
UCHWAŁA NR V/24/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 
2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573) oraz 
uchwałą Nr III/19/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Pozytywnie ocenia się stopień realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych za 2020 rok. 

§ 2. Przyjmuje się „Ocenę realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 
2020 rok", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 został 

przyjęty Uchwałą Nr III/19/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adresatami 

programu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego a jego celem jest zminimalizowanie 

skutków niepełnosprawności oraz umożliwienie zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych we 

wszystkich obszarach życia. Misją Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych jest stworzenie mieszkańcom powiatu, zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, możliwości usamodzielnienia zawodowego i społecznego w oparciu o instytucje                 

i inicjatywy społeczne  poprzez : 

1. profilaktykę i oświatę zdrowotną w zakresie zapobiegania niepełnosprawności; 

2. rozwój systemu informacyjno – edukacyjnego, służącego upowszechnianiu wiedzy na temat 

problemów, metod wsparcia oraz praw osób niepełnosprawnych; 

3. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; 

4. likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności; 

5. zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom; 

6. tworzenie warunków aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Zadania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 

zostały określone w rozdziale IV Programu, wyznaczono również w tym rozdziale powiatowe 

jednostki organizacyjne realizujące te cele. Należą do nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłodzku, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Starostwo Powiatowe w Kłodzku poprzez: 

Wydział Oświaty, Samodzielne Stanowisko ds. Polityki Zdrowotnej oraz Samodzielne Stanowisko 

ds. Polityki Społecznej. Źródłem finansowania powyższych zadań są środki Państwowego 

Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznawane samorządom powiatowym wg tzw. „algorytmu” 

oraz programy celowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym 

program  „Aktywny Samorząd”, Program wyrównywania różnic między regionami III, środki 

własne Powiatu Kłodzkiego, środki samorządu gminnego, dotacja z budżetu państwa oraz środki 

Funduszu Pracy. 
 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 
                                             

CEL GŁÓWNY : 

WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM 

Cel szczegółowy 1 

Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości życia, w rozwijaniu świadomości społecznej oraz w rozwiązywaniu 

występujących problemów. 

Zadanie Forma realizacji Rezultat Wskaźnik 

monitorujący 

Źródło 

finansowania 

Zaspokojenie 

indywidualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych ze 

środków PFRON. 

1.Likwidacja barier 

architektonicznych,  

w komunikowaniu się 

i technicznych            

w miejscu 

zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej. 

 

1.Ułatwienie 

funkcjonowania  osobom 

niepełnosprawnym  

w życiu codziennym oraz 

podniesienie‘’jakości’’ 

życia. 

1.Ilość udzielonych 

dofinansowań. 

 

49,12%- złożono 

228 wniosków, 

dofinansowania 

udzielono 112 

osobom 

niepełnosprawnym 

    PFRON 

  

    568 488 zł 
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2.Zapewnienie 

osobom 

niepełnosprawnym 

pomocy w zakupie 

sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

ortopedycznego . 

 

 

 

2.Ułatwienie 

funkcjonowania  osobom 

niepełnosprawnym  

w życiu codziennym oraz 

podniesienie ‘’jakości’’ 

życia. 

 

 

 

2.Ilość udzielonych 

dofinansowań 

 

83,36%- złożono  

1502 wnioski, 

dofinansowania 

udzielono 1142 

osobom 

niepełnosprawnym 

 

   PFRON 

 

   1  364 599 zł                              

 

 

 

 

 

3.Dofinansowanie 

osobom 

niepełnosprawnym do 

uczestnictwa w 

turnusie 

rehabilitacyjnym. 

 

 

 

3.Zwiększenie dostępu do 

usług rehabilitacyjnych  

                            

 

 

 

 

 

3.Ilość udzielonych 

dofinansowań 

 

61,95%- złożono 

389 wniosków, 

dofinansowań 

udzielono 241 

osobom 

niepełnosprawnym   

i ich opiekunom.    

    PFRON 

 

 

    314 555 zł 

 

 

 

 

 

4.Likwidacja barier 

utrudniających 

aktywizację społeczną 

i zawodową oraz 

pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na 

poziomie wyższym w 

ramach Programu 

„Aktywny Samorząd”. 

4.Poprawa szans osób 

niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy 

4.Ilość udzielonych 

dofinansowań  

 

92,48%- wpłynęło 

133 wnioski, 

udzielono 123 

dofinansowań                                      

   PFRON 

 

   443 733,22 zł 

 

 

 

 

 

Organizowanie imprez dla 

osób 

niepełnosprawnych(sport, 

kultura, turystyka                       

i rekreacja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowanie                  

i organizacja 

konkursów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrównanie szans              

w zakresie możliwości 

spędzania czasu wolnego. 

m. in. zapewnienie 

dostępu do obiektów 

kulturowych, sportowych                        

i wypoczynkowych. 

 

 

 

 

 

 

Ilość osób 

niepełnosprawnych 

uczestniczących                

w imprezach                    

o charakterze 

integracyjnym. 

 

100%- 

dofinansowanie 

otrzymało 12 

stowarzyszeń 

działających na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Ze względu na 

pandemię i 

występujące 

obostrzenia  6 z nich 

złożyło po 

otrzymaniu 

dofinansowania 

rezygnację z 

organizacji  zadania. 

