Program samorządowy na rzecz
osób niepełnosprawnych
„Osoba niepełnosprawna w
społeczności lokalnej”
na lata 2008 – 2012

WPROWADZENIE
Program samorządowy dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w
społeczności lokalnej” został przyjęty uchwałą Nr 500/XXVI/00 Rady Miasta Płocka
w dniu 28 marca 2000 roku.
Poniższy program został dostosowany do obecnych realiów i potrzeb
mieszkańców miasta Płocka.
Punktem wyjścia do aktualizacji i opracowania programu jest ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) art. 35a, który mówi, że:
„Do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową
strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.”
Opracowanie programu wymagało współpracy z wieloma instytucjami i
jednostkami samorządu takimi jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Wydział Urbanistyki i
Architektury, Wydział Edukacji, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski
Zarząd Dróg, Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Pomocy
Społecznej, Komunikacja Miejska, Centrum ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, Centrum Wolontariatu, Główny Urząd Statystyczny, organizacje
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz badania
przeprowadzone wśród przedstawicieli jednostek samorządów gminnych w ramach
projektu „Gmino Jaka Jesteś? - badanie działalności gmin na rzecz osób
niepełnosprawnych” realizowane w zakresie działania Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tak definiuje niepełnosprawność:
„Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy.”
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. mówi: „Niepełnosprawnymi są osoby, których
sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę, oraz pełnienie ról
społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”.
W dokumencie tym Sejm stwierdza, że osoby niepełnosprawne mają prawo do
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać
dyskryminacji, co oznacza w szczególności prawo tych osób do:
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 dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu
społecznym,
 dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki,
rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych
uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt
rehabilitacyjny,
 dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację
społeczną,
 nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak
również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji
indywidualnej,
 pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej
umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i
zawodowych,
 pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami,
wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa
zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia
tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb
niepełnosprawnych,
 zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia
zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również
uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
 życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
• dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności
publicznej,
• swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze
środków transportu,
• dostępu do informacji,
• możliwości komunikacji międzyludzkiej,
 posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do
konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących
osób niepełnosprawnych,
 pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym,
artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do
swych zainteresowań i potrzeb.
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Podstawowe informacje o niepełnosprawności dotyczące miasta Płocka
Z analizy wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. wynika, że w
Polsce żyje ok. 5,5 mln osób niepełnosprawnych.
W Płocku, który liczy 1274611 mieszkańców, zgodnie z danymi Narodowego
Spisu Powszechnego z 2002 roku osób niepełnosprawnych jest 126582, w tym:
- 10230 osób niepełnosprawnych prawnie, tzn. posiadających
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób
poniżej 16 roku życia – uprawnienie do korzystania z zasiłku
pielęgnacyjnego.
- 2428 osób niepełnosprawnych biologicznie, nie posiadających
orzeczeń lub uprawnień, ale mających całkowicie lub poważnie
ograniczoną zdolność do wykonywania podstawowych czynności.
Z powyższych danych wynika, że 10% populacji miasta Płocka dotknięta jest
różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi lub psychicznymi.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenia:
- 2005r – 1512 dorośli,
577 dzieci,
- 2006r – 1625 dorośli,
511 dzieci.3
CELE PROGRAMU
1. Wzmacnianie wrażliwości społecznej poprzez wspieranie inicjatyw
miejskich służących przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- wspieranie i promocję działań integracyjnych osób niepełnosprawnych z
lokalnym środowiskiem w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
- wspieranie działań rozwijających twórczo i artystycznie osoby
niepełnosprawne,
- stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi, otwartość na ich sugestie w
celu uwrażliwienia społeczeństwa,
- promocję i rozwój działalności wolontarystycznej w mieście,
- rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi skupiającymi
osoby niepełnosprawne w celu zapobiegania marginalizacji społecznej,
- reprezentowanie osób niepełnosprawnych w sytuacjach gdzie łamane jest
prawo,
1
2
3

