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Załącznik do uchwały nr XXIII/291/2005 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2005r.  
 
 
 
Wykaz projektów wraz z ogólnym harmonogramem realizacji 
 

Kod 
 

proje
ktu 

Nazwa projektu Nazwa zadania Termin 
rozpoczę

cia 
realizacj
i zadania 

Charakter 
zadania 

3.1.1 
 
 
 
 
 
 

Kształtowanie i 
rozwijanie świadomości 
społecznej w zakresie 
dostrzegania i 
rozumienia problemów 
osób 
niepełnosprawnych 

1. Opracowanie i 
wdrożenie programu 
działań 
informacyjnych, 
m.in. cykliczne 
artykuły w prasie 
lokalnej  
przybliżające 
problemy osób 
niepełnosprawnych i 
organizacji 
społecznych 
działających na ich 
rzecz 

IV 
kwartał 
2003 
 
 

ciągły 

3.1.2  2. Zapewnienie 
warunków do udziału 
osób 
niepełnosprawnych  
w imprezach 
organizowanych 
przez Powiat i 
jednostki 
organizacyjne – 
informacja i 
promocja imprez w 
miejscach dostępnych 
dla osób 
niepełnosprawnych. 

IV 
kwartał 
2003 

ciągły 

3.1.3  3. Opracowanie i 
prowadzenie strony 
internetowej 
dotyczącej 
problemów osób 
niepełnosprawnych 
w zakresie 
informacji, ulg, 
przepisów 

Styczeń 
2003 
Zmiana 
terminu 
III kw. 
2005r. 

Ciągły 
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3.1.4  4. Opracowanie w 
szkołach 
programów 
wychowawczych, 
mających na celu 
poznanie świata 
osób 
niepełnosprawnych, 
zmianę postaw, 
rozumienie i 
akceptację 

czerwiec 
2004 
 
Zmiana 
terminu 
III kw. 
2006 r. 

ciągły 

3.1.5  5. Przeprowadzenie 
konkursów 
plastycznych i 
polonistycznych dla 
szkół“Człowiek 
niepełnosprawny 
wśród nas”. 

Styczeń 
2004r.  
 
Zmiana 
terminu 
II kw. 
2005 r. 

jednorazow
y 

3.1.6  6. Opracowanie 
regulaminu i 
nadawanie 
certyfikatów 
placówkom 
usługowo – 
handlowym i 
kulturalnym 
wolnym od barier i 
przyjaznym osobom 
niepełnosprawnym 

I kwartał 
2004r.  
 
Zmiana 
terminu 
IV kw. 
2005 r. 

 

3.2.1 
 
 
 
 
 

Zwiększenie dostępu do  
rehabilitacji i edukacji 
leczniczej. 

1.  Stwarzanie 
programów  
dla zespołów 
profesjonalistów, 
których celem 
byłoby wczesne 
wykrywanie, 
diagnozowanie i 
leczenie uszkodzeń 
zdrowia. 

II  
kwartał 
2004 r. 
 
Zmiana 
terminu 
2006r. 

jednorazow
y 
 

3.2.2  2. Wspieranie 
rehabilitacji szerokim 
poradnictwem i 
wsparciem 
psychologów, 
pedagogów i 
pracowników 
socjalnych oraz 
samych osób 
niepełnosprawnych i 
członków ich rodzin. 

II 
kwartał 
2004r. 

ciągły 

3.2.3  3. Prowadzenie 
ciągłych szkoleń 
kadr bezpośrednio 
zaangażowanych w 
proces rehabilitacji i 
edukacji leczniczej. 
 

2004 r. 
 
Zmiana 
terminu  
2006r. 

cykliczny 
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3.2.4  4. Skoordynowanie 
działań 
zmierzających do 
pełnego i 
adekwatnego w 
stosunku do rodzaju i 
stopnia 
niepełnosprawności 
zaopatrzenia w 
przedmioty 
ortopedyczne, środki 
pomocnicze i sprzęt 
rehabilitacyjny. 
Stworzyć możliwości 
wykorzystania 
sprzętu używanego – 
bank sprzętu 

I 
półrocze 
2004 r. 
 
 
 
 

jednorazow
y 

3.3.1 
 
 
 
 
 

Likwidacja barier w 
budynkach 
użyteczności publicznej 
barier transportowych 
oraz barier w 
komunikowaniu się 

1. Bezwzględne 
egzekwowanie na 
etapie projektowania 
i realizacji 
dostępności dla osób 
niepełnosprawnych 
nowo budowanych i 
modernizowanych 
inwestycji Powiatu. 

