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I. ZADANIA POWIATU W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

OKREŚLONE W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym, 

określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.). 

 

Zgodnie z nią do zadań własnych powiatu należy: 
 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie 

wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej 

opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom 

zastępczym; 

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci  

i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także 

tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 

5) pokrywanie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu, umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na 

terenie innego powiatu; 

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  

i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i 
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socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 

braki w przystosowaniu się; 

8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 

uchodźcy; 

9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego; 

10)  prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

11)  prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

12)  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

13)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

14)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

15)  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 

16)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie 

i realizacja programów osłonowych; 

17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie; 

18)  sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 

19)  utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

 

1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te 

osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 
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3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. 

 

Środki na realizację powyższych zadań zapewnia budżet państwa. 

 

Zadania powiatu w zakresie łagodzenia skutków niepełnosprawności określa ustawa z dnia 

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. Są to przede wszystkim: 

1. Opracowywanie, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, projektów powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a.  rehabilitacji społecznej,  

b. rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,  

c. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu  

i realizacji powyższych programów. 

3. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 

4. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz 

ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. 

6. Dofinansowanie:  

a. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,  

b. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

d. likwidacji barier w komunikowaniu się i barier architektonicznych,  

e. budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji. 

7. Finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej. 

8. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie 

oraz przekwalifikowanie. 

9. Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu 

szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka 

szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej. 

10. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów. 
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11. Doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej 

lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne. 

 

Ponadto nowe zadania w zakresie pieczy zastępczej nałożyła na Powiat nowa ustawa  

z dnia 9 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła  

w życia 1 stycznia 2012 r. Część zadań została przedstawiona w dalszej części Informacji. 
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Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego na rzecz rodziny zostały podzielone na zadania realizowane przez gminy oraz 

powiaty. Zadania realizowane przez gminy mają przede wszystkim na celu udzielanie wsparcia 

finansowego, rzeczowego oraz innych form pomocy (np. praca socjalna) w związku z trudną 

sytuacją materialno-bytową osób i rodzin. Dlatego też główna działalność gmin, poprzez 

prowadzone przez nie ośrodki pomocy społecznej, polega na udzielaniu różnego rodzaju 

wsparcia m.in w postaci zasiłków pieniężnych (stałych, okresowych, celowych i innych), czy 

wsparcia rzeczowego (odzież, żywność itp.). 
 

Zadania powiatów nałożone przez ustawy, a tym samym realizowane przez Powiat 

Leżajski na rzecz rodziny, można podzielić na: 

1. Wspieranie rodzin zastępczych. 

2. Działania na rzecz osób starszych i przewlekle chorych. 

3. Działania na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie. 

4. Działania na rzecz dzieci. 

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

1. Wspieranie rodzin zastępczych 

 

W chwili obecnej w Powiecie Leżajskim funkcjonują 49 rodzin zastępczych,  

w tym: 16 rodzin niezawodowych oraz 33 spokrewnione. Łącznie przebywa  

w nich 68 wychowanków, w tym 44 wychowanków w rodzinach spokrewnionych oraz  

24 w rodzinach niezawodowych. Na ternie Powiatu nie funkcjonują zawodowe rodziny 

zastępcze, jak również rodzinne domy dziecka.  
 

 W ramach swoich zadań Powiat Leżajski organizuje opiekę w rodzinach zastępczych, 

udziela pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  

w nich dzieci, przyznaje pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym rodziny zastępcze. Ponadto PCPR prowadzi systematyczną pracę z rodzinami 

zastępczymi, głównie poprzez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, oraz współpracuje  

z sądem wydającym postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej.  

Średnia wysokość miesięcznego świadczenia dla rodziny zastępczej wynosi ok. 1 116 

zł i jest uzależniona od wieku dziecka, jego dochodu własnego i ewentualnej 

niepełnosprawności. 
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W roku 2012 r. świadczenia pieniężne na rzecz rodzin zastępczych wyniosą łącznie ok. 

740 000 zł. Środki na wypłatę świadczeń są środkami własnymi Powiatu. 