    PFRON 

 

  

 

 

 

 

     13 819 zł. 
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Zadania  z zakresu społecznej 

integracji osób 

niepełnosprawnych 

 

 

Planowanie                     

i organizacja 

konkursów 

 

Wyrównanie szans          

w zakresie możliwości 

spędzania czasu wolnego. 

m. in. zapewnienie 

dostępu do obiektów 

kulturowych, sportowych                          

i wypoczynkowych 

 

100%- 

dofinansowanie 

otrzymało 9 

stowarzyszeń 

działających na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

Powiat Kłodzki 

(środki własne) 

 

    50 000 zł 

Promowanie informacji  

o możliwości uzyskania 

dofinansowań ze środków 

PFRON dla osób 

niepełnosprawnych. 

Rozpowszechnianie 

materiałów 

informacyjnych 

(broszur, ulotek, 

plakatów, informacji 

w mediach i na 

stronach 

internetowych) 

dotyczących 

problematyki 

niepełnosprawności  

i praw osób 

niepełnosprawnych. 

Podniesie poziomu 

świadomości społecznej 

osób niepełnosprawnych  

i ich rodzin. 

Ilość kampanii 

informacyjnych. 

 

Na bieżąco 

zamieszczane są 

informacje związane           

z problematyką osób 

niepełnosprawnych            

i możliwością 

uzyskania 

dofinansowań 

Starostwo Powiatowe             

w Kłodzku, PCPR  

w Kłodzku 

Współpraca                                          

z organizacjami 

pozarządowymi działającymi 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

1. Organizowanie 

spotkań ze 

stowarzyszeniami oraz 

organizacjami 

pozarządowymi 

działającymi na rzecz 

osób       

niepełnosprawnych. 

 

1. Aktywizacja 

organizacji 

pozarządowych 

działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

1. Ilość spotkań: 

 

1 spotkanie: 

 

3 marzec  2020 r. 

poświęcone 

propozycjom 

podziału środków 

PFRON; 

Starostwo Powiatowe        

w Kłodzku, PCPR 

Kłodzko  

 

2. Prowadzenie 

Warsztatu             

Terapii Zajęciowej w 

Starym Wielisławiu.  

 

 

 

 

 

 

2.Ułatwienie 

funkcjonowania  osobom 

niepełnosprawnym               

w życiu codziennym oraz 

podniesienie ‘’jakości’’ 

życia. 

 

 

2. Ilość uczestników 

 

30 uczestników 

PFRON, Starostwo 

Powiatowe  

w Kłodzku,  

 614 880 zł- środki 

PFRON 

Przyznano przez 

Powiat Kłodzki 

68 320,00 zł- 

wykorzystano 

66 561,13zł  

3.Dofinansowanie 

kosztów uczestnictwa            

i dojazdów 

uczestników 

Warsztatów Terapii 

Zajęciowej  

w Opolnicy 

3.Ułatwienie 

funkcjonowania  osobom 

niepełnosprawnym w 

życiu codziennym oraz 

podniesienie ‘’jakości’’ 

życia 

3. Dowóz 7 

mieszkańców 

Powiatu Kłodzkiego 

na zajęcia WTZ  

w Opolnicy 

 

 

3 Powiat Kłodzki  

środki własne  

 21 241,86zł 

 

                

4.Prowadzenie 

Powiatowego 

Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

4.Ułatwienie 

funkcjonowania  osobom 

niepełnosprawnym               

w życiu codziennym oraz 

podniesienie ‘’jakości’’ 

życia 

Zlecenie 

prowadzenia 

Powiatowego 

Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

w Kłodzku dla 40 

niepełnosprawnych 

uczestników przez 

organizację 

pozarządową  

Dotacja celowa   

z budżetu państwa                   

w wysokości 

 837 695 zł                 
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Cel szczegółowy 2 

Likwidacja barier funkcjonalnych w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie  Forma realizacji Rezultat Wskaźnik 

monitorujący 

Realizatorzy 

Zmniejszenie ilości barier 

architektonicznych oraz 

transportowych przy wykorzystaniu 

środków  „Program Wyrównywania 

Różnic Między Regionami III”. 

1. Likwidacja barier 

w budynkach 

użyteczności 

publicznej. 

 

                                           

 

 

 

Zakup schodołaza 

 z rampami do SP 

Nr 2 w Kłodzku 

Możliwość 

przemieszczania się 8 

niepełnosprawnych 

uczniów.  

Umowa III kwartał 

2020 r. 

Rozliczono I 

kwartał 2021: 

Środki PFRON  

10 835 zł; 

- środki Gminy 

miejskiej Kłodzko 

8 730 zł 

 

2. Zakup środków 

transportu. 

Zakup autobusu 

przystosowanego 

do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

w tym  2 osób na 

wózku  

inwalidzkim. 

 

Zakup autobusu  

i busa  do przewozu 

osób 

niepełnosprawnych 

 Przewóz 19 osób 

niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

Przewóz  osób 

niepełnosprawnych 

( Gmina Międzylesie i 

Gmina Stronie Śląskie) 

Rozliczono I 

kwartał 2020r : 

-środki PFRON 

214 819,50 zł; 

-środki Gmina 

Kłodzko  

 -  92 065,50 zł 

 

Umowa III kwartał 

2020 r. 

