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Wstęp  
 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są zadaniem ogólnospołecznym oraz ważnym 

elementem polityki państwa, której celem jest minimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz 

zaspokajanie potrzeb tych osób we wszystkich obszarach życia.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością Rada Powiatu Limanowskiego Uchwałą 

Nr III/35/15 w dniu 28 stycznia 2015 r. przyjęła „Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Powiatu Limanowskiego na lata 2015 – 2020”. 

Głównym celem Programu jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie 

odpowiednich warunków życia oraz zwiększenie dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej.  

Osiągnięcie celu głównego możliwe jest dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:  

1. wzmocnienie działań profilaktycznych oraz rozwój systemu informacyjnego dla osób 

niepełnosprawnych, 

2. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, 

3. wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zaspakajaniu podstawowych potrzeb. 

 

Realizacja celów leży w gestii wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Limanowskiego.  

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zadań realizowanych przez tutejsze Centrum, PUP oraz 

pozostałych Partnerów/Realizatorów Programu.   
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1. Cel operacyjny 1. Wzmocnienie działań profilaktycznych oraz rozwój 

systemu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych 

Zadanie 1. Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych na rzecz osób  

z niepełnosprawnością w tym prowadzenie wykładów, dyskusji i projekcji filmów 

o profilaktyce zdrowotnej 

W dniu 30 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie pn. 

„Porozmawiajmy o niepełnosprawności”.  

 

 

Spotkanie zorganizowanie było przez Powiat Limanowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada na dzień 

3 grudnia. 

Spotkanie rozpoczął spektakl „Piętka Króla Kazimierza” w wykonaniu niepełnosprawnych aktorów 

z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tymbarku.  

Następnie została przybliżona praca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz przedstawiona 

ścieżka ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

W dalszej części spotkania zapoznano obecnych z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, która 

realizowana jest na szczeblu gminnym, a następnie przedstawiono zadania realizowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
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Ostatni wykład pn. „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie  i społeczeństwie” poprowadzili: terapeuta 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pedagodzy specjalni.  

WSKAŹNIKI  

Liczba przeprowadzonych spotkań, wykładów i 

dyskusji, projekcji filmów  

o profilaktyce zdrowotnej 

1 

Liczba osób biorących udział w spotkaniach, 

wykładach i dyskusjach, prelekcjach filmów 

o profilaktyce zdrowotnej 

60 

 

Zadanie 2. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w formie ulotek, czasopism, 

plakatów, broszur dotyczących problematyki niepełnosprawności i praw osób 

niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej wydało i rozprowadziło ulotki informacyjne 

dotyczące realizacji ustawowych zadań PFRON, programu „Aktywny Samorząd” edycja 2018 oraz na 

temat działalności Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego 

w Limanowej. Ulotki zostały rozesłane do ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, 

stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Limanowskiego oraz stale udostępniane są w punkcie 

informacyjnym PCPR.  

Podczas konferencji, która odbyła się 30 listopada 2018 r. wśród gości rozdano „Informator dla osób 

z niepełnosprawnością 2018” oraz  „Informator dla Seniorów i ich rodzin”.  

Dla niepełnosprawnych mieszkańców sprowadzane jest również czasopismo „Integracja” – magazyn 

dla osób niepełnosprawnych. Magazyn „Integracja” jest największą bezpłatną publikacją w kraju. 

Dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu niepełnosprawności oraz przedstawia czytelnikom bieżące 

sprawy i problemy środowiska. Główny cel pisma to dostarczanie rzetelnej informacji, fachowych porad 

oraz promowanie dobrych rozwiązań. 

WSKAŹNIKI  

Liczba udostępnionych materiałów 550 

 

Zadanie 3. Organizacja spotkań osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu omawiania 

problemów związanych z niepełnosprawnością 

W 2018 roku zorganizowano jedno spotkanie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu 

omówienia bieżących problemów związanych z niepełnosprawnością. Spotkanie to odbyło się 30 

listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Podczas spotkania poruszono szeroki zakres 

problemów dotyczących niepełnosprawności.  