 

W roku bieżącym, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowej 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na Powiat został nałożony m.in. 

obowiązek zatrudniania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powołania organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. Funkcje organizatora pełni – na mocy decyzji Starosty – 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Do wypełniania obowiązków organizatora, 

powołany został Zespół do spraw pieczy zastępczej w PCPR w Leżajsku,  

w następującym składzie: 

- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Leżajsku 

- pracownik socjalny w PCPR w Leżajsku 

- psycholog w PCPR w Leżajsku 

- referent ds. świadczeń PCPR w Leżajsku 

- lekarz p.o.z 

- radca prawny 

 

 Do podstawowych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy: 

- przygotowywanie rodzin zastępczych na przyjęcia dziecka przez: 

- udzielanie szczegółowej informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji  

o rodzeństwie 

- zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w rodzinie 

- przekazywanie stosownej dokumentacji nowopowstałej rodzinie zastępczej (odpis aktu 

urodzenia dziecka, dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, dokumenty szkolne,  

w szczególności świadectwa szkolne i karty szczepień, diagnoza psychofizyczna dziecka,  

w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

- przygotowanie planu pracy z rodziną, 

- umożliwienie rodzinom zastępczym uzyskanie porady w poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii 

- współpraca z sądem, informowanie, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd  

o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 
 

W celu wzmocnienia wsparcia rodzin zastępczych oraz usystematyzowania pracy  

z nimi, w bieżącym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuuje projekt rozpoczęty 

w 2010 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.  
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W projekcie uczestniczą następujące grupy beneficjentów: 6 wychowanków rodzin 

zastępczych oraz 6 opiekunów, a także 10 osób niepełnosprawnych wraz z 7 opiekunami.  

W ramach projektu przeprowadzony został m. in. „Trening kompetencji społecznych”, 

„Krótkofalowa terapia psychologiczna, „Grupowe doradztwo zawodowe”, „Trening 

kompetencji wychowawczych”, „Trening kompetencji psychologicznych”, kursy edukacyjne 

(komputerowy i językowy) i szkolenia (kurs komputerowy, kurs obsługi urządzeń biurowych), 

„Turnus rehabilitacyjny z elementami szkolenia”. 

W ramach projektu zatrudniony został doradca ds. osób niepełnosprawnych, którego 

zadaniem jest udzielanie porad i pomocy osobom z posiadanym orzeczeniem  

i niepełnosprawnym biologicznie biorącym udział w projekcie i klientom PCPR. Wzmocniona 

została również działalność w zakresie pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi i osobami 

niepełnosprawnymi. Do pomocy w realizowaniu projektu oddelegowany został również 

koordynator ds. pieczy zastępczej, którego działalność obejmuje docieranie do miejsca 

zamieszkania rodzin zastępczych i udzielanie im bieżącej pomocy.  

Wszystkie powyższe działania, wsparte działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

znacznie przyczyniły się do poszerzenia i wzmocnienia działań Powiatu na rzecz rodzin 

zastępczych. 

 

2. Działania na rzecz osób starszych i przewlekle chorych 

 

W zakresie działań realizowanych na rzecz osób starszych i przewlekle chorych  

Powiat Leżajski prowadzi przede wszystkim dwa Domy Pomocy Społecznej:  

w Piskorowicach-Mołyniach oraz Brzózie Królewskiej. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej przeznaczony jest dla osób starszych 

oraz przewlekle somatycznie chorych. Obecnie dysponuje 72 miejscami dla kobiet  

i mężczyzn. Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę 

medyczną, prowadzi działalność terapeutyczną, rehabilitacyjną, kulturalno-oświatową  

i rekreacyjną. W ramach terapii zajęciowej możliwe jest uczestniczenie w zajęciach z zakresu 

malarstwa, rysunku, bukieciarstwa i szycia. Dom prowadzi również Zespół Artystyczny 

„Senior”. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach posiada 86 miejsc 

przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom świadczy swoim mieszkańcom 

następujące usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające (terapeutyczne, kulturalno-oświatowe, 

rekreacyjne, rehabilitacyjne), realizowane przez: 
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- zajęcia w pracowniach terapeutycznych 

- uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach 

- małe formy artystyczne na terenie Domu, 

- stymulowanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, pomoc w podtrzymywaniu kontaktów 

z rodzinami, 

- fizjoterapię, rehabilitację usprawniającą, gimnastykę, rekreację  

- umożliwianie zaspokojenie potrzeb religijnych 

- poradnictwo, w tym specjalistyczne. 