- środki PFRON 

216 000 zł 

Tworzenie miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych. 

Wytyczenie przed 

powiatowymi 

obiektami 

użyteczności 

publicznej kolejnych 

miejsc parkingowych 

Zwiększenie ilości 

miejsc 

parkingowych dla 

osób 

niepełnosprawnych. 

Ilość miejsc 

parkingowych. 

Kłodzko- ulice: 

ul.  Rodzinna – 1 

miejsce 

 

Środki samorządu 

Miasta  Kłodzko  

 
                                                          
Wykorzystanie środków PFRON za rok 2020 

Lp.       Zadanie     2020 

I Rehabilitacja społeczna 2 939 453 zł 

1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych 

 

314 555 zł 

2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

13 819 zł 

3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

 

1 364 599 zł 

4) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

 

568 488 zł 

5) 

 

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym 

Wielisławiu. 

 

614 880 zł 

  II Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom  

i organizacjom pozarządowym (konkurs) 
 

 

63 112 zł 

III Rehabilitacja zawodowa  

0 zł 

 

 RAZEM 2 939 453 zł 
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Ponadto w  ramach MODUŁU III Programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  Powiat Kłodzki 

ze środków PFRON  pozyskał  504 000zł, z czego do końca 2020r.  w związku ze złożonymi 

wnioskami wydano 362 000zł. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w 2020r. ze środków otrzymanych z PFRON 

wg. tzw. algorytmu udzieliło dofinansowania   osobom niepełnosprawnym w kwocie 2 939 453  zł. 

  
Wykres nr 1 
                       Realizacja środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

 
 

 

OŚWIATA I KSZTAŁCENIE  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
Harmonogram realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu 

Kłodzkiego na lata 2016– 2020 

Realizacja  - 2020 – Wydział Oświaty 

  

Zadanie Termin 

realizacji 

Odpowiedzialny Nadzór Uwagi 

1. Objęcie opieką 

przedszkolną dzieci 

niepełnosprawnych, 

prowadzenie 

wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

2016- 

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Starosta 

Kłodzki 

Tworzenie oddziałów przedszkoli 

specjalnych – realizowane w specjalnym 

Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  

w Długopolu-Zdroju. W roku szkolnym 

2019/2020 utworzono drugi oddział 

przedszkola (uczęszcza obecnie 10 dzieci). 

Według informacji z Powiatowego 

Centrum Doradztwa i Poradnictwa 

Psychologiczno–Pedagogicznego 

w Kłodzku w 2020 r. w sprawie 

wczesnego wspomagania rozwoju wydano 

68 opinii. Według danych zebranych ze 

szkół specjalnych i placówek oświatowych 

wczesne wspomaganie rozwoju 

realizowane jest w Zespole Szkół 

Specjalnych w Nowej Rudzie (30 dzieci, 

na zajęcia przeznacza się 2 godz. 

tygodniowo). Ponadto w szkole działa 
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Ośrodek Koordynacyjno- Opiekuńczy  

w ramach programu wsparcia dla  rodzin 

„Za życiem”. Ośrodek udziela wsparcia 

specjalistycznej informacji dotyczącej 

problemów rozwojowych dziecka od 

urodzenia do czasu podjęcia nauki w 

szkole. Wskazuje właściwe dla dziecka  

i jego rodziny formy kompleksowej, 

specjalistycznej pomocy w szczególności 

rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

psychologicznej i logopedycznej. 

Organizuje wczesne wspomaganie dziecka 

w wymiarze do 5 godzin tygodniowo. 

 

Wczesnym wspomaganiem  rozwoju  w 

Zespole szkół Specjalnych w Kłodzku jest 

objętych 87 uczniów. 

2. Ograniczenie ilości 

organizowanych 

nauczań 

indywidualnych w 

domu 

2016- 

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Starosta 

Kłodzki 

Nie realizowany w związku ze zmianą 

przepisów na podstawie których zajęcia 

indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego lub zajęcia 

indywidualnego nauczania prowadzi się  

w miejscu pobytu dziecka lub ucznia,  

w szczególności w domu rodzinnym, 

placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 

7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo Oświatowe, u rodziny zastępczej,  

w rodzinnym domu dziecka, w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej lub  

w regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej, o których mowa w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

3. Upowszechnienie 

wiedzy na temat 

możliwości 

kształcenia na 

odległość z 

wykorzystaniem 

Internetu, w systemie 

”e-learning” 

2016- 

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Starosta 

Kłodzki 

Zadanie zrealizowane w stopniu dobrym. 

W okresie COVIDU szkoły prowadzone 

przez powiat prowadziły naukę w 

systemie nauczania zdalnego. W zakresie 

upowszechniania treści kształcenia na 

odległość według informacji uzyskanych 

ze szkół w 2020 r. realizowano 

następujące działania: 

- w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej 

Rudzie: Upowszechnienie informacji 

dotyczącej temat  e-learningu na lekcjach 

informatyki (16 godzin) oraz podczas 

indywidualnych konsultacji dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli podczas zdalnego 

nauczania. 