Również na jednym ze spotkań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych omówiono problemy niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu 

Limanowskiego.  
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WSKAŹNIKI  

Liczba zorganizowanych spotkań dla 

niepełnosprawnych i ich rodzin 
1 

Zadanie 4. Organizacja konkursów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych 

W roku 2018 nie przeprowadzono konkursu dotyczącego problematyki osób z niepełnosprawnościami.  

WSKAŹNIKI  

Liczba zorganizowanych konkursów 0 

Liczba osób biorących udział w konkursach 0 

 

Zadanie 5. Dostosowanie i aktualizowanie stron internetowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Od 2018 roku działa nowa strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. 

Strona ta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością – zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram Operacyjności z 12 kwietnia 2012 roku, które określa sposób 

dostosowania stron internetowych do międzynarodowego standardu WCAG 2. 

Na stronie internetowej umieszczane są aktualne informacje w tym dotyczące osób 

z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia.   

 

WSKAŹNIKI  

Liczba stron dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
1 
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Zadanie 6. Organizowanie usług tłumacza języka migowego w urzędzie 

Powiat Limanowski daje możliwość dofinansowania do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie do tej 

formy pomocy.  

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

istnieje możliwość porozumiewania się w języku migowym, ponieważ zatrudnieni są pracownicy, 

którzy odbyli stosowny kurs.  

WSKAŹNIKI  

Liczba udzielonych usług 0 

Cel operacyjny 2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie 

do rynku pracy 

Zadanie 1. Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej posiada stronę internetową, na której znajdują się wszelkie 

informacje na temat pomocy udzielanej zarówno osobom bezrobotnym, jak też pracodawcom. 

Dodatkowo założona jest także zakładka pod nazwą „niepełnosprawni”, w której osoby 

niepełnosprawne oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych znajdą dane 

na temat oferowanych usług i wspierających je instrumentów. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej 

corocznie opracowuje, drukuje  i rozpowszechnia ulotki informujące  

o możliwościach uzyskiwania przez pracodawców środków finansowych na stworzenie nowych miejsc 

pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych. Takie informacje  pracodawcy mogą uzyskać również na 

miejscu w urzędzie, telefonicznie lub na stronie internetowej PUP. 

WSKAŹNIKI  

Liczba publikacji nt. oferty działań dla osób 

niepełnosprawnych 
1 

Liczba spotkań informacyjnych dla pracodawców 

oraz dla osób niepełnosprawnych 
2 

 

Zadanie 2. Rozwijanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych oraz działań ukierunkowanych na zwiększenie aktywności 

w poszukiwaniu pracy przez osoby niepełnosprawne 

W 2018 r. osoby niepełnosprawne korzystały z kompleksowego wsparcia doradców zawodowych 

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w zakresie poradnictwa zawodowego oraz 

informacji zawodowej: 38 osób skorzystało z porady indywidualnej, 13 osób wzięło udział 

w poradach grupowych, 4 osoby uczestniczyły w grupowych spotkaniach informacyjnych, 1 osoba 

wzięła udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Celem indywidualnych 

i grupowych spotkań z doradcami zawodowymi było udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy 

w wyborze zawodu i kierunkach kształcenia uwzględniających możliwości psychofizyczne i sytuację 



 

 
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

z realizowanych w 2018 r. 
Programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

 

61 

 

życiową tych osób, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.  

Z usług pośrednictwa pracy w 2018 roku skorzystało 233 osoby. 

WSKAŹNIKI  

Liczba osób niepełnosprawnych objętych 

usługami z zakresu pośrednictwa pracy 
233 

Liczba osób niepełnosprawnych objętych 

usługami z zakresu poradnictwa zawodowego 
55 

Liczba osób niepełnosprawnych objętych 

usługami z zakresu technik poszukiwania pracy 
1 

Zadanie 3. Wspieranie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

Ogółem w 2018 roku 127 osób niepełnosprawnych podjęło pracę, w tym 31 osób podjęło pracę 

subsydiowaną, z czego 11 osób skierowano na prace interwencyjne, 7 osób skierowano na roboty 

publiczne, 2 osoby podjęły zatrudnienie w ramach bonu na zasiedlenie, 4 osoby podjęły pracę w ramach 

dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego w wieku powyżej 50 lat, 7 osób podjęło pracę 

w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy. 2 osoby zostały skierowane do prac 

społecznie użytecznych. 95 osób niepełnosprawnych podjęło pracę niesubsydiowaną. 