 Dom Pomocy Społecznej posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 

bezterminowo (osiągnął standardy), jednak w roku bieżącym konieczne było znaczne 

dofinansowanie jego działalności bieżącej z budżetu Powiatu. Wynika to przede wszystkim  

z niskiego finansowania mieszkańców przez Wojewodę (finansuje on pobyt mieszkańców 

skierowanych przez 1 stycznia 2004 r.) w stosunku do faktycznych kosztów utrzymania. 

 

3. Działania na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie 

 

1)  Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
 

 Ośrodek udziela pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu kryzysowych sytuacji 

życiowych, takich jak:  

- przemoc w rodzinie (psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna) 

- uzależnienia i współuzależnienia 

- konflikty w rodzinie 

- niewydolność wychowawcza i inne. 

  W ramach Ośrodka zatrudniony jest 1 psycholog w ramach pełnego etatu. Ponadto stałe 

dyżury pełnią: psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień. Doraźne dyżury,  

w przypadku konkretnego zgłoszenia, pełni również pedagog resocjalizacji. Ośrodek ma także 

podpisaną umowę-zlecenia z radcą prawnym, świadczącym poradnictwo prawne dla klientów 

Ośrodka. W ramach Ośrodka prowadzony jest również Telefon Zaufania. 

Corocznie Ośrodek udziela 150-200 porad osobom i rodzinom w kryzysie. W okresie 

od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. Ośrodek udzielił pomocy 97 rodzinom/osobom, 

prowadząc 183 interwencje. 

  W ramach prowadzonych interwencji, Ośrodek współpracuje z ośrodkami pomocy 

społecznej, głównie pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin, a także: policją, sądem, 
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koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie, Poradnią Leczenia Uzależnień. 

  

2) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 
 

 Ośrodek jest instytucją działającą w ramach systemu pomocy społecznej i jest 

zobowiązany do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy  

w rodzinie. Ośrodek dysponuje 18 miejscami noclegowymi, łazienką, kuchnią, pralnią, 

suszarnią, pokojem dziennym oraz pokojem do nauki dla dzieci. Otwarty jest całą dobę,  

w każdy dzień tygodnia.  

Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się osobiście lub prosić o pomoc Policję, w 

przypadku gdy nie mają możliwości samodzielnie przybyć do Ośrodka. Nie jest wymagane 

żadne skierowanie.  

W Ośrodku zatrudnieni są specjaliści: pedagodzy, psycholog (dla dorosłych i dla 

dzieci), radca prawny, pracownik socjalny. Pomoc specjalistów skierowana jest do osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. Pomoc ta realizowana jest na kilku płaszczyznach: 

socjalnej, prawnej i psychologicznej.  

Osoby korzystające z Ośrodka są zarówno klientami stacjonarnymi (osoby 

zamieszkujące w Ośrodku, które oprócz schronienia na miejscu otrzymują specjalistyczną 

pomoc), jak i klientami ambulatoryjnymi (osoby korzystające z pomocy specjalistów w SOW 

dochodząc). Najczęstszymi klientkami SOW są kobiety z dziećmi. 

 

4. Działania na rzecz dzieci 
 

  Częściowo działalność ta została opisana w informacji dotyczącej rodzin zastępczych. 

Ponadto Powiat prowadzi Dom Dziecka w Nowej Sarzynie.  Dom jest placówką opiekuńczo-

wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie 

dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Dom zapewnia 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, 

społecznych, religijnych, zdrowotnych, a także w zakresie kształcenia. 

  W Domu prowadzone są profesjonalne zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne  

i reedukacyjne, a także rozwijane zainteresowania i zdolności wychowanków poprzez: koło 

teatralne, plastyczne, kulinarne, sportowe i robótek ręcznych. Na terenie Domu działa 

Uczniowski Klub Sportowy „SCORPION”, który jest również organizatorem wypoczynku 

zimowego i letniego. 
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 Dom Dziecka zakończył najważniejsze działania związane z realizacją programu 

naprawczego, który miał na celu osiągnięcie wymaganych standardów. Niemniej  

w kolejnych latach najprawdopodobniej czeka go poważna reorganizacja, związana  

z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, która przewiduje m.in. podnoszenie wieku dzieci kierowanych do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, a w dalszej kolejności zmniejszenie ilości dzieci w tychże 

placówkach do maksimum 14 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

III. DZIAŁALNOŚĆ POWIATU LEŻAJSKIEGO NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz 

przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”. 
 