- I LO Kłodzko – szkolenia online dla 

nauczycieli od marca 2020, przynajmniej 

raz w miesiącu; 

- Regionalna Szkoła Turystyczna  

w Polanicy Zdroju – upowszechniono 

wiedzę na temat możliwości kształcenia za 

pomocą metod i technik zdalnych, 

webinariów, e-lekcji, wykładów ze 

specjalistami z dziedziny profilaktyki, 

ekspertami  w zawodach, w których RST 

kształci uczniów szkoły. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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- Noworudzka Szkoła Techniczna poprzez 

szkolenia( Zdalne lekcje, czyli nauka 

„online” z sensem”)  rad pedagogicznych 

dot. wykorzystania platform 

 e-lerningowych, przekazanie informacji 

rodzicom i uczniom.  

- LO Nowa Ruda – szkolenia i konsultacje 

z członkami rady pedagogicznej  

dotyczące technik e-lerningu. 

- Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości –  

z możliwości kształcenia na odległość 

korzystają  obecnie wszyscy uczniowie 

 (w sumie z absolwentami 

ubiegłorocznymi daje w 2020 r. sumę 993 

uczniów). Wszyscy nauczyciele KSP 

wzięli udział w 4 stopniowym szkoleniu 

dotyczącym pracy w aplikacji TEAMS. 

- Zespół Szkół Technicznych – 

przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli 

i uczniów z zakresu stosowania w pracy 

na odległość platformy TEAMS, która  

z powodzeniem została wdrożona jako 

podstawowe narzędzie e-lerningowe w 

czasie pandemii. 

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 

realizowano zadanie poprzez prowadzenie 

zajęć on-line dla wychowanków 

realizujących obowiązek szkolny poza 

MOS Kłodzko. 

- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 

3 w Kłodzku – temat  „e-lerningu” 

poruszany był na lekcjach  informatyki 

(10 godzin)  oraz podczas konsultacji. 

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Bystrzycy Kłodzkiej  przeprowadził 

szkolenie wszystkich uczniów dot. 

korzystania z e-dziennika a także 

platformy Mikrosoft Teams, stały kontakt 

pedagoga szkolnego z uczniami i 

rodzicami w celu monitorowania 

umiejętności posługiwania się Internetem 

w związku z koniecznością nauki zdalnej. 

Dwie szkoły prowadzone prze Powiat 

Kłodzki posiadają certyfikat jakości 

kształcenia języków programu „Insta 

Ling”. 

 

4. Wsparcie  

w organizowaniu 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych dla 

niepełnosprawnych 

uczniów klas  

w szkołach 

podstawowych, 

gimnazjalnych, ponad 
gimnazjalnych 

2016- 

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Starosta 

Kłodzki 

 

W zakresie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych dla niepełnosprawnych 

uczniów klas tygodniowa  ilość zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych przedstawia się 

następująco: 

-4 godziny zajęć w Zespole Szkół 

Specjalnych w Nowej Rudzie 

-7 godzin zajęć w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Długopolu- 

Zdroju 

-7 godzin zajęć w  Noworudzkiej Szkole 

Technicznej. Ponadto we wszystkich 
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zajęciach dodatkowych organizowanych 

przez szkołę w ramach projektów : 

„Wsparcie szkolenia zawodowego” oraz „ 

Szkoła sukcesu zawodowego”. 

-8 godzin zajęć w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Kłodzku; 

-2 godziny zajęć w Zespole Szkół 

Technicznych w Kłodzku. Ponadto 

dodatkowe zajęcia terapeutyczno-

pedagogiczne w ramach projektu „Między 

powiatowa droga po sukces”. 

-5 godzin Branżowa Szkoła I Stopnia 

Specjalna nr 3 w Kłodzku; 

- 2 godziny w Regionalnej Szkole 

Turystycznej 

Dodatkowe godziny przeznaczono na 

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów w zakresach: muzycznym, 

artystycznym, kulinarnym, sportowym, 

plastycznym itp. 

5. Organizowanie 

szkoleń (warsztatów) 

dla kadry 

pedagogicznej 

dotyczących 

problematyki 

niepełnosprawności  

2016-

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Starosta 

Kłodzki 

 

Zorganizowano  17 szkoleń dotyczących 

problematyki niepełnosprawności 

przeznaczonych dla kadry pedagogicznej.  

- 4 szkolenia w Powiatowym Centrum 

Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno 

-Pedagogicznego w Kłodzku; 

- 2 szkolenia w Noworudzkiej Szkole 

Technicznej 

- 3 szkolenia w Specjalnym Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczym w Długopolu- 

Zdroju 

-2 szkolenia w Zespole Szkół Specjalnych 

w Nowej Rudzie 

-3 szkolenia w Branżowej Szkole I 

Stopnia Specjalnej  nr 3 w Kłodzku 

- 1 szkolenie w LO w Nowej Rudzie; 

- 2 szkolenia w Regionalnej Szkole 

Turystycznej. 

