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Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wyznacza kierunki,
w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im
godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających
z ich niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do
aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym,
sportowym ; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących
im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są
przyczyną ich społecznej alienacji.
Specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględnione są w przepisach prawa
dotyczących nieomal wszystkich aspektów organizacji i funkcjonowania społeczeństwa.
U podstaw opracowanego powiatowego programu jest uznanie, że osoby niepełnosprawne
mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania na
zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych dla wszystkich obywateli – bez
względu na rodzaj, przyczynę i stopień niepełnosprawności.
Prawa te wynikają z Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji
Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów
prawa międzynarodowego i wewnętrznego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2008r realizuje projekt systemowy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, który adresowany jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim na lata 2008-2013 daje możliwość
aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej beneficjentom niepełnosprawnym poprzez
różnego rodzaju wsparcie w formie treningów umiejętności społecznych i kompetencji
zawodowych, kursów zawodowych czy szkoleń.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wskazane w programie mają charakter
interdyscyplinarny, dotyczą wszystkich dziedzin życia, dlatego też powinny być realizowane
przy ścisłej współpracy z instytucjami administracji rządowej, samorządami gminnymi,
organizacjami pozarządowymi i fundacjami.
Celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest
dostarczenie wiedzy

i podniesienie

świadomości społecznej o

problemach osób

niepełnosprawnych a także zapewnienie im godnego życia i możliwości pełnego
i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Powiatowy program pozwoli w efekcie

na poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz eliminowanie
różnorodnych barier ograniczających aktywność i integrację ze środowiskiem lokalnym .
Cele i kierunki działań w programie są kontynuacją Powiatowego Program Działań rzecz
Osób Niepełnosprawnych realizowanego w latach 2003-2008.

1. Charakterystyka Powiatu Rzeszowskiego

Powiat rzeszowski wchodzi w skład Województwa Podkarpackiego. Powierzchnia
powiatu wynosi 1188 km (po poszerzeniu i włączeniu niektórych gmin do miasta Rzeszowa ).
Powiat obejmuje obszary 14 gmin:
Na jego terenie znajduje się 5 miast i 98 wsi (obrębów).
Według stanu na koniec marca 2005 r. powiat liczył 163 288 mieszkańców
(po poszerzeniu; na koniec 2002 roku powiat liczył 169892 mieszkańców, w tym 86 374
kobiet (50,84%) i 83 518 mężczyzn (49,16%). Najwięcej ludności powiatu zamieszkuje
gminy z najbliższego otoczenia Rzeszowa: Boguchwałę, Świlczę, Trzebownisko i Głogów
Małopolski.
Najbardziej charakterystyczne dla powiatu jest wysokie tempo migracji i znaczny
przyrost naturalny.
Powiat wchodzi w skład grupy powiatów o profilu rolniczo – przemysłowym,
w którym znaczna część społeczeństwa utrzymuje się zarówno z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych jak i w przemyśle, budownictwie, handlu czy usługach.
Atuty powiatu:
- położenie w centralnej części południowo – wschodniej Polski, na skrzyżowaniu
szlaków komunikacyjnych, w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą i Słowacją;
- sąsiedztwo aglomeracji rzeszowskiej, swoistej „lokomotywy” rozwoju dla
otaczających terenów wiejskich, znaczącego rynku zbytu; powodującej szybką urbanizacji
w najbliższym otoczeniu Rzeszowa;
- infrastruktura techniczna dobrze rozwinięta na znacznym obszarze powiatu, dogodny
układ komunikacyjny, gęsta sieć dróg, lotnisko w Jasionce k. Rzeszowa;
- potencjał ludzi stanowią dobrze wykształceni, przygotowani zawodowo pracownicy,
większy niż przeciętnie w kraju jest odsetek ludzi młodych.

2. Problematyka osób niepełnosprawnych w powiecie rzeszowskim
W ciągu ostatnich kilku lat około 7,5 tysiąca mieszkańców powiatu rzeszowskiego
zostało

uznanych

za

osoby

niepełnosprawne

poprzez

wydanie

orzeczenia

o niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W bazie
danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdują się dane
dotyczące liczby wydanych orzeczeń :

Tab. 1 Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w powiecie rzeszowskim w 2007 roku
i trzech kwartałach 2008r.