Dane z Miejskiego Zeszytu Statystycznego Nr 13, Płock 2006r.
Dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
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- spotkania Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w szkołach masowych w
celu budzenia wrażliwości i integracji dzieci i młodzieży, w tym
niepełnosprawnych.
Sposób realizacji
Samorząd promuje i wspiera działania integracyjne na rzecz osób
niepełnosprawnych. W mieście cyklicznie odbywają się imprezy mające na celu
integrację społeczności lokalnej. Samorząd miejski funduje nagrody itp. w
konkursach organizowanych przez placówki kształcenia specjalnego jak i
organizacje pozarządowe (Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, Orlen
Polish Open – Integracyjny Klub Tenisa na Wózkach, olimpiady specjalne,
konkurs plastyczny – organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1).
Urząd Miasta finansuje druk kart pocztowych, najlepszych prac wyłonionych
w konkursach plastycznych. Pocztówki wykorzystywane są w formie zaproszeń na
imprezy integracyjne, życzeń i spotkań okolicznościowych.
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych gości w placówkach oświatowych, na
zebraniach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych gdzie wspólnie z radą pedagogiczną, młodzieżą, rodzicami i
wolontariuszami porusza bieżące problemy środowiska. Osoby zainteresowane
indywidualnymi spotkaniami docierają na spotkanie do Biura Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych.
Współpraca samorządu, wolontariatu i organizacji pozarządowych daje duże
możliwości szybkiej reakcji na kompleksową pomoc osobom potrzebującym.
Szczególnie cenna jest pomoc wolontariuszy we wszelkich imprezach i
przedsięwzięciach integracyjnych organizowanych w naszym mieście, pomoc w
życiu codziennym (robienie zakupów, noszenie ciepłych posiłków).

2. Obrona praw osób niepełnosprawnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- uświadamianie społeczności lokalnej w zakresie podstawowych praw
osób niepełnosprawnych,
- zapewnianie bezpłatnej pomocy prawnej osobom niepełnosprawnym z
terenu miasta,
- akcję parkingową mająca na celu zapobieganie bezprawnemu
zajmowaniu miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
Sposób realizacji
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W Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych zapewniona jest bezpłatna
pomoc prawnika. Osoby korzystają z indywidualnych porad. Oprócz spotkań
bezpośrednich, biuro udziela informacji telefonicznych.
Od czterech lat w mieście jest prowadzona akcja parkingowa, mająca na celu
zapobieganie bezprawnemu zajmowaniu „kopert” przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych. W akcję zaangażowana jest Straż Miejska, Policja i Gazeta
Wyborcza Płock. Kierowcy łamiący prawo otrzymują pouczenie, mandat i ulotki
informujące o łamaniu prawa. Przed wszelkiego rodzaju świętami i
uroczystościami akcja jest wzmożona, gdyż problem w tym czasie narasta. W
bieżącym roku zaostrzymy akcję, bezmyślni kierowcy na przedniej szybie swojego
auta zobaczą nie ulotkę, lecz przyklejoną naklejkę, tak aby utrudniała widoczność.
Zakładamy, że takie działania zminimalizują ten problem. Wszystkie koperty w
mieście są dodatkowo oznakowane – posiadają tabliczkę z napisem „Czy naprawdę
chciałbyś być na naszym miejscu”. Na ten cel z budżetu przeznaczono 6000 zł.
3. Podniesienie jakości życia osób dotkniętych niepełnosprawnością.
Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- promowanie działań grup mających na celu pomoc rodzinom osób
niepełnosprawnych,
- pomoc w dostępności osób niepełnosprawnych do specjalistycznego
poradnictwa i metod rehabilitacji,
- pomoc dla najbiedniejszych niepełnosprawnych mieszkańców miasta
poprzez krótszy czas oczekiwania na wynajem lokali komunalnych i
socjalnych,
- pomoc w zdobywaniu środków finansowych na tzw. wkład własny do
programów likwidacji barier technicznych, architektonicznych i
turnusów rehabilitacyjnych.
Sposób realizacji
W Budżecie Miasta Płocka na rok 2008 zostały zaplanowane środki finansowe w
łącznej wysokości 390.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji
pozarządowych realizujących zadania własne Miasta z zakresu pomocy społecznej.
W wyniku rozstrzygniętego konkursu w roku 2005, z trzema organizacjami
pozarządowymi zawarto cztery umowy trzyletnie. Z tego tytułu zabezpieczono kwotę
55.257,00 zł na realizację tych umów w ramach w/w środków finansowych. W
związku z tym do rozdysponowania pomiędzy organizacje w roku 2007 pozostała
łączna kwota 304.743,00 zł.
Zarządzeniem Nr 6010/06 z dnia 22 listopada 2006 r. Prezydent Miasta Płocka
ogłosił konkurs na realizację powyższych zadań. Do konkursu przystąpiło 14
organizacji, które złożyły 19 ofert na łączną kwotę 603,948 zł. z tego 5 ofert nie
spełniało wymagań formalno-prawnych.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram przekazanych środków finansowych w I
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edycji.