WSKAŹNIKI  

Liczba osób niepełnosprawnych, którzy podjęli 

zatrudnienie 
127 

Liczba nowych miejsc pracy dla 

niepełnosprawnych 
31 

Wydatki na ten cel 290 000,00 zł 

Zadanie 4 Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych zgodnie z  potrzebami rynku 

pracy 

W 2018 roku 5 osób niepełnosprawnych wzięło udział w szkoleniach o następującej tematyce: 

1. ABC własnej firmy – 1 osoba; 

2. Szkolenie komputerowe ECDL e-Citizen – 1 osoba; 

3. Magazynier sprzedawca z obsługą programu Comarch Optima do fakturowania oraz 

obsługa programu komputerowego IT – 1 osoba; 

4. Magazynier z obsługą programu Comarch Optima do fakturowania oraz obsługa 

programu komputwrowego CISCO – 1 osoba; 

5. Pilarki mechaniczne do ścinki drzew -  1 osoba. 

 

WSKAŹNIKI  

Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły 

szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
5 

Wydatki na ten cel 7 800,00 zł 
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Zadanie 5. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby 

niepełnosprawne 

Osoby bezrobotne niepełnosprawne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej 

mają możliwości skorzystania z kompleksowego wsparcia ze strony Urzędu Pracy, na które składają 

się: 

1. usługi poradnictwa zawodowego, m.in. w zakresie pomocy przy tworzeniu Indywidualnego 

Planu Działania z uwzględnieniem preferencji i możliwości osób bezrobotnych, którego celem 

jest m.in. ustalenie celów zawodowych osób bezrobotnych, nabycie umiejętności 

samodzielnego zarządzania własnym potencjałem dla osiągnięcia zaplanowanych celów, 

wyzwolenie u osoby aktywności i odpowiedzialności za własny los oraz sprecyzowanie ścieżki 

kariery zawodowej; 

2. szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, podczas których osoby ubiegające się  

o otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej mają możliwość poznać 

teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z rozpoczęciem i prowadzeniem własnej 

działalności gospodarczej, m.in. podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, elementy prawa, 

formy opodatkowania oraz rozliczenie z ZUS; 

3. pomoc finansowa w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

 

W 2018 roku w wyniku pomocy finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej 1 osoba 

niepełnosprawna podjęła własną działalność gospodarczą po otrzymaniu na ten cel środków 

w wysokości 19 tys. zł na osobę. Dotację wypłacono w ramach projektu pozakonkursowego 

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim IV”. 1 osoba 

niepełnosprawna ukończyła kurs „ABC własnej firmy”. 

 

WSKAŹNIKI  

Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały 

pomoc na podjęcie działalności gospodarczej 
1 

Wydatki na ten cel 19 420,00 zł 

 

Zadanie 6. Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

finansowanych ze środków krajowych i unijnych 

W 2018 roku realizowano następujące projekty: 

1. Projekt pozakonkursowy współfinansowany ze środków EFS  „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie limanowskim III” realizowany w ramach Poddziałania 

1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -  w ramach projektu objęto 

wsparciem 5 osób niepełnosprawnych: 2 osoby skierowano na staż, 2 osoby podjęły 

zatrudnienie w ramach bonu na zatrudnienie, 1 osoba podjęła pracę w ramach prac 

interwencyjnych. Wydatki na ten cel wyniosły ok. 30 000 zł. 

