)

Wystawa prac twórczości osób niepełnosprawnych o tematyce wielkanocnej

Tradycyjnie w okresie przygotowań do Świąt Wielkanocnych, 14 kwietnia 2011 roku,
została zorganizowana wystawa prac twórczości osób niepełnosprawnych pn. „My też
potrafimy”. W jej trakcie można było nabyć między innymi palmy, pisanki, świece, wyroby
dekoracyjne, haftowane ozdoby, biżuterię, kartki świąteczne i stroiki przygotowane przez
osoby niepełnosprawne.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Pani Dorota Jakuta oraz Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Iwona
Kozłowska.
Autorami prac byli uczestnicy 25 placówek działających na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego m. in. warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańcy domów pomocy
społecznej, pracownicy zakładów aktywności zawodowej oraz uczniowie szkół specjalnych.
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Wystawa została zorganizowana w odpowiedzi na liczne zapytania nie tylko osób
wystawiających się, ale także osób odwiedzających

Urząd oraz ze względu na duże

zainteresowanie wystawami w latach wcześniejszych.
Dodatkową atrakcją kiermaszu był pokaz stołu wielkanocnego wraz z degustacją
świątecznych, tradycyjnych potraw, przygotowany przez Dom Pomocy Społecznej
w Siemionkach.
d)

„Majówka z kulturą i sztuką”

W 2011 r. po raz trzeci, wzorem lat ubiegłych, we współpracy z Departamentem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowano przedsięwzięcie pod nazwą "Majówka
z kulturą i sztuką", którego głównym celem było umożliwienie osobom niepełnosprawnym
i ich opiekunom nieodpłatnego zwiedzania placówek muzealnych w całym regionie przez
cały miesiąc. Podstawą do bezpłatnego zwiedzania był dokument potwierdzający
niepełnosprawność.

Projekt umożliwił osobom niepełnosprawnym dostęp do zasobów

muzealnych znajdujących w 18 instytucjach województwa kujawsko-pomorskiego, m.in.
w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, w Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy,
w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, w Muzeum Archeologicznym
w Biskupinie.
Akcji towarzyszył wernisaż prac plastycznych, przygotowanych przez uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Można
było je podziwiać w holu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
Prace te są częścią bogatej kolekcji prac rękodzielniczych wykonanych podczas zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych. Przygotowując przedmioty z zakresu rękodzieła i sztuki
uczniowie mają również okazję zdobyć umiejętności malowania farbami do szkła,
wykonywania prac techniką decoupage, różnorodnych grafik (linoryt, gipsoryt, monotypia,
kolografia), batików, malowania na jedwabiu i płótnie.

e)

Międzyuczelniany Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Podczas spotkań Pełnomocnika Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych wraz
z osobami, będącymi Pełnomocnikami Rektorów lub Przedstawicielami Uczelni Wyższych,
upoważnionymi do reprezentowania spraw studentów niepełnosprawnych, które zostały
zainaugurowane w 2010 roku, stwierdzono potrzebę utworzenia zespołu, który mógłby
szczegółowo zająć się problematyką studentów niepełnosprawnych.
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W związku z tym uchwałą nr 41/697/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany Międzyuczelniany Zespół ds.
Studentów Niepełnosprawnych w składzie:
1) Pełnomocnicy Rektorów lub Przedstawiciele Uczelni Wyższych upoważnieni do
reprezentowania spraw studentów niepełnosprawnych:
a) Pan Aouil Bassam – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
b) Pan Cichański Radosław – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy;
c) Pani Krzemińska Sylwia – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu;
d) Pani Moraczewska Barbara – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku;
e) Pani Murszewska Ewa –Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku;
f) Pan Wieczerzak Tomasz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
2) Pani Dreszer Maria - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zakres prac Zespołu obejmuje następującą tematykę:
1) tworzenie portalu internetowego, będącego miejscem wymiany informacji pomiędzy
Uczelniami – niepełnosprawnymi studentami i niepełnosprawnymi uczniami szkół
średnich, forum internetowym, bazą danych (Uczelni, pracodawców, instytucji) oraz
najnowszych ogłoszeń i wydarzeń;
2) kształtowanie konkurencyjnej oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych w skali
kraju, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Uczelniach, dostosowanie kierunków
kształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy;
3) podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier mentalnych i architektonicznych
utrudniających osobom niepełnosprawnym dostęp do kształcenia wyższego;
4) promowanie idei Konkursu pn. „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”, zgodnie
z Regulaminem Komisji Konkursowej;
5) wydawanie zaleceń, opinii, wniosków oraz konsultowanie podejmowanych działań przez
Samorząd Województwa w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych;
6) przygotowanie raportu dotyczącego sytuacji osób niepełnosprawnych na Uczelniach
Wyższych;
7) integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych studentów
i absolwentów.
Wspólnie wypracowana strategia i plany zmierzają do wprowadzania rozwiązań na
rzecz dalszej likwidacji barier mentalnych i architektonicznych utrudniających osobom
niepełnosprawnym dostęp do kształcenia wyższego.
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f)