Lp

1

2

3

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nazwa oferenta

Przedmiot oferty

Wysokość
przyznanej dotacji
(zł )

Stowarzyszenie
HospicyjnoPaliatywne im. św.
Urszuli
Ledóchowskiej
„HOSPICJUM
PŁOCKIE”
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawności
ą Umysłową
„JESTEM
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów

Wszechstronne wspomaganie pacjentów,
chorych dzieci oraz członków ich rodzin
przebywających pod opieką Hospicjum
Płockiego, poprzez prowadzenie działalności
związanej z pracami zespołu konsultacyjnoterapeutycznego.

50.000

Wczesna interwencja robi różnicę.

25.000

Wczasy w Ogrodzie Działkowym im. T.
Kościuszki w Płocku dla emerytów i rencistów
mieszkańców Płocka.

10.000

Rehabilitacja i integracja osób chorych na SM.

20.000

Słodkie życie słono kosztuje.

10.000

Od diagnozy do terapii.

25.000

Młody diabetyk – szansa a możliwości.

14.000

Rehabilitacja psychofizyczna członkiń
Stowarzyszenia.

3.200

Integracja środowiska emeryckiego ze
społecznością lokalną, spotkania z dziećmi,
młodzieżą w ramach integracji społeczeństwa.

4.000

Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci
„Niech Czerwonokrzyska gwiazdka w wigilię
zaświeci dla ubogich dzieci”.

4.000

Stowarzyszenie
Sclerosis Multiplex
Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział
Powiatowy w Płocku
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Autyzmem
„Odzyskać Więzi”
Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków Koło
Pomocy Dzieciom i
Młodzieży z
Cukrzycą
Płockie
Stowarzyszenie
„AMAZONKI”
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów
Zarząd Rejonowy
PCK
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11.

Zarząd Rejonowy
PCK

Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób
dorosłych i seniorów „Aby starość była
radosna”.

Polskie
Towarzystwo Opieki Spotkania integracyjne członków Towarzystwa
12.
nad Chorymi ze
połączone z działaniami informacyjnymi i
Stomią
rehabilitacyjnymi.
„POL-ILKO”
Stowarzyszenie
Realizacja zadań publicznych przez organizacje
13. Rodzin Katolickich
pozarządowe w 2007 r.
Diecezji Płockiej
Razem

5.000

2.000

10.000
182.200

Została ogłoszona II edycja konkursu na 2007 r. – przeznaczona kwota do
dyspozycji wynosi 122.543 zł.4
Od 2003 r. na bazie stołówek i barów realizowany jest program dożywiania
najbiedniejszych niepełnosprawnych mieszkańców Płocka. W 2006 r. z dożywiania
skorzystało około 50 osób.
Przed każdymi świętami organizowane są zbiórki żywności, słodyczy, ubrań
i środków chemicznych przez wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Urzędu
Miasta Płocka i młodzież z płockich szkół. Zebrane artykuły przekazywane są w
postaci paczek najbiedniejszym niepełnosprawnym mieszkańcom Płocka.
W 2006r. około 10000 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami korzystały
z bezpłatnych wejść na pływalnie miejskie.
Samorząd organizuje częściowo odpłatne dowozy pacjentów onkologicznych
do Centrum Onkologii w Warszawie.
W latach 2008 - 2012 powyższe zadanie będzie nadal kontynuowane.
Organizacje pozarządowe z terenu miasta Płocka działające na rzecz osób
niepełnosprawnych5:
Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych SERCE SERCU
Prezes: Andrzej Urbański
Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym AGNIESZKA
Prezes: Beata Matusiak
Fundacja Orlen - Dar Serca
Prezes: Eugeniusz Kowalczyk
Fundacja Panaceum
Prezes: Piotr Ostrowicki