2. Projekt pozakonkursowy współfinansowany ze środków EFS  „Aktywizacja osób 30 lat 

i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim IV” realizowany w ramach 

Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego –  
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w ramach projektu objęto wsparciem 13 osób niepełnosprawnych: 1 osobę skierowano na 

staż, 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 3 osoby 

skierowano na szkolenia, 3 osoby podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów 

doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, 5 osób skierowano na prace interwencyjne. 

Wydatki na ten cel wyniosły ok. 118 000 zł. 

3. Projekt konkursowy pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, 

w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie 

limanowskim” realizowany w ramach Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – w ramach projektu objęto 

wsparciem 1 osobę niepełnosprawną, która została zatrudniona w ramach doposażenia 

stanowiska pracy. Koszt wsparcia to 22 000 zł. 

4. Projekt pn. „Równe szanse” – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż., 

w tym osób powyżej 50 r.ż. i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskiem 

realizowany w ramach Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego – w ramach projektu objęto wsparciem 8 osób 

niepełnosprawnych. Wszystkie osoby wzięły udział w poradach indywidualnych 

i grupowych oraz zostały objęte Indywidualnym Planem Działania, wśród nich 1 osoba 

wzięła udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, 1 osoba podjęła pracę 

w ramach dofinansowania wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia, 1 osoba została 

skierowana na staż, 1 osoba została zatrudniona w ramach doposażenia stanowiska pracy. 

Łączny koszt wsparcia wyniósł ok. 27 000 zł. 

5. Projekt pn. „Aktywna kobieta” – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet powyżej 

30 r. ż., w tym kobiet powyżej 50 r. ż. w powiecie limanowskiem” realizowany w ramach 

Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego – w ramach projektu objęto wsparciem 2 kobiety niepełnosprawne. 

Wszystkie kobiety wzięły udział w poradach indywidualnych i grupowych oraz zostały 

objęte Indywidualnym Planem Działania. W trakcie projektu jedna kobieta podjęła pracę 

niesubsydiowaną. 

 

WSKAŹNIKI  

Liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły 

udział w programach aktywizacji 
29 

Liczba osób niepełnosprawnych, objętych różnymi 

formami aktywizacji zawodowej 
9 

Kwota środków wydatkowanych na to zadanie 197 000,00 zł 

Zadanie 7.  Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach realizujących 

zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz doskonalenie współpracy z instytucjami 

zajmującymi się problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

W 2018 roku pracownicy Urzędu nie brali udziału w szkoleniach o tematyce bezpośrednio związanej 

z realizacją zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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WSKAŹNIKI  

Liczba pracowników PUP, które wzięły udział w 

szkoleniach/ warsztatach/spotkaniach/ 

konferencjach w zakresie rozwijania umiejętności 

pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz w 

zakresie udzielania aktywnej pomocy osobom 

niepełnosprawnym 

0 

Cel operacyjny 3. Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

w zaspakajaniu podstawowych potrzeb 

Zadanie 1. Prowadzenie orzecznictwa pozarentowego 

Osobą niepełnosprawną w świetle obowiązujących przepisów prawa jest osoba posiadająca ważne 

orzeczenie o niepełnosprawności. W strukturach Powiatu Limanowskiego funkcjonuje Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Limanowej do zadań którego należy określenie 

rodzaju niepełnosprawności oraz skutków dla osoby nią dotkniętej. Orzecznictwo poprzez wydane 

decyzje administracyjne (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

orzeczenie do ulg i uprawnień) określa sytuację prawną osób orzekanych, umożliwiając tym samym 

skorzystanie z konkretnej pomocy, wsparcia czy leczenia.  

Celem składania wniosków o wydanie orzeczenia jest nabycie prawa do podjęcia zatrudnienia, 

korzystania z systemu środowiskowego wsparcia (korzystania z ulg socjalnych, opiekuńczych), 

uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania uprawnień do karty parkingowej i możliwości 

uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej i szkoleniach. 

Z danych Zespołu wynika, że liczba wydanych orzeczeń dla osób poniżej 16 roku życia wyniosła 279. 

Natomiast orzeczeń dla osób powyżej 16 roku wydano 1 535. 