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rzeszowie w latach 2007 – III kw. 2008r.

Jak wynika z powyższego zestawienia w powiecie rzeszowskim w 2008 roku
w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła ilość wydanych orzeczeń ogółem, w tym
z określeniem stopnia niepełnosprawności. Nadal stosunkowo niewielka pozostaje ilość
wydanych orzeczeń o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności i decyzji o odmowie
ustalenia stopnia niepełnosprawności. Graficzny obraz przedstawionych danych prezentuje
poniższy wykres.

Wykres 1. Struktura orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
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Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rzeszowie w latach 2007 – III kw.

Tab. 2 Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia w powiecie
rzeszowskim w 2007 roku i trzech kwartałach 2008r.

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rzeszowie w latach 2007 – III kw. 2008r.

Jak wynika z powyższego zestawienia w powiecie rzeszowskim w 2008 roku
w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie wzrosła ilość wydanych orzeczeń
o niepełnosprawności ogółem, w tym z określeniem niepełnosprawności. Zmalała ilość
wydanych orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Graficzny obraz
przedstawionych danych prezentuje poniższy wykres.

Wykres 2. Struktura orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
w powiecie rzeszowskim
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Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rzeszowie w latach 2007 – III kw. 2008r.

Tab.3. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności, stopni
niepełnosprawności, wieku i płci, wykształcenia i zatrudnienia w powiecie rzeszowskim
w 2007 roku i trzech kwartałów 2008 roku.

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rzeszowie w latach 2007 – III kw. 2008r.

Zarówno w 2007 roku jak i trzech kwartałach 2008 roku wydano najwięcej orzeczeń
o lekkim stopniu niepełnosprawności, najmniej o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osoby uznane za niepełnosprawne to w nieznacznej większości kobiety, osoby w wieku 4160 lat, pracujące.

Wykres 3. Struktura wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności
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Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rzeszowie w latach 2007 – III kw. 2008r.

Tab.4 Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wg wieku i płci, w powiecie

rzeszowskim w 2007 roku i trzech kwartałów 2008 roku.

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rzeszowie w latach 2007 – III kw. 2008r.

Tabela nr 4 pokazuje iż najwięcej orzeczeń o niepełnosprawności zarówno w 2007
roku jak i w trzech kwartałach 2008 roku wydano dla dzieci w wieku 8 – 16 lat, najmniej dla
dzieci do trzeciego roku życia. Dzieci niepełnosprawne są w większości płci męskiej,
odwrotnie niż u osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia.

3. Zasoby instytucjonalne powiatu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i starszych
Powiat rzeszowski dysponuje 493 miejscami w 5 domach pomocy społecznej,
przeznaczonymi dla: ludzi starych, przewlekle somatycznie chorych, chorych psychicznie
i niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt:
-

Dom Pomocy Społecznej w Górnie,

-

Dom Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie,

-

Dom Spokojnej Starości im. Św. Jana z Dukli w Kąkolówce,

-

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku,

-

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące.

W powiecie działa jeden warsztat terapii zajęciowej w Zgłobniu k/Rzeszowa prowadzony
przez Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej dla 35 osób. Młodzież niepełnosprawna
korzysta również z zajęć w warsztatach działających w Rzeszowie.
Funkcjonuje osiem środowiskowych domów samopomocy w tym jeden powiatowy:


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce



Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu



Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jana Pawła II w Dynowie



Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Małopolskim



Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie



Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej



Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce
Wśród placówek oświatowych działa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

w Mrowli dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka dla celów pozarentowych:
-

o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia,

-

o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.