4
5

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Płocka.
Urząd Miasta Płocka, Centrum Organizacji Pozarządowych.
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Integracyjny Klub Tenisa
Prezes: Wiesław Chrobot
Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
"Pomoc Dzieciom"
Prezes: Stanisław Lewandowski
Liga Kobiet Polskich
Prezes: Marianna Rybicka
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych DE – FACTO
Prezes: Renata Nych
Polski Związek Głuchych
Koło Terenowe w Płocku
Prezes: Bożena Denisiuk
Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe w Płocku
Prezes: Eugeniusz Czarnecki
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności
Oddział Terenowy w Płocku
Prezes: Zbigniew Olędrzyński
Stowarzyszenie DROGA DO SAMODZIELNOŚCI
Stowarzyszenia chorych Przewlekle i Ich Przyjaciół W SOBIE MOC
Prezes: Tomasz Marciniak
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Kolory Życia"
Prezes: Hanna Makówka
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ODZYSKAĆ WIĘZI
Prezes: Renata Szpilkowska – Lorenc
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom
AKCEPTACJA
Prezes: Krystyna Kijek
Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym Nr 2
Prezes: Małgorzata Stolarska
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI – KAIROS
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Prezes: Joanna Łukjaniuk
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
i Ich Rodzicom "Silni Razem"
Prezes: Marzenna Kalaszczyńska-Kikiewicz
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową
"JESTEM" w Płocku
Prezes: Mirosława Klinger
Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne OTO JA
Prezes: Beata Jaszczak
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Samodzielne Koło w Płocku
Prezes: Maria Jasińska
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział przy PKN Orlen S.A.
Prezes: Benedykt Sokołowski
Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w Płocku
przy TPD Oddziale Miejsko-Powiatowym w Płocku
Prezes: Barbara Żołnierzak
Stowarzyszenie "SCLEROSIS MULTIPLEX"
Prezes: Teresa Zonnenberg
Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne "HOSPICJUM PŁOCKIE"
pod wezwaniem Bł. Urszuli Ledóchowskiej
Prezes: Tomasz Korga
Polskie Towarzystwo Opieki Nad Chorymi
ze Stomią "POL-IKO"Oddział Regionalny w Płocku
Przewodniczący: Lechosław Orłowski
Mazowieckie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom "NEURON"
Prezes: Weronika Balcerska
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku
Prezes: Joanna Olczak

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Chorobą Alzheimera
Prezes: Mieczysław Rajkowski

4. Likwidacja
barier
architektonicznych
i
komunikacyjnych
utrudniających niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu
społecznym.
Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- kontynuację programu obniżania krawężników na drogach w mieście,
- likwidację barier architektonicznych w obiektach użyteczności
publicznej, przystosowywanie budynków, domów, mieszkań do potrzeb
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza umożliwienie niepełnosprawnym
osobom samodzielnego przemieszczania do budynków,
- poradnictwo techniczno-finansowe dla osób niepełnosprawnych
dostosowujących mieszkania do swych potrzeb,
- zwiększanie liczby miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych w placówkach
oświatowych na terenie miasta mającą na celu łatwy dostęp do edukacji
dla wszystkich,
- wspieranie programów zapewniających wyposażenie w środki transportu
do przewozu osób niepełnosprawnych realizowanych przez placówki
oświatowe i organizacje pozarządowe,
- wzmacnianie
nadzoru
budowlanego,
zasad
rygorystycznego
przestrzegania
przepisów
prawa
budowlanego
nakazującego
uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych na etapie projektowania
budowy obiektów, a także zachęcanie do uwzględniania tych potrzeb na
etapie remontów,
- łamanie barier komunikacyjnych dla osób głuchoniemych poprzez dostęp
do tłumacza języka migowego,
- dostosowywanie autobusów Komunikacji Miejskiej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, (w tym niewidomych i z dysfunkcją kończyn
dolnych),
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- dostosowanie systemu powiadamiania
niedosłyszących i głuchoniemych.