6. Umożliwienie nauki 

języka migowego 
2016- 

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Starosta 

Kłodzki 

- Noworudzka Szkoła Techniczna 

prowadzi w wymiarze 1godz/tyg.  

w klasach I-III   technikum hotelarskiego       

( kursy odbywają się w ramach 

przedmiotu działalność recepcji)  

- w Zespole Szkół Specjalnych  

w Kłodzku zatrudniony jest nauczyciel  

z uprawnieniami języka migowego. 

 

7. Zapewnienie 

młodzieży 

niepełnosprawnej i jej 

opiekunom dostępu 

do informacji w 

zakresie możliwości 

zdobywania 

wykształcenia 

2016- 

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

Starosta 

Kłodzki 

Zapewnienie przez szkoły i placówki 

prowadzone przez Powiat Kłodzki 

młodzieży niepełnosprawnej i jej 

opiekunom dostępu do informacji  

w zakresie możliwości zdobywania 

wykształcenia realizowane jest w 

następujący sposób:  

- poprzez umożliwienie uczniom udziału 

w spotkaniach z doradcą zawodowym 

(pedagogiem) profesorami z uczelni 

wyższych, pracownikami z Urzędu Pracy; 

- poprzez rozpowszechnianie broszur 

informacyjnych; 
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- poprzez poruszanie tematyki zdobywania 

wykształcenia na lekcjach z wychowawcą; 

- poprzez organizowanie wycieczek do 

zakładów pracy i szkół zawodowych  

i spotkań z przedstawicielami różnych 

zawodów; 

- pomoc szkoły w realizacji projektów 

dotyczących zatrudniania osób 

niepełnosprawnych ( w ramach EFS); 

- udzielanie porad niepełnosprawnym 

uczniom w odpowiednim kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowania 

kształcenia i kariery zawodowej przez 

pedagogów poradni psychologiczno-

pedagogicznych; 

- udział uczniów w Targach 

Edukacyjnych. 

Zadanie w 2020 r. wykonano  

w następujący sposób:  

-  w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych wydano 17 diagnoz  

i  porad zawodowych; 

- Noworudzka Szkoła Techniczna – 

prowadzone są spotkania w ramach 

doradztwa zawodowego – 2 godziny  

w każdej klasie; ; 

- I Liceum Ogólnokształce w Kłodzku – 2 

spotkania z pedagogiem oraz udział  

w Targach Edukacyjnych oraz 

organizowanym online Salonie 

Maturzystów; 

- Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku – 

współpraca z Fundacją Twoje Nowe 

Możliwości. 

-  Branżowa Szkoła I Stopnia  Specjalna – 

zrealizowano 22 godziny doradztwa 

zawodowego; 

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym 3 niepełnosprawnych 

uczniów odbywało staż (w ramach EFS); 

8. Prowadzenie edukacji 

dotyczącej ochrony 

zdrowia 

psychicznego wśród 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

rodziców, nauczycieli 

2016- 

2020 
Starostwo 

Powiatowe, 

wydział oświaty, 

szkoły i 

placówki 

oświatowe, 

PCPR, Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne  

Starosta 

Kłodzki 

Szkoły, dla których Powiat Kłodzki jest 

organem prowadzącym realizują zadanie  

w różny sposób. Najczęściej poprzez 

poruszanie problematyki zdrowia 

psychicznego w trakcie zajęć z 

wychowawcą, prelekcji pielęgniarki 

szkolnej oraz konsultacji pedagoga 

szkolnego z rodzicami uczniów. Ponadto 

zapewniona jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem. Szkoły w widocznych 

miejscach upowszechniają informacje 

wskazujące miejsca pomocy  

w sytuacjach kryzysowych i stanach 

zaburzeń psychicznych. W ramach zajęć 

profilaktycznych dotyczących problemów 

związanych z chorobami na tle 

psychicznym (anoreksja, bulimia) 

prowadzona jest edukacja zdrowotna. 

Szkoły stale współpracują z Poradniami 
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Psychologiczno- Pedagogicznymi, 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,  

a także Poradnią Zdrowia Psychicznego.  

W ramach edukacji dotyczącej ochrony 

zdrowia psychicznego wśród dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej aktywność 

wykazały m.in następujące szkoły: 

 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 

wykazując 10 godzin lekcyjnych 

pogadanek z uczniami, 2 prelekcje  

z pielęgniarką i 15 konsultacji dotyczące 

ochrony zdrowia psychicznego  

z rodzicami uczniów. 

Zespół Szkół Specjalnych w Nowej 

Rudzie-  wykazując 16 godzin lekcyjnych 

pogadanek z uczniami, przeprowadzając  

2 prelekcje z pielęgniarką i 35 konsultacji 

dotyczące ochrony zdrowia psychicznego 

z rodzicami uczniów. 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczym w Długopolu-Zdroju- 

realizując zagadnienia programu 

wychowawczego i profilaktycznego –  

w wymiarze 9 godz. Zajęć. 

- Powiatowe Centrum Doradztwa  

i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego -  w okresie COVID-u – 

stacjonarne i telefoniczne porady oraz 

konsultacje (Skype, Whats App) – 30 

działań. 

 

 

 
 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU 

 

1. LICZBA BEZROBOTNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

Tab.1 . Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych.   

 

 

 

 

 

 

Źródło PUP Kłodzko 

 

W 2020 r. liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych spadła o 32 osoby w porównaniu do 2019 r.