 W roku ubiegłym została opracowana kolejna wersja Programu na lata 2011-2016,  

w związku z zakończeniem realizacji poprzedniego Programu, który obowiązywał w latach 

2006-2010 r. Nowy Program został przyjęty Uchwałą Nr X/58/2011 Rady Powiatu Leżajskiego 

z dnia 15 czerwca 2011 r.  
 

Poniższa tabela przedstawia informację z realizacji Programu w roku 2011 r. 

 

 

Lp. 

 

Zadania Działania 

1. Dofinansowania 

turnusów 

rehabilitacyjnych. 

Z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym w roku 2011 skorzystało 127 osób niepełnosprawnych,  

w tym: 25 osób dorosłych i 4 opiekunów oraz 56 dzieci niepełnosprawnych 

i 42 opiekunów. Osoby niepełnoprawnie uczestniczyły w turnusach 

rehabilitacyjnych głównie o charakterze usprawniająco-rekreacyjnym. 

Korzystający z rehabilitacji wyjeżdżali głównie do ośrodków w Mielnie, 

Jarosławcu, Okunince i Horyńcu Zdroju. 

Plan: 89 492 zł 

Wykonanie: 89 492 zł 

2. Dofinansowania 

zakupu   sprzętu 

ortopedycznego  

i rehabilitacyjnego. 

W ramach powyższego zadania dofinansowano osobom niepełnosprawnym 

zakupy m.in. cewników, pieluchomajtek, aparatów słuchowych, obuwia 

ortopedycznego, protez wkłuć do pompy insulinowej, materaców 

przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, balkoników, poduszek 

przeciwodleżynowych. 

Liczba osób które otrzymały dofinansowanie – 358. 

Plan: 194 058 zł 

Wykonanie: 194 058 zł. 

3. Dofinansowania 

osobom 

niepełnosprawnym 

likwidacji barier 

architektonicznych,  

w komunikowaniu się  

i technicznych. 

W roku 2011 dofinansowanie w ramach powyższego zadania uzyskało  

9 osób niepełnosprawnych, w tym: 

- w ramach likwidacji barier architektonicznych - 1 osoba 

- w ramach likwidacji barier technicznych - 8 osoba 

Plan: 9 470  zł. 

Wykonanie:  9 469 zł 

 

4. Dofinansowania 

sportu, kultury, 

rekreacji  

i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach realizacji zadania pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych dofinansowano następujące imprezy: 

- „Majówka z WTZ – 10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku” 

- „II Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób z Niepełnosprawnością” 

na łączną kwotę 7 000 zł. 
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5. 

 

Prowadzenie 

Warsztatu Terapii 

Zajęciowej 

w Leżajsku 

W zajęciach prowadzonych przez WTZ w Leżajsku w 2011 r. uczestniczyło 

30 osób niepełnosprawnych (od 1.01.2012 r. – 35 osób).  

Rehabilitacja uczestników Warsztatu odbywała się w 6 pracowniach: 

wikliniarskiej, plastycznej, gospodarstwa domowego, krawieckiej, 

rzemieślniczo – modelarskiej i komputerowej. 

Łączny budżet Warsztatu w 2011 r. wyniósł 493 332,58 zł (łącznie  

z odsetkami bankowymi), w tym: 

- 443 880 zł środki PFRON (wykonanie: 443 879,66 zł) 

- 49 452,58 zł dotacja Powiatu Leżajskiego (wykonanie: 49 451,70 zł) 

6. Prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

Na podstawie Porozumienia zawartego 20.05.2005 r. pomiędzy PFRON 

a Powiatem Leżajskim, w grudniu 2005 r. rozpoczęła się realizacja projektu 

dotyczącego prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i 

urządzeń pomocniczych „Sprawnym być”, w ramach „Programu 

ograniczania skutków niepełnosprawności”. Wypożyczalnia prowadzona 

jest bezpośrednio przez PCPR, w pomieszczeniach wynajmowanych od SP 

ZOZ w Leżajsku. Do końca 2009 r. koszty Wypożyczalni finansowane były 

w następujący sposób: 

- PFRON – ok. 80% kosztów 

- Powiat Leżajski – ok. 20% kosztów. 

W okresie od grudnia 2005 r. do końca 2009 r. główne koszty wypożyczalni 

były związane z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, pokrywane głównie ze 

środków PFRON. 

