
 

Obszar II. Integracja społeczna osób marginalizowanych z powodu niepełnosprawności, choroby lub wieku 

Cel strategiczny: 2. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych w środowisku lokalnym. 

Cele szczegółowe: 

2.1. Zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych1 i ich rodzin do pomocy i wsparcia. 

2.2. Rozwój usług rehabilitacyjnych oraz kompensujących różne rodzaje niepełnosprawności. 

2.3. Zmniejszanie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr i usług publicznych. 

2.4. Kreowanie otoczenia sprzyjającego aktywności społeczno-zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych, przewlekle 

chorych i starszych. 

Kierunki działań: 

Lp. Opis działania: 
Harmonogram 

realizacji: 
Wskaźniki realizacji działania2: 

1) 1 Upowszechnianie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, pomocy 

sąsiedzkiej, wolontariatu oraz grup samopomocowych dla seniorów, osób z 

niepełnosprawnością, osób przewlekle somatycznie lub psychicznie chorych i 

ich rodzin – w celu jak najdłuższego utrzymania osób zależnych w środowisku 

zamieszkania. 
2022 

Liczba osób, które 

skorzystały z usług 

opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych. 

 

Liczba inicjatyw 

promujących wolontariat              

i pomoc sąsiedzką. 

 

2)  Rozwój sieci placówek udzielających pomocy osobom starszym,  

niepełnosprawnym oraz chorym (np. domy pomocy społecznej, domy 2022 

Liczba działających na 

terenie powiatu placówek 

– wg form prawnych. 

 

 
1 Osobą niesamodzielną jest osoba, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, higieny i pielęgnacji lub w zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. 
2 Uwaga: tam, gdzie to możliwe, monitoring wskaźników dotyczących osób powinien uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn. 



dziennego pobytu, kluby seniora, rodzinne domy pomocy społecznej, 

środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej). 

Liczba osób korzystających 

 ze wsparcia placówek. 

3)  Realizacja zadań zmierzających do aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie: 

− zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, 

środków pomocniczych i turnusów rehabilitacyjnych; 

 

 

 

− likwidacji barier architektonicznych, funkcjonalnych, w komunikowaniu 

się; 

 

 

 

− likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie 

osób niepełnosprawnych. 

2022 

Liczba osób, które 

skorzystały z 

dofinansowania według 

rodzaju wsparcia. 

 

Wartość udzielonego 

wsparcia. 

 

Liczba osób, które 

skorzystały z 

dofinansowania według 

rodzaju wsparcia. 

 

Wartość udzielonego 

wsparcia. 

 

Liczba osób, które 

skorzystały z 

dofinansowania według 

rodzaju wsparcia. 

 

Wartość udzielonego 

wsparcia. 

 

4)  Upowszechnianie rozwiązań ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami 

funkcjonowanie w środowisku lokalnym oraz wspierającym ochronę ich 

interesów, np. mieszkania chronione (treningowe, wspierane, terapeutyczne, 

hostele), asystent osoby niepełnosprawnej, rzecznik osób niepełnosprawnych. 

2022 

Liczba mieszkań 

chronionych oraz liczba 

udostępnionych miejsc dla 

osób niepełnosprawnych. 

 



Liczba osób, które 

korzystały ze wsparcia 

asystenta. 

 

5)  Umożliwianie osobom niepełnosprawnym, w tym chorym psychicznie3, udziału 

w reintegracji zawodowej oraz dostępu do rynku pracy, m.in. poprzez: 

− usługi doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz trenera pracy; 

− staże, przygotowanie zawodowe dorosłych lub pracę w warunkach 

chronionych; 

− działania informacyjno-doradcze na temat zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, adresowane do ich opiekunów i rodzin oraz do 

potencjalnych pracodawców. 
2022 

Liczba osób niepełnosprawnych oraz chorych 

psychicznie, które skorzystały ze wsparcia. 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Liczba inicjatyw 

promujących zatrudnienie 

osób niepełnosprawnych. 

 

6)  Organizacja i dofinansowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, sportowym i turystyczno-rekreacyjnym, w tym działań mających 

na celu integrację osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, ich 

opiekunów i rodzin ze środowiskiem lokalnym. 

2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń oraz liczba ich 

uczestników. 

 

 
3 Preferowane powinny być zwłaszcza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi – jako grupy szczególnie narażone na wykluczenie społeczne i zawodowe. 



7)  Organizacja lokalnych akcji lub udział w szerszych kampaniach społecznych 

służących podnoszeniu świadomości mieszkańców na temat 

niepełnosprawności oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, a także 

starzenia i starości, w tym działań przełamujących negatywne stereotypy. 

2022 

Liczba zorganizowanych 

akcji lub kampanii 

społecznych na temat 

niepełnosprawności oraz 

starości. 

 

Podmioty zaangażowane: 

• Jednostki organizacyjne Powiatu Olsztyńskiego: UPPO, PCPR, DPS-y. 

• Jednostki organizacyjne gmin: OPS-y, ośrodki wsparcia typu dziennego. 

• Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorcy, w szczególności prowadzący placówki oferujące pomoc i wsparcie osobom starszym, 

niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorym (takie jak ZAZ, WTZ, ŚDS, Rodzinny Dom Pomocy Społecznej). 

 