WSKAŹNIKI  

Liczba wydanych orzeczeń 1814 

 

Zadanie 2. Bezpłatne prowadzenie usług psychologiczno – prawno – socjalno – rodzinnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej świadczy specjalistyczną pomoc socjalną, 

psychologiczną i prawną osobom potrzebującym wsparcia w tym również rodzinom dotkniętym 

niepełnosprawnością.  

WSKAŹNIKI  

Liczba udzielonych porad 45 
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Zadanie 3. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych i podmiotach 

leczniczych 

W 2018 r. ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” istniała możliwość 

uzyskania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w podmiotach leczniczych oraz 

w placówkach edukacyjnych. Jednak zadanie to nie było realizowane  ze względu na brak zgłaszanych 

potrzeb w tym zakresie. 

WSKAŹNIKI  

Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych 0 

 

Zadanie 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 

które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych realizuje zadania ze środków Funduszu pn. likwidacja barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu 

ułatwienie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom  wykonywanie podstawowych, codziennych 

czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

W 2018 r. ze względu na niewielkie środki Funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej nie realizowano zadania: likwidacja barier architektonicznych. Natomiast 

z likwidacji barier w komunikowaniu się skorzystało 7 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę: 

11 158,10 zł. Do likwidacji barier technicznych otrzymało dofinansowanie 97 osób na łączną kwotę: 

192 794,95 zł. W ramach tego zadania było udzielane dofinansowanie do m.in. łóżek pielęgnacyjnych, 

urządzeń niezbędnych do dostosowania łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, 

koncentratorów tlenu,  oczyszczaczy powietrza, pościeli przeciwalergicznych, 

nebulizatorów/inhalatorów oraz podnośników schodowy.  

WSKAŹNIKI  

Liczba osób, które otrzymały pomoc w likwidacji 

barier 
104 

Kwota udzielonego dofinansowania 203 953,05 zł 

 

Zadanie 5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze  

Największa liczba osób niepełnosprawnych (1 301) skorzystała z zadania: dofinansowanie ze środków 

Funduszu do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Najczęściej udzielano dofinasowania do zakupu: środków pomocniczych tj. pieluchomajtki, wkłady 

anatomiczne, cewniki, podkłady, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, worki do zbiórki moczu, jak 

również do zakupu przedmiotów ortopedycznych tj.: aparaty słuchowe, wózki inwalidzki, protezy 



 

 
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

z realizowanych w 2018 r. 
Programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

 

66 

 

kończyn, obuwie ortopedyczne, materace i poduszki przeciwodleżynowe, pionizatory, gorsety 

ortopedyczne, aparaty do bezdechu.  

W 2018 roku dofinansowano zakup następującego sprzętu rehabilitacyjnego: rowerki rehabilitacyjne 

stacjonarne, orbitreki, rotory, rowerki trójkołowe, maty do hydromasażu, materace rehabilitacyjne, 

urządzenia masujące oraz bieżnie.  

WSKAŹNIKI  

Liczba osób, które otrzymały pomoc 1314 

Kwota udzielonego dofinansowania 708 987,15 zł 

Zadanie 6. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami 

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów 

społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu to co najmniej 14 dni. W 2018 roku z tej 

formy wsparcia skorzystały dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 18 – tego roku życia.  

WSKAŹNIKI  

Liczba osób, które otrzymały pomoc 34 (w tym 17 opiekunów) 

Kwota udzielonego dofinansowania 36 138,00 zł 

 

Zadanie 7. Dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych 

osób niepełnosprawnych i osób starszych 

Rada Powiatu Limanowskiego przeznaczyła 5 000,00 zł ze środków PFRON na realizację zadań dla 

5 organizacji pozarządowych z terenu Powiatu działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2018 

r. dofinansowanie otrzymały:   

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Alberta przy parafii Św. 

Sebastiana w Niedźwiedziu – wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej na termy. W wyjeździe 

brało udział 50 osób.  

2. Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo 

„CYRENEJCZYK”, ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa – wyjazd do teatru do 

Krakowa, w którym wzięło udział 50 osób.  