I kwartał 
2004 r. 

ciągły 

3.3.2  2. Przyjęcie jako 
standardu przy 
budowie i 
modernizacji ciągów 
komunikacyjnych 
obniżenia 
krawężników i 
dostosowania przejść 
dla pieszych.  

I kwartał 
2004 r. 

ciągły 

3.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4 

 3. Stopniowe 
likwidowanie barier 
w dostępie do 
obiektów 
użyteczności 
publicznej, w tym 
przystanków 
komunikacji , 
naprawa 
chodników.  
4. Udostępnienie 
komunikacji dla osób 
niepełnosprawnych: 
 
a) dokonywanie 

zakupu 
samochodów do 
przewozu osób 
niepełnosprawny
ch 

 

II 
kwartał 
2004 r. 
 
Zmiana 
terminu  
2005r. 
 

ciągły 
Ciągły - 
inwestycyjn
y 
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3.3.5  5. Systematyczne 
dostosowanie 
mieszkań do potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych – 
likwidacja barier. 

III 
kwartał 
2003r. 

ciągły 

     

3.3.6  6. Tworzenie 
warunków 
społecznej 
komunikacji osób 
niepełnosprawnych. 

I kwartał 
2003r. 
Zmiana 
terminu 
2006 r. 

ciągły 

3.4.1 Zapewnienie dostępu 
do dóbr i usług 
umożliwiających pełne 
uczestnictwo w życiu 
społecznym. 

1. Zdiagnozowanie 
środowiska. 

IV 
kwartał 
2003 r. 

jednorazow
y 

3.4.2  2. Przygotowywanie 
we współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi, 
kadry do pracy z 
osobami 
niepełnosprawnymi 
w środowisku, 
pracownicy socjalni 
szpitali i ośrodków 
opiekuńczo – 
leczniczych, 
współpracownicy 
organizacji 
pozarządowych, 
wolontariusze. 

II 
kwartał 
2004 r.  
 
Zmiana 
terminu  
III kw. 
2005r. 

ciągły 

3.4.3  3. Uczestnictwo w 
rozwiązywaniu 
problemów osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin w miejscu 
zamieszkania- 
informacja i 
poradnictwo 
społeczne. 

I kwartał 
2004 r. 

Ciągły 

3.4.4  4. Rozwój form 
środowiskowego 
wsparcia poprzez 
zwiększenie ilości 
miejsc w 
 
ośrodkach 
opiekuńczych. 

IV  
kwartał 
2004 r. 

Ciągły – 
inwestycyjn
y 
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3.4.5  5. Tworzenie 
warunków pełnej 
dostępności do usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych. 

I kwartał 
2005 r. 

ciągły 

3.4.6  6. Wprowadzenie 
usług świadczonych 
przez asystentów 
osobistych i 
tłumaczy języka 
migowego. 

IV 
kwartał 
2004 r. 
Zmiana 
terminu  
2006r. 

ciągły 

3.5.1 Wyrównywanie szans 
osób 
niepełnosprawnych na 
wszystkich poziomach 
edukacji. 

1. Uwzględnianie 
przy opracowaniu 
programów 
szkolnych i 
organizacji szkół 
planów dotyczących 
nauczania osób 
niepełnosprawnych. 

II 
kwartał 
2003 r. 
 

ciągły 

3.5.2  2. Zapewnienie 
dostępności oraz 
zorganizowanie służb 
wspierających, 
dostosowanych do 
potrzeb osób o 
różnych rodzajach 
niepełnosprawności. 

IV 
kwartał 
2004 r. 

Ciągły - 
inwestycyjn
y 

3.5.3  3. Stosowanie 
nauczania 
indywidualnego tylko 
w wyjątkowych 
przypadkach 
chorobowych i przez 
możliwie najkrótszy 
okres czasu. 

III 
kwartał 
2004 r.  
 
  

Ciągły 

3.5.4  4. Wspieranie dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej 
oraz ich rodziców 
poprzez Poradnie 
Psychologiczno – 
pedagogiczne. 

III 
kwartał 
2004 r. 

Ciągły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.5  5. Włączenie we 
wspomaganie 
procesu nauczania 
organizacji 
pozarządowych 
działających na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

III 
kwartał 
2004 r.  
Zmiana 
terminu 
2006 r. 

ciągły 
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3.5.6  6. Popularyzowanie 
wśród kadry 
pedagogicznej oraz 
przyszłych 
nauczycieli 
problematyki osób 
niepełnosprawnych.  