Konferencja pn. „Co nowego w prawie? 20 lat ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

We wrześniu zorganizowano w Brodnicy spotkanie poświęcone ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W czasie trzydniowej
konferencji uczestnicy poruszali tematy związane między innymi ze zmianami w prawie
dotyczącymi osób niepełnosprawnych, działalnością Zakładów Aktywności Zawodowej,
kwestią niepełnosprawności w Unii Europejskiej, a także pozyskiwaniem funduszy unijnych
przez

osoby

niepełnosprawne.

Jednym

z

tematów

było

także

wsparcie

osób

niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przykładzie
naszego województwa.
W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu
ds.

Osób

Niepełnosprawnych,

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, przedstawiciele województw kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego,
mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz
śląskiego. Uczestnikami konferencji byli także pracownicy Urzędów Marszałkowskich oraz
innych instytucji, które na co dzień zajmują się realizacją zadań wynikających z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Uroczystego otwarcia konferencji, które odbyło się w Zakładzie Aktywności
Zawodowej „Hotelik Centrum” w Brodnicy dokonał, 21 września, wiceprzewodniczący
sejmiku województwa Ryszard Bober. W wydarzeniu wzięli także udział członek zarządu
województwa Sławomir Kopyść i radna sejmiku Iwona Kozłowska.
Podczas konferencji uczestnikom wręczane były materiały promocyjne województwa
w postaci teczek, brulionów oraz długopisów, których zakup finansowany był ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Efektem konferencji była analiza doświadczeń między Urzędnikami, omawianie
rozwiązań wprowadzonych w poszczególnych województwach oraz wymiana dobrych
praktyk.
Na zorganizowanie konferencji przeznaczono kwotę 4 510,00 zł ze środków budżetu
województwa, która został rozliczona do końca 2011 r.
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g)

V edycja konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”

We wrześniu 2011 roku, ogłoszona została V jubileuszowa edycja konkursu
pn. „Województwo Kujawsko – Pomorskie bez barier”.
Organizowany przez Urząd Marszałkowski konkurs wyróżnia inwestorów oraz
gospodarzy

obiektów,

którzy

biorą

pod

uwagę

potrzeby

i ograniczenia

osób

niepełnosprawnych. Ma on na celu wskazanie i promowanie obiektów użyteczności
publicznej