Od 2010 r. koszty Wypożyczalni w całości są pokrywane ze środków 

Powiatu, ze względu na zaprzestanie dofinansowania przez PFRON.  

W roku 2011 koszty te wyniosły 72 289,75 zł i dotyczyły głównie 

zatrudnienia dwóch osób, kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, 

napraw sprzętu.  

Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne, posiadające 

stosowne orzeczenia. Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne. Każda osoba 

korzystająca z Wypożyczalni może uzyskać bezpłatną poradę rehabilitanta.  

Obecnie Wypożyczalnia dysponuje 101 rodzajami sprzętu, w łącznej ilości 

1013 sztuk. 

W 2011 r. z działalności Wypożyczalni skorzystały 317 osób, w tym:  

- 274 osób dorosłych 

- 43 dzieci i młodzieży 

Łącznie zawarto ponad 531 umów. 
7. Organizowanie 

kursów, konferencji 

dotyczących 

problematyki osób 

niepełnosprawnych. 

Konferencje, imprezy, szkolenia, spotkania 

 
Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. 

Szkolenie przeprowadzone zostało w dniach 20.06 i 04.07.2011 r. w 

Leżajsku na zlecenie PCPR przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w 

Rzeszowie. 

Szkolenie dobyło się na podstawie programu „Opieka i wychowanie  

w rodzinie zastępczej” zatwierdzonego przez Ministra Polityki Społecznej. 

Wzięły w nim udział rodziny zastępcze (również sprawujące opiekę nad 

dziećmi niepełnosprawnymi) skierowane przez PCPR w Leżajsku. 
W szkoleniu wzięło udział 13 osób. 

8. Organizowanie 

Powiatowego 

Przeglądu Twórczości 

Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

 

Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych odbył się  

jako impreza towarzysząca imprezie pn. „Majówka z WTZ – 10 lat 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku” 

  

W imprezie wzięło  udział ponad 200 osób.  
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9. Doposażenie w sprzęt 

rehabilitacyjny 

placówek (w tym 

placówek służby 

zdrowia), organizacji  

i stowarzyszeń 

zajmujących się 

rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych. 

W roku 2011 nie udzielono dofinansowania ze środków PFRON do zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, ze względu na nieprowadzenie powyższych 

dofinansowań przez PFRON. 

10. Rozbudowa  

i modernizacja Domu 

Pomocy Społecznej 

dla osób w podeszłym 

wieku 

w Brzózie 

Królewskiej. 

Utworzenie przy DPS  

w Brzózie 

Królewskiej mieszkań 

chronionych. 

Pod koniec 2010 roku zakończyła się rozbudowa oraz modernizacja DPS  

w Brzózie Królewskiej, związana z wymaganiami standaryzacyjnymi.  

W dniu 17.12.2010 r. Wojewoda Podkarpacki wydał zezwolenie na 

prowadzenie Domu na czas nieokreślony, w związku z osiągnięciem 

obowiązujących standardów.  

Nie udało się utworzyć mieszkań chronionych przy DPS. 

11. Prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej 

dla osób przewlekle 

psychicznie chorych  

w Piskorowicach -

Mołyniach 

DPS w Piskorowicach-Mołyniach przeznaczony jest dla osób przewlekle 

psychicznie chorych. Dysponuje 86 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Dom 

posiada zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności bezterminowo,  

w związku z osiągnięciem standardów. 

Liczba mieszkańców Domu według stanu na 31.12.2011 r. wyniosła 86 osób. 

W 2011 r. PCPR umieścił 3 osoby. 

12. Prowadzenie Ośrodka 

Interwencji 

Kryzysowej 

świadczącego m.in. 

dla osób 

niepełnosprawnych 

poradnictwo socjalne 

i psychologiczne. 

Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie natychmiastowej, 

doraźnej pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, takich jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm, współuzależnienie 

członków rodziny, problemy wychowawcze, konflikty rodzinne itp. 

W ramach Ośrodka zatrudniony jest psycholog na pełny etat, a także 

prowadzone są popołudniowe dyżury stałe: w poniedziałek, wtorek i 

czwartek. Ponadto Ośrodek współpracuje z: pedagogiem resocjalizacji oraz 

radcą prawnym.  