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Limanowej, 

ul. M. B. Bolesnej 10A, 34 – 600 Limanowa – zorganizowanie „Dnia Seniora”, 

w którym udział wzięły 93.  

4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło 

w Mszanie Dolnej, ul. Piłsudskiego 2 – impreza Mikołajkowa dla 72 podopiecznych. 

5. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kilińskiego 11, 34 – 600 Limanowa – wycieczka 

do Bochni dla 42 osób.  

 
WSKAŹNIKI  
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Liczba zorganizowanych imprez 4 

Kwota udzielonego dofinansowania 5 000,00 zł 

 

Zadanie 8. Wydawanie kart parkingowych oraz legitymacji osobom niepełnosprawnym 

uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień 

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez Zespół 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół w 2018 roku wydał 380 

legitymacji osobom niepełnosprawnym.  

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na 

wyznaczonych miejscach tzw. „kopertach”. Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie 

międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. 

Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa 

drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z 

niepełnosprawnością. W Powiecie Limanowskim wydawaniem kart parkingowych zajmuje się 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2018 r. Zespół wydał 275 kart 

parkingowych osobom z niepełnosprawnością.  

WSKAŹNIKI  

Liczba wydanych kart parkingowych 279 

Liczba wydanych legitymacji 380 

Zadanie 9. Realizacja programu „Aktywny samorząd” oraz projektów unijnych na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” edycja 2018 osoby niepełnosprawne mogły 

otrzymać dofinansowanie w następujących formach wsparcia. 

1. Modułu I 

1) W obszarze A dotyczącym pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu i pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

Wnioski o dofinansowanie złożyło 7 osób i dofinansowanie otrzymały 4 osoby na 

łączną kwotę 17 983 zł. 

2) W obszarze B dotyczącym pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 

Wnioski o dofinansowanie złożyło 10 osób i dofinansowanie otrzymało 8 osób na 

łączną kwotę 30 301 zł. 

3) W obszarze C dotyczącym pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomocy w zakupie protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy, co najmniej na 
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III poziomie, jakości oraz pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny. 

Wnioski o dofinansowanie złożyło 5 osób i dofinansowanie otrzymały 2 osoby na 

łączną kwotę 8 850 zł. 

4) W obszarze D dotyczącym pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Wnioski o dofinansowanie złożyły 3 osoby i dofinansowanie otrzymały wszystkie  

3 osoby na łączną kwotę 2 101,87 zł. 

2. Modułu II 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmująca dofinansowanie w postaci 

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu 

doktorskiego, opłaty za naukę (czesne). Wnioski o dofinansowanie złożyły 24 osoby i dofinansowanie 

otrzymały 22 osoby na łączną kwotę 77 035 zł. W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

w Module I programu w tzw. wydatkach inwestycyjnych.  

Realizator programu otrzymał z PFRON środki finansowe w wysokości 130 762,92 zł,  natomiast  

w module II była to kwota w wysokości 112 751 zł.  

WSKAŹNIKI  

Łączna liczba osób, które otrzymały 

dofinansowanie 
39 

Łączna kwota udzielonego dofinansowania 136 270,87 zł 

 

Cel operacyjny 4. Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz osobom zagrożonym 

niepełnosprawnością 

Zadanie 1. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w  warsztatach terapii 

zajęciowej 

Jedną z form pomocy w aktywizacji społecznej i zawodowej jest możliwość uczestnictwa 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Remedium w Tymbarku. 

Terapią objętych jest 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Limanowskiego. 

Zajęcia prowadzone są w 11 specjalistycznych pracowniach: 

1. Krawiecko- hafciarskiej, 

2. Gospodarstwa domowego, 

3. Plastycznej, 

4. Rehabilitacyjnej, 

5. Muzyczno – teatralnej, 

6. Tkackiej, 

7. Komputerowej, 

8. Introligatorsko –  technicznej, 
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9. Przyrodniczej, 

10. Ceramicznej, 

11. Stolarsko – modelarskiej. 

 

W 2018 r. Powiat Limanowski podpisał Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w WTZ na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Pomocą objęto 9 osób 

niepełnosprawnych, którzy uczestniczyli w Warsztacie w Gostwicy (7 osób) oraz w WTZ w Czarnym 

Potoku (2 osoby). Powiat Limanowski poniósł wydatek na uczestników WTZ w wysokości 16 596,00 

zł.  