  

Wyszczególnienie 
 

2016  2017 2018 2019 2020 

Bezrobotni ogółem 8 064 6139 5717 5330 6159 

    

Niepełnosprawni 458 390 360 375 343 
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2. STRUKTURA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

Tab. 2. Struktura osób niepełnosprawnych.  

Źródło: PUP Kłodzko 

 

Najliczniejszą grupą zgodnie z przedstawionymi danymi w powyżej tabeli są osoby 

długotrwale bezrobotne, zamieszkali na wsi oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych. 
 

Tab. 3. Struktura osób niepełnosprawnych ze względu na wiek.  

Wyszczególnienie  

(lata życia) 
Status  

Bezrobotni i poszukujący pracy 

2016 2017 2018 2019 2020 

18-24 

bezrobotni 16 13 8 15 10 

poszukujący 

pracy 

 

 

2 3 1 0 0 

25-29 

bezrobotni 34 17 25 16 18 

poszukujący 

pracy 
3 2 2 1 0 

30-39 

bezrobotni 90 80 75 81 71 

poszukujący 

pracy 
7 4 3 6 6 

40-44 bezrobotni 42 33 39 43 54 

 

Wyszczególnienie 

 

Status 

Bezrobotni i poszukujący pracy 

2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotni 458 390 360 
 

375 
343 

poszukujący 

pracy 
43 34 33 

 

26 
29 

Długotrwale 

bezrobotni 272 241 214 
 

211 
217 

poszukujący 

pracy 
27 22 27 

 

23 
23 

Zamieszkali na wsi 

bezrobotni 159 135 123 
 

138 
109 

poszukujący 

pracy 
12 11 9 

 

7 
5 

Bez kwalifikacji 

zawodowych  

bezrobotni 120 100 95 
 

97 
92 

poszukujący 

pracy 
17 11 11 

 

10 
10 

Posiadający co 

najmniej 1 dziecko 

do 6 r. ż. 

bezrobotni 40 21 23 
 

17 
21 

poszukujący 

pracy 
- - - - - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 66397434-B0D5-4CCE-8384-E99D528F573B. Podpisany Strona 12



12 

poszukujący 

pracy 
4 2 3 3 3 

45-49 

bezrobotni 37 37 33 35 35 

poszukujący 

pracy 
3 4 6 2 3 

50-54 

bezrobotni 69 54 53 50 34 

poszukujący 

pracy 
4 4 4 2 3 

55-59 

bezrobotni 100 100 75 64 59 

poszukujący 

pracy 
8 3 4 2 3 

60 i więcej 

bezrobotni 70 56 52 71 62 

poszukujący 

pracy 
12 12 10 10 11 

Źródło: PUP Kłodzko 

 

W 2020 r. grupę  osób niepełnosprawnych bezrobotnych generowały osoby w przedziale 

wiekowym 30-39 lat oraz 55-59 lat.  Natomiast wśród osób poszukujących pracy najliczniejszą 

populację stanowiły osoby w kategorii wiekowej 60 lat życia i więcej. 
 

Tab. 4. Struktura osób niepełnosprawnych ze względu na wykształcenie.  

Wyszczególnienie Status  
Bezrobotni i poszukujący pracy 

2016 2017 2018 2019 2020 

Wyższe 

bezrobotni 24 14 16 17 12 

poszukujący 

pracy 
4 6 5 5 4 

Policealne i średnie 

zawodowe 

bezrobotni 83 69 65 81 54 

poszukujący 

pracy 
11 8 7 2 4 

Średnie 

ogólnokształcące 

bezrobotni 48 40 28 31 36 

poszukujący 

pracy 
6 6 5 4 4 

Zasadnicze zawodowe 

bezrobotni 151 146 143 132 125 

poszukujący 

pracy 
7 5 6 7 8 

Gimnazjalne 

bezrobotni 11 5 6 9 9 

poszukujący 

pracy 
- - - 1 1 

Podstawowe                          

i podstawowe 

nieukończone 

bezrobotni 141 116 102 105 107 

poszukujący 

pracy 
15 9 10 7 8 

Źródło: PUP Kłodzko 

 

 

W 2020 r. dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym oraz 

policealnym i średnim zawodowym, stanowiły one najliczniejsze populacje wśród osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy 
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3. OCENA REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020 

zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27.04.2016 r. określa cele operacyjne                 

w obszarze działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, które zapisano w punkcie                  

3Aktywizacja zawodowa, zatrudnienie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia wśród osób 

niepełnosprawnych. 

             Program określa cele szczegółowe obejmujące szkolenia i kursy zawodowe, organizacje 

staży oraz rozwój i doskonalenie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające 

podjęcie zatrudnienia. Zadania te zostały ujęte w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 

Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020.  

Podstawowym zadaniem dla PUP w Kłodzku w ramach realizacji celu zapisanego                         

w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym ofert pracy. W tym celu wykorzystuje się zarówno oferty wpływające od 

pracodawców, jak również uruchamianie środków finansowych będących w dyspozycji PUP na 

organizację staży zawodowych, prac interwencyjnych czy wyposażenia/doposażenia  stanowisk 

pracy. Realizację poszczególnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych w ujęciu ilościowym 

przedstawia poniższa tabela. 