oraz

mieszkalnych

wielorodzinnych

w

pełni

dostępnych

dla

osób

niepełnosprawnych, pobudzenie świadomości zarządców, właścicieli, użytkowników
obiektów użyteczności publicznej, co do konieczności dostosowywania budynków do potrzeb
osób niepełnosprawnych, zwiększenie zainteresowania uczniów i studentów zagadnieniami
związanymi z uniwersalnym budownictwem i projektowaniem oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
Efektami konkursu są:
1) wyróżnienie i nagrodzenie właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w pełni
dostępnego i utrzymanego w należytym stanie;
2) przekazanie do publicznej wiadomości informacji w postaci sporządzonego przez
komisje kursową raportu na temat kryteriów, jakie powinien spełniać obiekt
kompleksowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi
dysfunkcjami organizmu
3) pozytywny wizerunek Województwa bez barier;
4) projektowanie i budowanie obiektów pozbawionych barier;
5) zniwelowanie istniejących barier;
6) uświadomienie społeczeństwa na temat niedostosowania budynków do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
Uchwałą Nr 55/1064/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
8 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia Konkursu pod nazwą:
„Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier” wprowadzono nowe kategorie konkursowe,
które przedstawiają się następująco:
1) Kategoria I - Obiekty użyteczności publicznej - m.in.: urzędy, restauracje, kluby,
szkoły, centra handlowe, obiekty sportowe;
2) Kategoria II

- Obiekty mieszkalne - m.in. osiedla mieszkaniowe, domy;

3) Kategoria III - Przestrzeń publiczna - m.in. infrastruktura, ulice, ścieżki rowerowe,
przejścia dla pieszych, przystanki, place miejskie;
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4) Kategoria IV - Obiekty zabytkowe lub sakralne;
5) Kategoria V - Najlepsza praca dyplomowa dotycząca innowacyjnych rozwiązań
w zakresie uniwersalnego budownictwa (egzamin dyplomowy w latach 2010-2011).
Do V edycji konkursu zgłoszonych zostało 12 obiektów, w kategorii: obiekty
użyteczności publicznej – 8 wniosków, obiekty zabytkowe lub sakralne – 1 wniosek, obiekty
mieszkalne – 3 wnioski. Niestety, w dwóch kategoriach tj. przestrzeń publiczna oraz
najlepsza praca dyplomowa dotycząca innowacyjnych rozwiązań w zakresie uniwersalnego
budownictwa, nie zgłoszono wniosków.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło w dniu 7 grudnia 2011 r.
w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Gala Konkursowa została połączona z obchodami
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, którego współorganizatorem było
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. W ramach zadania
zleconego stowarzyszenie w trybie uproszczonym ze środków PFRON otrzymało środki
finansowe w łącznej wysokości 20 000,00 zł.
Zwycięzcami konkursu zostały poniżej wymienione obiekty, które otrzymały największą
liczbę punktów:
1.

W kategorii obiekty zabytkowe lub sakralne – Budynki Zabytkowe zespołu
architektury przemysłowej na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy,

2. W kategorii obiekt użyteczności publicznej -

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku,
3. W kategorii obiekt mieszkalny - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny BUDLEX
w Bydgoszczy przy ul. Glinki 101 A,
Dodatkowo Komisja zaproponowała, a Zarząd Województwa zadecydował o przyznaniu
nagrody specjalnej dla Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim. Pomimo tego, że szkoła nie
jest typową placówką integracyjną dla osób niepełnosprawnych to wśród uczniów jest wiele
osób z dysfunkcjami narządu wzroku, ruchu czy słuchu
Patronat medialny nad V Edycją Konkursu oraz Galą wręczenia nagród objęła
Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy. Nawiązana została również współpraca
z Biurem

Prasowym

oraz

Biurem

Promocji

Multimedialnej

i

Publikacji

Urzędu

Marszałkowskiego, w wyniku której powstały materiały filmowe, pokazujące zwycięskie
obiekty. Zostały one zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Na zorganizowanie V edycji konkursu oraz gali wręczenia nagród przeznaczono
łącznie kwotę 31 198,28 zł, w tym 11 198,28 zł ze środków budżetu województwa oraz
20 000,00 zł ze środków PFRON w ramach zadań zlecanych w trybie uproszczonym.
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Z budżetu województwa pokrywane były także koszty dojazdu członków Komisji
Konkursowej do ocenianych obiektów.