III 
kwartał 
2004 r.  
Zmiana 
terminu 
2006 r. 

ciągły 

3.5.7  7. Skorelowanie 
powyższych zadań z 
realizacją Polityki 
Edukacyjnej Powiatu  

II 
kwartał 
2004 r. 

ciągły 

3.5.8  8. Promowanie 
pracowników 
oświaty 
realizujących 
nauczanie 
integracyjne i 
włączające 

IV 
kwartał 
2004 r. 
Zmiana 
terminu  
IV kw. 
2005 r. 

ciągły 

3.6.1 Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym 
pełnego dostępu do 
kultury, sportu, 
rekreacji i turystyki. 
 
 
I. Zakres działań – 
rehabilitacja społeczna 
 
 
  

1. Zwiększenie liczby 
uczestników 
warsztatów terapii 
zajęciowej oraz 
liczby WTZ, 
zwłaszcza dla 
rodzajów 
niepełnosprawności 
nie objętych jeszcze 
tą formą pomocy, 
poprzez pozyskanie 
dodatkowych 
środków PFRON na 
to zadanie. 

III 
kwartał 
2004 r. 

ciągły 

3.6.2  2. Zwiększenie 
udziału osób 
niepełnosprawnych 
mających 
ograniczenia w 
komunikacji 
społecznej w 
turnusach 
rehabilitacyjnych. 

I kwartał 
2003 r. 

Ciągły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3  3. Pomoc w 
tworzeniu struktur 
Powiatowej 
Aktywnej 
Rehabilitacji. 

III 
kwartał 
2004 r.  
Zmiana 
terminu 
2005r. 

ciągły 

3.6.4  4. Przygotowanie i 
aktualizacja 
przewodnika po 
Powiecie dla osób 
niepełnosprawnych. 

II 
kwartał 
2004 r. 

ciągły 
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3.6(II)
1 

II.   Zakres działań – 
udział osób 
niepełnosprawnych w 
kulturze, sporcie i 
turystyce. 

1.Udostępnienie 
obiektów 
sportowych, 
rekreacyjnych, 
turystycznych i 
kulturalnych dla 
wszystkich grup osób 
niepełnosprawnych.  

II 
kwartał 
2004 r. 

Ciągły – 
inwestycyjn
y 

3.6 
(II)2 

 2. Włączenie 
twórczości osób 
niepełnosprawnych 
do prezentacji 
profesjonalnych. 

II 
kwartał 
2004 r. 
Zmiana 
terminu  
2005r. 

ciągły 

3.6.3  3. Umożliwienie 
udziału osób 
niepełnosprawnych w 
imprezach 
masowych. 

I kwartał 
2004 r. 

ciągły 

3.6.4  4. Promowanie 
sportu, rekreacji i 
turystyki wśród osób 
niepełnosprawnych. 

II 
kwartał  
2004 r. 

ciągły 

3.6.5  5. Realizacja Polityki 
Powiatu Gryfińskiego 
w zakresie Kultury 
Fizycznej.  

I kwartał 
2004 r. 

ciągły 

     

3.7.1 Zapewnienie 
konsultacji społecznej 
wszystkich działań 
dotyczących osób 
niepełnosprawnych w 
fazie ich planowania, 
wdrażania oraz 
ewaluacji z samorządną 
reprezentacją 
środowiska. 

1. Wypracowanie 
modelu konsultacji 
społecznej w zakresie 
rozwiązań 
dotyczących osób 
niepełnosprawnych 
poprzez wyłonienie 
reprezentatywnego 
przedstawicielstwa 
tego środowiska  

III 
kwartał 
2003 r. 

jednorazow
y 

3.7.2  2. Wspieranie działań 
integrujących 
środowisko osób 
niepełnosprawnych, 
które mogą być 
inicjowane przez 
wyłonioną 
reprezentację 
środowiska. 

II 
kwartał 
2004 r. 

ciągły 

3.7.3  3. Bieżące 
informowanie osób 
niepełnosprawnych o 
działaniach do nich 
kierowanych. 

 ciągły 
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3.7.4  4. Wspieranie 
inicjatyw 
dotyczących osób 
niepełnosprawnych 
wnoszonych przez 
reprezentację 
środowiska. 

II 
kwartał 
2004 r. 

ciągły 

3.7.5  5. Promocja pracy 
społecznej osób 
działających w 
organizacjach 
pozarządowych. 

III 
kwartał 
2004 r. 

ciągły 

 
         
             
     
 
    
                        

      
    
 
    
           