Wśród organizacji pozarządowych działających w powiecie na rzecz osób
niepełnosprawnych można wyróżnić:
-

Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego
w Budziwoju,

-

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w: Świlczy, Sokołowie Młp.,
Tyczynie, Kamieniu, Głogowie Młp., Trzebownisku, Krasnem, Dynowie, Błażowej,
Boguchwale, Chmielniku, Hyżnem i Lubeni,

-

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Terenowy –w Świlczy,
Błażowej, Sokołowie Młp. i Tyczynie,

-

Stacja Opieki Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Tyczyn

-

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku

4. Cele i kierunki działań w programie
4.1. Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych
Dokumenty międzynarodowe odnoszące się do praw osób niepełnosprawnych



Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych w dniu10 grudnia 1948 roku)



Konwencja o Prawach Dziecka (przyjęta przez zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych (w dniu 20 listopada1989 roku)



Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (przyjęte na 48
sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia1993 roku)

Polskie ramy prawne w odniesieniu do osób niepełnosprawnych



Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku



Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym



Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi



Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 roku - Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych

Cele i zadania na lata 2009-2013 dotyczące przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych.

Cel I:
Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb oraz praw osób
niepełnosprawnych

Zadania:


Informowanie o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych i ich rodzin.



Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych przybliżających problemy osób
niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz.



Informacja w prasie lokalnej na temat problematyki osób niepełnosprawnych.



Prowadzenie strony internetowej dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych
w zakresie informacji, ulg i obowiązujących przepisów



Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o realizowanym
w ramach PCPR projekcie systemowym i o formach wsparcia dla osób
niepełnosprawnych

Cel II:
Promowanie równych szans w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych.

Zadania:


Organizacja Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu
Rzeszowskiego

przez

organizacje

pozarządowe

działające

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych.


Organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych przez organizacje
pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.



Organizowanie wsparcia i prowadzenie wielopłaszczyznowej rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych.

CEL III
Zwiększanie dostępu do poradnictwa socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego
oraz terapii rodzinnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Zadania:


Objęcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin specjalistycznym poradnictwem
prawnym, psychologicznym i terapią oferowanym przez PCPR.



Rozszerzenie oferty pomocy dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu
systemowego współfinansowanego ze środków unii europejskiej w postaci szkoleń,
kursów, treningów i innych form wsparcia



Sukcesywne zwiększanie oferty pomocowej w formie doradztwa, poradnictwa i terapii
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

4.2 Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
-

wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby
niepełnosprawnej,

-

wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

-

likwidację

barier,

w

szczególności

architektonicznych,

urbanistycznych,

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
-

kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Ustawowe zadania z rehabilitacji społecznej:
-

dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych,

-

dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

-

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,

-

likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

-

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być

finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
precyzuje, że o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą się ubiegać
osoby niepełnosprawne, które mają problemy w poruszaniu się. Najczęściej są to osoby,
które ograniczenia ruchowe nabyły w trakcie życia na przykład wskutek wypadku
(amputacje, paraliże, zwyrodnienia itp.). Drugą grupą osób, która ma problemy w
poruszaniu się są osoby niewidome i niedowidzące.
Kolejnym zadaniem jest dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu
się. Polega ono na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej zakupu sprzętu lub korzystaniu
z usług, które pozwolą na kontakt z otoczeniem. To zadanie jest skierowane głównie do
osób z dysfunkcją narządów słuchu, mowy oraz ruchu.
Praktycznie każda osoba niepełnosprawna w większym lub mniejszym stopniu
wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w celu
polepszania bądź zachowania „sprawności” fizycznej. Istnieje możliwość częściowego
refundowania osobie niepełnosprawnej kosztów zakupu przedmiotu ortopedycznego lub
środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia pod
warunkiem, że są częściowo dotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku
sprzętu rehabilitacyjnego prawidłowa terapia pod okiem specjalistów wspomagana
domowym sprzętem prowadzi niekiedy do uzyskania pełnej sprawności dlatego też
powinna być podstawowym elementem promowanym w programach na rzecz osób
niepełnosprawnych. Obecnie możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie osobie
niepełnosprawnej do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Kolejnym zadaniem jest dofinansowanie w całości lub części kosztów tworzenia
i działania warsztatów terapii zajęciowej. Jest to placówka rehabilitacyjna stwarzająca
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do
podjęcia zatrudnienia.