WSKAŹNIKI  

Liczba warsztatów terapii zajęciowej 1 

Liczba uczestników 60 

Kwota wydatkowana na Warsztat Terapii 

Zajęciowej: 

- w tym środki PFRON 

- środki Powiatu Limanowskiego 

1 106 400,00 zł 

 

995 760,00 zł 

110 640,00 zł 

 

Zadanie 2. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej 

W Powiecie Limanowskim funkcjonują dwa typy domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: 

dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób przewlekle psychicznie chorych, które zapewniają 

swoim podopiecznym przede wszystkim: 

1. całodobową opiekę pielęgnacyjną,  

2. pomoc lekarską, 

3. rehabilitację i fizykoterapię,  

4. pomoc duszpasterską,  

5. pomoc psychologiczną,  

6. możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii zajęciowej,  

7. pomoc pracownika socjalnego,  

8. pomoc w kontaktach z rodziną,  

9. wyjazdy integracyjne. 

 

Trzy domy prowadzone są przez Powiat, a dwa funkcjonują na podstawie umowy o zlecenie zadań 

z zakresu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu 

posiadają łącznie 363 miejsca statutowe. W 2018 roku wpłynęło 65 wniosków o umieszczenie w DPS,  

wydano 48 decyzji o umieszczeniu. 

WSKAŹNIKI  

Liczba domów pomocy społecznej 5 

Liczba mieszańców DPS 363 

Kwota udzielonej dotacji 2 261 937,00 zł 
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Zadanie 3. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w środowiskowych 

domach samopomocy 

Na terenie Powiatu Limanowskiego znajdują się dwa Środowiskowe Domy Samopomocy:  

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, który przeznaczony jest dla 35 osób 

powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa oraz sąsiednich 

gmin, wykazujących zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualną. 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach przeznaczony jest dla 25 osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Laskowa oraz gmin sąsiednich. ŚDS jest ośrodkiem 

wsparcia pobytu dziennego typu A i B. Typ A dla uczestników przewlekle psychicznie 

chorych, typ B dla uczestników upośledzonych umysłowo.  

 

Powiat Limanowski zawarł również porozumienie z Powiatem Myślenickim na zapewnienie usług 

mieszkańcom naszego powiatu, świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy z filią 

w Sułkowicach oraz z Powiatem Nowotarskim na realizację zadania polegającego na zapewnieniu usług 

świadczonych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu z filią „Radość 

Życia” w Rabce – Zdrój.  

WSKAŹNIKI  

Liczba ŚDS 2 

Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia 60 

Zadanie 4. Pomoc w zakupie środków transportu przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. przyjęto do realizacji 

dwa projekty: 

 projekt  pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup 9-cio osobowego samochodu 

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Ujanowicach”, wkład własny: 

75 000 zł, dofinansowanie z PFRON: 80 000 zł, 

 projekt pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu 

osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej”, planowany wkład 

własny: 35 653 zł, dofinansowanie z PFRON: 80 000 zł. 

Planowana łączna kwota dwóch inwestycji w ramach ww. programu wyniesie 270 653,00zł.  

 

WSKAŹNIKI  

Liczba zakupionych samochodów 
1  

(drugi w trakcie) 

Liczba pojazdów dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych wsparcia 

1 

(drugi w trakcie) 
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Zadanie 5. Pomoc w doposażeniu w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny jednostek, które 

prowadzą rehabilitację 

O pomoc w doposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się w osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 

dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub 

pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 

dofinansowaniem ze środków Funduszu. W roku 2018 r. żadna z organizacji nie ubiegała się o tę formę 

wsparcia.  