  

Tab.6. Liczba zaktywizowanych bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

podjęcie pracy ogółem 311 272 225 207 152 

z 

tego 

niesubsydiowane 253 215 185 187 130 

subsydiowane 58 57 40 20 22 

w 

tym 

prace interwencyjne 11 12 14 6 3 

roboty publiczne 34 22 8 6 10 

rozpoczęcie własnej dział. 

gospodarczej 
2 10 6 2 4 

Źródło: PUP Kłodzko 

 

Dużym zainteresowaniem w poprzednich latach wśród osób niepełnosprawnych cieszyły się 

staże zawodowe w miejscu pracy. Staże mają na celu nabycie przez uczestników  określonych 

umiejętności, doświadczenia zawodowego, a które w przyszłości mogłyby zaowocować 

kontynuacją zatrudnienia, bądź też stanowić atut w rozmowach z pracodawcą w ramach zgłoszonej 

oferty pracy.  

W roku 2020 ze względu na pandemię COVID-19 nie było zainteresowania ze strony osób 

niepełnosprawnych stażami zawodowymi. 

 

 

Tab. 7. Liczba zaktywizowanych osób w ramach szkoleń i stażu w miejscu pracy. 
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Wyszczególnienie 

 

Status 

Bezrobotni i poszukujący pracy 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

Szkolenia zawodowe 

bezrobotni 13 11 3 8 3 

poszukujący pracy 1 1 0 0 0 

 

Staż 

bezrobotni 49 42 27 29 16 

poszukujący pracy 8 6 0 2 0 

Źródło: PUP Kłodzko 

   Poza działaniami własnymi, PUP w Kłodzku spełnia również istotną rolę informacyjną                          

i pośredniczącą. Na specjalnie do tego przeznaczonych tablicach eksponowano wszelkie informacje 

i propozycje dla osób niepełnosprawnych związane z ofertami pracy, szkoleniami, zajęciami 

aktywizacyjnymi, jak również propozycje uczestnictwa w projektach realizowanych przez inne 

podmioty i organizacje. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi tut. Urząd aktywnie 

pomagał w naborach osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego do projektów, w ramach 

których można było uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe bądź uprawnienia, powiązane ze stażami 

lub podjęciem pracy zawodowej. 

 

Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych będące w dyspozycji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku pochodzą z dwóch  źródeł: 

1. Europejski Fundusz Społeczny. 

2. PFRON. 

 

            Ze środków EFS finansowana była aktywizacja osób bezrobotnych w ramach programu 

POWER i RPO, natomiast ze środków pochodzących z PFRON w roku 2020 nie było 

zainteresowania i nie finansowano działań aktywizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych w urzędzie jako poszukujące pracy z powodu pandemii COVID-19. 

 

 

Tab. 8. Finansowanie zadań z PFRON w latach 2016-2020. 

 

Rok Dotacje (w zł.) Staże (w zł.) Doposażenie (w zł) Szkolenia (w zł.) 

 

2016 0,00 42 600,00 0,00 
500,00 

 

2017 0,00 41 977,89 0,00 
42 477,89 

 

2018 0,00 0,00 0,00 
0,00 

 

2019 0,00 13 251,43 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 97 829,32 0,00 
42 977,89 

 

Źródło: PUP Kłodzko 

Tab. 9. Finansowanie  zadań z EFS w  roku 2019- 2020. 
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Rok Dotacje (w zł.) Staże (w zł.) Doposażenie (w zł) Szkolenia (w zł.) 

 

POWER 2019 0,00 67 531 0,00 29 773 

RPO 2019 66 000 105 000 44 000 15 800 

POWER 2020 0 69 393 25 000 0 

RPO 2020 75 000 44 893 25 000 7550 

Razem 141 000 286 817 940 000 53 123 

Źródło: PUP Kłodzko 

 

W ocenie PUP w Kłodzku środki finansowe będące w dyspozycji urzędu zaspokajały 

potrzeby związane z aktywizacją osób niepełnosprawnych i nie były w żadnym razie barierą do 

udzielania tej pomocy. Przedstawiony wyżej zakres świadczonej pomocy oraz liczby uczestników 

poszczególnych działań aktywizacyjnych świadczą o trafności doboru metod realizacji celu 

operacyjnego. 

 
PROFILAKTYKA I EDUKACJA ZDROWOTNA: 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej 

 

Zadanie  Forma realizacji Oczekiwane efekty Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 

Termin 

realizacji 

Inicjowanie działań 

zmierzających do 

edukacji 

społeczeństwa  

w zakresie 

propagowania 

zdrowego stylu 

życia 

1.Zamieszczanie 

informacji na 

temat zdrowego 

stylu życia  

2.Organizowanie 

kampanii 

promujących 

zdrowy tryb życia 

Zwiększenie 

wiedzy 

mieszkańców 

powiatu na temat 

zdrowego stylu 

życia. 