ratunkowego

do

osób

Sposób realizacji
W mieście Płocku sukcesywnie jest realizowany program obniżania
krawężników i przejść dla pieszych. W 2005 r. przystosowano dla potrzeb osób
niepełnosprawnych 152,85 mb krawężników, w 2006 r. przystosowano 238 mb
krawężników i przejść dla pieszych. W bieżącym roku i latach następnych
planowane są kolejne inwestycje6.
W 2007 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym jest remontowana toaleta
dla osób niepełnosprawnych ze środków Gminy. Wzgórze Tumskie jest również
dostosowywane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
Od 5 lat w mieście jest realizowany program Płock bez barier. Przy
współpracy z organizacją pozarządową, lokalnymi mediami i wolontariuszami
zostało przebadanych 178 budynków użyteczności publicznej, z czego 63 są
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2005 r. zbadano 25
przedszkoli , z czego 3 są przystosowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych7.
Wspólnie z Komunikacją Miejską organizujemy dojazdy do Centrum
Onkologii w Warszawie. Od początku 2004 r. z tej formy pomocy skorzystało 200
osób.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych Komunikacja Miejska realizuje usługę
BUS TAXI, cena jednorazowego przejazdu w granicach miasta wynosi 7 zł, a w
przypadku wykupienia karnetu 6 zł, koszt dalszych wyjazdów na terenie kraju np. na
turnusy rehabilitacyjne wynosi 0,50 zł za 1 km. Przez ostatnie 3 lata z usług BUS
TAXI skorzystało 17136 osób rocznie – zlecenia stałe. Spółka nie prowadzi
statystyki zleceń indywidualnych. Ze względu na niewielką odpłatność samych osób
niepełnosprawnych usługa ta cieszy się dużym zainteresowaniem.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w latach 2004 – 2006
Komunikacja Miejska zakupiła 13 autobusów niskopodwoziowych. Na koniec
2006 r. udział autobusów niskopodwoziowych wynosił 31%8.
W Urzędzie Miasta zatrudniony jest tłumacz języka migowego. W ramach
swoich obowiązków wspomaga osoby głuchonieme w:
- pomoc głuchoniemym klientom Urzędu Miasta Płocka,
- wypełnianiu zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego,
- wynajmie mieszkań komunalnych przez osoby głuchonieme,
-załatwianiu formalności dotyczących uzyskania sprzętu komputerowego ze środków
PFRON,
- tłumaczenie podczas pikników, imprez i mszy św.,
6
7
8

Miejski Zarząd Dróg.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem”.
Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
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- współpraca z punktem informatycznym EUROPE DIARECT i zorganizowanie dla
osób głuchoniemych warsztatów nt. „Wykorzystanie środków, multimedialnych w
pozyskiwaniu informacji na temat Unii Europejskiej”,
- kontaktowanie się z MOPS i ZUS-em,
-utrzymywanie kontaktów i pomoc dzieciom z S.P. Nr 3 (dzieci niesłyszące),
-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Na prośbę osób niepełnosprawnych uprawnionych do korzystania z kart
parkingowych Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych interweniuje w
spółdzielniach mieszkaniowych, Miejskim Zarządzie Dróg w celu wyznaczania
kolejnych „kopert”.
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych opiniuje oddawane do użytku budynki
mieszkalne, stoi na straży przestrzegania prawa budowlanego i wyraża swoją
dezaprobatę wobec jego łamania.
Gmina realizuje swój obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych do
specjalnych placówek szkolno – wychowawczych. W ramach powyższego zadania
do konca 2007 roku planowany jest zakup samochodów do przewozu osób
niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr
1 i Nr 2. W 2007 r. kwota 119.000,00 zł jest zabezpieczona jako wkład własny
niezbędny w celu ubiegania się o środki PFRON. Realizując program zostanie
przebudowane boisko i urządzenia sportowe w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 1 – zabezpieczona kwota w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r.
– 7.400 zł. Na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w
Budżecie Miasta Płocka na 2007r zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł, planowany
termin zakończenia inwestycji 2009r.
Ogółem środki finansowe PFRON na 2007r. dla Miasta na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej wynoszą 3.478.117,00 zł ( Uchwała Rady
Miasta Płocka Nr 80/VII/07 z dnia 27 marca 2007r.) z tego na likwidację barier
architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 2007r. przekaże 520.000,00 zł.9