Turnusy

rehabilitacyjne

są

jedną

z

podstawowych

form

aktywności

wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej. Celem turnusu jest ogólna
poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych
uczestników. Dokonuje się tego poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych,

realizację

i rozwijanie

zainteresowań

oraz

udział

w

zajęciach

przewidzianych programem dostosowanym do rodzaju schorzeń uczestników.
Kolejnym zadaniem jest dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania dofinansowywane są imprezy
integracyjne organizowane głównie przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu.

Cele i zadania na lata 2009-2013 dotyczące zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej.

Cel I:
Integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w celu
poprawy jakości ich życia.

Zadania:


Pomoc w organizacji i dofinansowywanie imprez integracyjnych dla osób
niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu



Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.



Dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych.



Likwidacja

barier

architektonicznych,

urbanistycznych,

transportowych,

w komunikowaniu się i technicznych.


Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rozszerzenie ich działalności
i pokrywanie kosztów uczestnictwa osób pochodzących z teren powiatu.



Aktywizacja osób niepełnosprawnych do udziału w sporcie, kulturze, rekreacji
i turystyce



Organizowanie pomocy w sytuacji długotrwałej choroby w rodzinie, poprzez
usługi opiekuńcze oraz pomoc instytucjonalną – umieszczanie osób w domach
pomocy społecznej.



Realizacja zadań i celów planowanych do realizacji w ramach projektu
systemowego POKL dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin w latach
2009-2013 celem przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Cel II:
Rozwój aktywnych form integracji społecznej i reintegracja zawodowa osób
niepełnosprawnych w powiecie rzeszowskim poprzez realizację projektu systemowego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadania:
 Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w formie kontraktów socjalnych,
treningów kompetencji i umiejętności społecznych czy szkoleń.
 Poprawa jakości usług i obsługi dla osób niepełnosprawnych w PCPR
 Reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w kursach
i szkoleniach zawodowych celem uzyskania kwalifikacji czy nabycia nowych
potrzebnych na otwartym rynku pracy
 Poprawa mobilności, sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
poprzez uczestnictwo w różnych formach wsparcia w ramach projektu systemowego
POKL

Cel III:
Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami
pozarządowymi i

wolontariuszami

na rzecz poprawy warunków

życia osób

niepełnosprawnych.

Zadania:


Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w zakresie zadań objętych ustawą.



Zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej dotyczących prowadzenia rehabilitacji, szkoleń, kursów, poradnictwa ,
organizacji imprez, publikacji i innych



Promowanie i wspieranie osób i organizacji pozarządowych działających na rzecz
osób niepełnosprawnych..



Organizowanie

i

udział

w

spotkaniach

związanych

z

problematyką

niepełnosprawności.


Promowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.



Współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Rzeszowie odnosząca się do osób niepełnosprawnych- klientów PCPR.

Zakończenie

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie rzeszowskim
zawiera kierunkowy plan działań na lata 2009-2013. Realizacja tego programu przyniesie
korzyść nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale całej społeczności powiatu rzeszowskiego.
Bardzo ważnym czynnikiem w adaptacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, są
pozytywne więzi międzyludzkie. Trzeba pamiętać, że dla prawidłowego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych potrzebne jest utrzymanie kontaktów z pełnosprawnymi. Często jednak
niewiedza i strach z obu stron ogranicza możliwości i powstrzymuje przed nawiązywaniem
bliższych relacji. Trzeba włożyć wiele pracy aby stworzyć klimat wzajemnej akceptacji,
tolerancji i integracji wykluczając to co dzieli i dyskryminuje.
Lata 2009-2013 to kontynuacja realizacji projektu systemowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym beneficjentem są osoby niepełnosprawne,
niepozostające w zatrudnieniu, bezrobotne lub poszukujące pracy- wykluczone społecznie.
Władze Powiatu Rzeszowskiego przy pomocy Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zamierzają kontynuować realizację działań aktywizujących
i integrujących środowisko osób niepełnosprawnych. Środki poza budżetowe pochodzące
z Europejskiego Funduszu Społecznego przyczynią się do realizacji wielu działań i celów
w budowaniu lokalnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program wpisuje się
w kierunki działań i cele adresowane do osób niepełnosprawnych zawarte w powiatowej
strategii rozwiązywania problemów społecznych.