h)

Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2011

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia przedstawia główne kierunki działań
zmierzających do rozwiązywania problemów funkcjonowania rynku pracy w regionie, a jego
struktura opiera się na Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011.
Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia przygotowywany i realizowany jest przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
Działania w 2011 roku koncentrowały się głównie wokół problemów związanych ze
zwiększeniem aktywności zawodowej mieszkańców regionu, rozwojem kwalifikacji
mieszkańców i wzrostem integralności regionalnego rynku pracy, a także wzrostem
efektywności funkcjonowania rynku pracy.
Departament Spraw Społecznych, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób
Niepełnosprawnych, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Urzędy Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskie Ośrodki Pomocy
Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w 2011 roku realizowali zadania
wynikające z celu głównego 1 „Rozwój aktywności zawodowej mieszkańców regionu”, celu
szczegółowego 1.2. „Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” poprzez działania
wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W 2011 roku Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych zbierał dane od
samorządów powiatowych oraz PFRON dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
realizowanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Z zebranych danych wynika, iż na realizację celu szczegółowego 1.2. poprzez
podejmowane działania w zakresie aktywizacji zawodowej, wynikającego z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w/w
podmioty przeznaczyły łącznie kwotę 218 870 987 zł, a liczba osób niepełnosprawnych,
które wzięły udział w podejmowanych zadaniach to 39 025 osób.
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Tabela nr 11 Zbiorcze zestawienie zadań samorządu województwa realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz budżetu
województwa – wykonanie w 2011 roku.
Środki PFRON
L.p.

Wyszczególnienie zadania

Plan na 2011
rok

Wykonanie na
31.12.2011 r.

Niewykorzystana
kwota ze środków
PFRON

Plan na 2011 rok

Wykonanie na
31.12.2011 r.

Niewykorzystana
kwota ze środków
budżetu
województwa

Środki własne budżetu województwa

1.

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu
przepisów ustawy prawo budowlane, dotyczących
obiektów służących rehabilitacji

455 839,00

455 839,00

0,00

-

-

-

2.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
zakładów aktywności zawodowej

8 276 693,00

8 276 693,00

0,00

130 000,00

126 111,11

3 888,89

3.

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym

247 000,00

247 000,00

0,00

-

-

-

4.

Koszty obsługi zadań finansowych ze środków
PFRON (2,5% od limitu środków PFRON)

224 489,00

224 431,78

57,22

-

-

-

5.

Zadanie pn: Rehabilitacja dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, w tym niewidomych i
słabowidzących

-

-

-

100 000,00

100 000,00

0,00

6.

Zadanie pn: Świadczenie usług indywidualnych i
grupowych w j. migowym dla osób
niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia

-

-

-

150 000,00

150 000,00

0,00

7.

Obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych

-

-

-

3 000,00

2 336,09

663,91

8.

Zadanie: "Wojewódzki program wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych …"

-

-

-

136 000,00

121 389,78

14 610,22

9.

Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób
Niepełnosprawnych

-

-

-

10 000,00

0,00

10 000,00

9 204 021,00

9 203 963,78

57,22

529 000,00

499 836,98

29 163,02

Razem
Łączna kwota wykorzystanych środków :

9 703 800,76

Opracowanie własne Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych
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Podsumowanie
Zestawienie wydatków poniesionych na zadania realizowane w obrębie zadań
ustawowych finansowanych ze środków PFRON oraz ze środków budżetu województwa,
programów PFRON oraz pozostałych zadań finansowanych ze środków budżetu
województwa, przedstawia tabela nr 11. Tabela uwzględnia planowane środki finansowe,
wykorzystane środki oraz niewykorzystane środki finansowe w 2011 r.
W 2011 r. zrealizowano wszystkie zakładane w planie finansowym zadania. Jedynym
zadaniem, które nie zostało zrealizowane było powołanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego
Osób Niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na jego obsługę nie zostały wydatkowane.
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