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Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku .
Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z:
● ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 11. 127. 721)
● ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

oraz następujących aktów

wykonawczych do powyższej ustawy:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w
sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U.07.194.1403. z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotów
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U.11.62.317);
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie
dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
(Dz.U.11.62.316);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.04.63.587.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 stycznia 2008r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.08.3.15.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.2015. poz.2265);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.07.230.1694.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 kwietnia 2007r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.07.71.478.).
Poza tym:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego2008 r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.08.29.172).

W 2015r. Powiat Grodzki Olsztyn (nr ewidencyjny 324) otrzymał z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ustawowych środki
w wysokości 3 901 029 zł.
W dniu 25 lutego 2015 r. Rada Miasta Olsztyna podjęła Uchwałę Nr VI/37/15
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przyznane na realizację
zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w 2015r. Po otrzymaniu dodatkowych środków z PFRON Rada Miasta Olsztyna podjęła
w dniu 26 sierpnia 2015 roku kolejną uchwałę Nr XII/143/15 o podziale środków. Otrzymane
z PFRON środki wykorzystano w 100%, a realizacja zadań w 2015 roku wyglądała
następująco:

I. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
1. Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych.
W

2015r.

współpracując

z

Miejskim

Urzędem

Pracy

przeszkolono

10

osób

niepełnosprawnych.
2. Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy.
Z tego dofinansowania w wysokości 14 390 zł w 2015 roku skorzystały 4 osoby
niepełnosprawne

zarejestrowane

jako

poszukujące

pracy.

Poza

tym

81

osób

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne miało możliwość skorzystania
z instrumentów rynku pracy.
3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do
spółdzielni socjalnej.
W 2015 roku 6 osób niepełnosprawnych otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, na ten cel wydatkowano z środków PFRON 220 000 zł.
4. Dofinansowanie tworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
W 2015 roku dofinansowano ze środków PFRON utworzenie 10 nowych stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano z środków PFRON 265 000 zł. Poza tym
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II. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
1. Finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Miasto Olsztyn ma podpisane dwie umowy z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie
warsztatów terapii zajęciowej.
Jednostką prowadzącą warsztat, który mieści się przy ul. Traktorowej 35 jest Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Drugi warsztat, który mieści się przy ul. Bałtyckiej 45 prowadzi Stowarzyszenie Wyjątkowe
Serce.
Terapią zajęciową w obu warsztatach w 2015 r. objętych było 121 osób niepełnosprawnych
z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. Koszty
działalności warsztatów w 2015 r. wyniosły

z środków PFRON 1 781 685 zł. oraz

197 965 zł. z budżetu miasta.
2. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
W 2015 r. dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym otrzymały dzieci
i młodzież ucząca się (103) oraz osoby niepełnosprawne dorosłe z orzeczonym znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (127). Na ten cel wydatkowano z środków
PFRON kwotę 281 218 zł. Z wyjazdu na turnus skorzystało ogółem 344 osoby, w tym 114
opiekunów.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
W
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niepełnosprawnych. Na to zadanie wydatkowano z środków PFRON 297 515 zł.

4. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
W 2015r. 113 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie do likwidacji barier
w komunikowaniu się, na ten cel wydatkowano z środków PFRON kwotę 170 494 zł.

5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
W 2015r. z dofinansowania do likwidacji barier technicznych skorzystało 71 osób
niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano z środków PFRON kwotę 69 137 zł.
6. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.
W 2015r. dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało 48 osób
niepełnosprawnych i na ten cel wydatkowano z środków PFRON kwotę 50 022 zł.
7. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W 2015 r. z dofinansowania z środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych skorzystały 253 osoby niepełnosprawne. Na to zadanie wydatkowano 492 990
zł
8. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
W 2015r. zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi w ramach których
dofinansowano z środków PFRON organizację 26 imprez dla osób niepełnosprawnych. Na
ten cel wydatkowano 235 148 zł., a z dofinansowania tego skorzystały 1 792 osób
niepełnosprawnych.

III. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Pracownicy Ośrodka udzielili w 2015 roku 39 188 informacji, w tym:
- telefonicznych 4 874,
- osobistych 32 551,
- za pośrednictwem internetu i listownie 497,
- udzielonych przez specjalistów ( prawnik, psycholog, doradca zawodowy ) 580,
- z zakresu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych 686.

IV. Programy celowe zatwierdzone przez Zarząd PFRON.
1 . „Aktywny Samorząd”
W 2015 roku z tego programu skorzystały 353 osoby niepełnosprawne a dofinansowanie ze
środków PFRON ogółem wyniosło 789 829 zł. i objęło następujące obszary:
Moduł I, w tym:
- A2 – prawo jazdy kategorii B,
- C2 – serwis i naprawa wózków elektrycznych,
- C3 – proteza na min. III poziomie jakości,
- D – dofinansowanie pobytu dzieci osób niepełnosprawnych w żłobkach i przedszkolach.
Z Modułu I w 2015 roku skorzystało 70 osób niepełnosprawnych, na to zadanie wydatkowano
z środków PFRON 138 537 zł.
Moduł II – dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym.
Z tego Modułu skorzystały 283 osoby niepełnosprawne, a na ten cel wydatkowano z środków
PFRON kwotę 651 292 zł.