1. Przez cały rok prowadzona 

jest  gazetka na tablicy 

ogłoszeń w Głównym budynku 

Starostwa. Ponadto 

prowadzona jest,  

na bieżąco aktualizowana, 

strona internetowa w zakładce 

„Zdrowie” na 

www.powiat.klodzko.pl 

2.Rozpowszechnianie ulotek 

oraz materiałów edukacyjnych 

o tematyce prozdrowotnej 

zwiększającej wiedzę na temat 

zdrowego stylu życia. 

3. Kampanie nie zostały 

przeprowadzone z powodu 

panującej pandemii. 

Środki własne 

(budżet 

powiatu 

kłodzkiego) 

Cały rok  

Wspieranie 

kampanii 

informacyjnych 

dotyczących osób 

niepełnosprawnych 

Wspieranie  

kampanii  

w mediach 

społecznościowych  

i na stronie powiatu 

kłodzkiego  

Rozpowszechnianie 

informacji 

pozytywnego 

wizerunku osób 

niepełnosprawnych 

1. Prowadzenie działalności  

w zakresie edukacyjnym, 

informacyjnym oraz 

dydaktycznym ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży. 

2. Promocja zdrowia  

Środki własne 

(budżet 

powiatu 

kłodzkiego) 

Cały rok 
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w szkołach. 

Edukacja zdrowotna powinna 

stanowić istotny element 

programu nauczania szkoły – 

ulotki tematyczne przesłane do 

pedagogów drogą mailową. 

 
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia w dwóch 

kategoriach wiekowych: dla dzieci do 16-tego roku życia) bez określenia stopnia 

niepełnosprawności oraz dla dorosłych (po 16-tym roku życia) z określeniem stopnia 

niepełnosprawności.  

Liczba  wydanych orzeczeń  o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności  

z uwzględnieniem wieku. 

   
Ilość 

wydanych 

orzeczeń 

Wiek 

Do 16 r.ż. 16-25 26-40 41-60 
Powyżej 60 

r.ż. 

2020 3 477       369       173     302 1 059    1 574 

 

Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności 

komisja orzekająca bierze pod uwagę również zakres naruszenia sprawności organizmu 

spowodowany przez określone przyczyny wskazane ustawowo.  

 

Osoby po 16 roku życia  - wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności: 

            

      lekki                           603 

umiarkowany          1 660 

znaczny                      845 

Łącznie :                  3 108  ( 1 597 kobiet ( 51,38%), 1 511 mężczyzn) 

 

Poniżej przedstawiono tabelarycznie głównie przyczyny orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności  mieszkańców powiatu kłodzkiego z podziałem na wiek osób do 16 r.ż.  

i powyżej 16 r.ż. 

 

   
Przyczyny niepełnosprawności  

2020 

Poniżej 

16 r. ż.  

Powyżej  

16 r. ż.  

  

Upośledzenie umysłowe  

  

16 

  

31 

  

Choroby psychiczne  

  

 15 

  

187  

  

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu  

  

34 

  

128 

  

Choroby narządu wzroku  

  

      20  

  

48 

  

Upośledzenie narządu ruchu 

  

44  

  

 1 287 
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Epilepsja  

  

13  

  

 22 

  

Choroby układów oddechowego i krążenia  

  

12 

  

    552 

  

Choroby układu pokarmowego  

  

 13 

  

147 

  

Choroby układu moczowo płciowego  

  

14  

  

167 

  

Choroby neurologiczne  

  

      54 

  

399 

Inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, 

metaboliczne, oszpecenia, choroby zakaźne, 

układu krwiotwórczego   

  

39 

  

125 

  

Całościowe zaburzenia rozwojowe  

  

95 

  

    15 

 

Analiza szczegółowych danych wskazuje, że najwięcej orzeczeń dla osób po 16 r.ż. wydano       

z uwagi na 3 przyczyny niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu, choroby układu 

oddechowego i krążenia oraz choroby neurologiczne. Natomiast  w przypadku  dzieci najwięcej 

orzeczeń dotyczyło chorób związanych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

 

 
 PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 

1) Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa: www.pcpr.klodzko.pl dotycząca 

problematyki osób niepełnosprawnych. Znajdują się tam m.in. wzory wniosków o udzielenie 

dofinansowań ze środków PFRON.  

2) Dla bieżącej pracy podmiotów działających dla poprawy ,,jakości życia‘’ osób 

niepełnosprawnych  istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również współpraca 

z PCPR. W tym celu doraźnie zorganizowano spotkanie (3 marca 2020 r.) z udziałem stowarzyszeń 

i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu 

Kłodzkiego. Problematyka potrzeb osób niepełnosprawnych jest również  przedstawiana przez 

Dyrektora PCPR w trakcie sesji powiatu, sesji gmin, obrad merytorycznych komisji.                                

3) Opiniowaniem  programów działań i uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu pod kątem 

interesów osób niepełnosprawnych w 2020r.  na bieżąco zajmowała się Powiatowa Społeczna Rada 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

4) W 2020 r. nie odnotowano przypadków braku przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 

Wszystkie podejmowane działania w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych przyczyniają się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania społeczności 

osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą Nr III/19/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020, Rada Powiatu
Kłodzkiego zobowiązała Zarząd Powiatu Kłodzkiego do przedstawiania w terminie do dnia 30 kwietnia
każdego roku informacji z realizacji programu za rok poprzedni.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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