5. Wspieranie inicjatyw i działań sprzyjających otwieraniu i poszerzaniu
dostępu osób niepełnosprawnych do rynku pracy.
Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- inicjowanie i wspieranie programów zwiększających udział osób
niepełnosprawnych w aktywnych formach podnoszenia kwalifikacji,
- promowanie działań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- promocja zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne,
- uświadamianie pracodawców jakie wynikają obustronne korzyści z
zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
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- pomoc doradcza i administracyjna dla pracodawców pragnących
zatrudnić osoby niepełnosprawne.
Sposób realizacji
Wspólnie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Powiatowym
Urzędem Pracy rozpoczął się w grudniu 2005 roku nowatorski program zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Pierwszą firmą, która
zatrudniła 19 osób
niepełnosprawnych jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.
Następne dwie firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne to SITA PGK i
Remondis.
Powiatowy Urząd Pracy zapewnia przygotowanie zawodowe, półroczną pensję oraz
zwrot kosztów dojazdu do pracy. Ludzie niepełnosprawni pracują głównie przy tzw.
doczyszczaniu zbiórki selektywnej, rozdzielają np. plastikowe butelki zależnie od ich
koloru, zajmują się makulaturą. SITA PGK zatrudniła 12 osób, które realizują
program „Od drzwi do drzwi”.
W Remondis zatrudnionych jest 5 osób, które pracują w kontakcie z klientem.
Firmy, które zdecydowały się zatrudnić osoby niepełnosprawne otrzymują specjalne
logo dla przyjaznych pracodawców. Takim znaczkiem mogą się posługiwać w
swoich materiałach promocyjnych, na dokumentach, czy stronie internetowej.
Autorem projektu logo jest redaktor Sygnałów Płockich. Pracę w/w firmach
otrzymały osoby niepełnosprawne, które nie mają zabezpieczenia rentowego i
korzystają z pomocy MOPS. Posiadamy listę, na której jest 265 takich osób.
W Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych udzielane są informacje dla
potencjalnych pracodawców i instytucji zainteresowanych szkoleniem i
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Samorząd płocki za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
realizuje unijny projekt „Od bierności do aktywności”. Wniosek otrzymał z funduszy
unijnych 680 tys. PLN. Adresowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w
stopniu umiarkowanym i znacznym. W ramach projektu oferowane jest bezpłatne
doradztwo zawodowe i psychologiczne, porady w zakresie obsługi komputera.

6. Edukacja osób niepełnosprawnych

Cel jest realizowany poprzez:
- tworzenie klas i oddziałów integracyjnych,
- wspieranie placówek oświatowych prowadzących klasy i oddziały
integracyjne,
- wspieranie i współpraca ze szkołami specjalnymi,
- wspieranie
inicjatyw
kulturalno-edukacyjnych
dla
osób
niepełnosprawnych,
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- promocja kursów dokształcających dla osób niepełnosprawnych,
Sposób realizacji
Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie miasta Płocka:
- przedszkola z oddziałami integracyjnymi - 4
- przedszkola z oddziałami specjalnymi - 1
- szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi - 2
- szkoły specjalne - 3
- gimnazja specjalne - 2
Samorząd wspiera imprezy integracyjne takie jak: zawody sportowe, olimpiady
wiedzy, konkursy plastyczne, wycieczki, imprezy integracyjne.
W 2002 r. otwarto pierwszą w Płocku świetlicę dla dzieci z głębokim
upośledzeniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.
W świetlicy jest realizowany program „Zima w mieście”.
Gmina realizuje swój obowiązek dowozu lub zwrotu kosztów za dowóz dzieci
niepełnosprawnych do placówek kształcenia specjalnego. Na zakup biletów dla
opiekunów dzieci niepełnosprawnych zaplanowano w budżecie 50.000,00 zł10.
7. Propagowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i ich środowiska w
mediach.
- współpraca z radiem,
- współpraca z telewizją lokalną poprzez nagrywanie i emisję
programów i informacji z życia osób niepełnosprawnych,
- promowanie imprez integracyjnych, w tym kulturalnych,
sportowych i religijnych,
- cykliczne akcje w Gazecie Wyborczej Płock:
• Płock bez barier,
• akcja parkingowa,
• imprezy charytatywne.

Program opracowali:
Marzenna Kalaszczyńska-Kikiewicz
Tomasz Gorczyca
Mariusz Umyszkiewicz
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Wydział Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta Płocka.
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