 

WSKAŹNIKI  

Liczba podmiotów, którym przyznano 

dofinansowanie 
0 

Zadanie 6. Szkolenia pracowników pomocy społecznej w zakresie problematyki 

niepełnosprawności 

Pracownicy Powiatowego Centrum Rodzinie w Limanowej brali udział w szkoleniach z zakresu 

problematyki osób niepełnosprawnych organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Konwent Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Krakowie. 

WSKAŹNIKI  

Liczba zorganizowanych szkoleń 5 

Liczba osób biorących udział w szkoleniu 5 

Zadanie 7. Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, 

rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych 

Oprócz indywidualnych osób niepełnosprawnych kartę parkingową może uzyskać także placówka 

zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Placówka może otrzymać kartę parkingową na 

3 lata pod warunkiem, że samochód jest jej własnością. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w 2018 roku wydał 4 karty parkingowe dla uprawnionych placówek. 

WSKAŹNIKI  

Liczba wydanych kart parkingowych 4 

Zadanie 8. Działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych jako 

organu opiniująco – doradczego 

W 2018 roku Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych spotkała się cztery razy. 

Tematami spotkań były: 



 

 
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

z realizowanych w 2018 r. 
Programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

 

72 

 

1. Zaopiniowanie projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na 

2018 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych przez Zarząd Funduszu na 

realizację zadań w 2018 r. na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 

Limanowskiego. 

3. Omówienie limitów oraz zasad przyznawania dofinansowanie ze środków PFRON na 

2018 r.  

4. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji w roku 2017 „Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata: 2015 – 2020”. 

5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego w roku 2017. 

6. Zaopiniowanie przesunięć środków PFRON w ramach zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018. 

7. Przyjęcie informacji o realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  

w I półroczu 2018 roku. 

8. Zapoznanie się z informacją o wykorzystaniu środków PFRON w ramach zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w I półroczu 2018 roku. 

9. Omówienie komunikatu PFRON dot. zwiększenia środków do działalności WTZ. 

10. Bieżąca problematyka osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Limanowskiego. 

 

WSKAŹNIKI  

Liczba wydanych opinii 4 

Inne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością 

1. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego 

Celem działalności Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego 

jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i procesom marginalizacji osób które utraciły sprawność organizmu. 

Z Wypożyczalni korzystają osoby z terenu Powiatu Limanowskiego, które utraciły sprawność 

organizmu. Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne, jednak w celu zabezpieczenia roszczeń 

odszkodowawczych, pobierana jest kaucja. Wypożyczenie odbywa się na podstawie umowy 

użyczenia. 

W 2018 r. zakupiono dodatkowy sprzęt do Wypożyczalni: 

1. 19 łóżek pielęgnacyjnych elektrycznych,  

2. 1 przenośny koncentrator tlenu, 

3. 11 materacy p/odleżynowych,  

4. 2 krzesła toaletowe na kółkach,  



 

 
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

z realizowanych w 2018 r. 
Programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

 

73 

 

5. 2 trójnogi,  

6. 1 ssak medyczny. 

 

Od darczyńców otrzymano:  

1. 2 szt. kul łokciowych,  

2. wózek inwalidzki dziecięcy,  

3. balkonik czterokołowy.  

 

Na koniec 2018 r. Wypożyczalnia była w posiadaniu 174 urządzeń. W 2018 r. przyjęto 128 

wniosków o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.  

 

2. Grupa wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnością 

W 2018 r. odbyło się dziewięć spotkań grupy wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, 

w których uczestniczyło 15 opiekunów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa wsparcia ma na celu:   

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia,  

2. Zwrócenie uwagi opiekunowi na potrzebę zadbania o siebie i własne zdrowie,  

3. Redukcję napięcia emocjonalnego i poznanie metod radzenia sobie ze stresem, 

4. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i zapobieganie powstawaniu poczucia 

osamotnienia, 
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5. Wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń w przezwyciężeniu trudności. 

 

W trakcie spotkań można było także pozyskać wiele pożytecznych informacji dotyczących 

możliwości skorzystania z kompleksowej pomocy w tut. Centrum, w tym wsparcia 

finansowego. 

 