Swoją pomoc Ośrodek oferuje w formie:  

- telefonu zaufania –  (17) 242-13-00 

- interwencji w miejscu zamieszkania osoby, 

- bezpośredniego kontaktu w siedzibie Ośrodka 

Ośrodek współpracuje m.in. z Policją, sądem, Poradnią Leczenia Uzależnień 

SP ZOZ, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie. 

 

13. Wspieranie 

działalności Ośrodka 

Rewalidacyjno-

Wychowawczego dla 

dzieci głęboko 

upośledzonych w 

Laszczynach 

W 2011 r. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach 

prowadził zajęcia  dla wychowanków z upośledzeniem w stopniu głębokim 

i umiarkowanym. Wychowankowie byli objęci obowiązkiem szkolnym. W 

ramach zajęć edukacyjno-terapeutycznych dzieci miały zapewnioną opieką 

logopedyczną , rehabilitacyjną prowadzoną przez wyspecjalizowaną kadrę 

(oligofrenopedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologa). 

Dodatkowo prowadzone były zajęcia z hipoterapii i muzykoterapii. 

Zakończono prace dotyczące adaptacji istniejącego budynku na cele 

statutowe Stowarzyszenia oraz jego wyposażenia, w celu rozszerzenia 

działalności Ośrodka.   

 

14. Prowadzenie 

Specjalnego Ośrodka 

SOSW w Leżajsku realizuje zadania edukacyjne poprzez działania 

prowadzone w ramach: Szkoły Podstawowej, Specjalnej,  Zasadniczej 
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Szkolno-

Wychowawczego, 

w tym szkoły 

podstawowej, 

gimnazjum, szkoły 

zawodowej, internatu. 

Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Placówka 

zapewnia całodobową opiekę  dla uczniów. Zatrudnia wykwalifikowaną 

kadrę nauczycielską. Szkoła w  ramach zajęć dla uczniów wykorzystuje 

bardzo dobrze wyposażone pracownie: komputerowe, gastronomiczne oraz 

gabinety do terapii indywidualnej, do terapii polisensorycznej, integracji 

sensorycznej i komunikacji werbalnej. W placówce znajduje się biblioteka 

multimedialna. Organizowane są również zajęcia wspierające rozwój 

dziecka  poprzez aktywne uczestnictwo dzieci. 

15. Dofinansowanie 

pracodawcom  

kosztów utworzenia 

lub przystosowania 

stanowisk pracy dla 

osób 

niepełnosprawnych. 

Zadanie to w roku 2011 r. nie było dofinansowywane ze środków PFRON. 

 

16. Udzielanie pożyczek 

na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej przez 

osoby 

niepełnosprawne. 

W roku 2011 r. nie udzielono pożyczki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (zadanie realizowane przez PUP w Leżajsku) 

17. Udzielanie 

dofinansowań do 

wysokości 50% 

oprocentowania 

kredytu bankowego 

zaciągniętego na 

kontynuowanie 

działalności 

gospodarczej lub 

rolniczej. 

Ze względu na brak zainteresowania, w roku 2011 nie prowadzono 

dofinansowań do oprocentowania kredytów bankowych. 

18. Wspieranie 

działalności Zakładu 

Aktywności 

Zawodowej  

PCPR w Leżajsku wspiera działalność ZAZ-u, m.in. poprzez 

dofinansowanie działań realizowane na rzecz uczestników Zakładu przez 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” prowadzący Zakład. 

19. Utworzenie 

Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

w Leżajsku. 

Zgodnie z Programem, nowy Środowiskowy Dom Samopomocy miał zostać 

utworzony w Leżajsku. Ostatecznie placówka została utworzona  

w Jelnej i od 6 lat prowadzi swoją działalność dla uczestników  

z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. 

20. Likwidacja barier 

transportowych. 

W roku 2011 zakupiono 2 busy 9-osobowe dla: 

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej 

- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku 

Zakup busów został dokonany w ramach programu PFRON pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami”. 

21. Utworzenie ośrodka 

wczesnej interwencji. 

Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka został utworzony 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku. W ośrodku 

zatrudnieni są  specjaliści, którzy prowadzą zajęcia z zakresu kinezyterapii, 

masażu, terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. W ramach 

działań ośrodka udzielana jest  indywidualna  pomoc dzieciom z terenu 

powiatu leżajskiego w wieku 0-7 lat.  

22. Realizacja projektów  

w ramach SPO RZL 

działanie 1.4 – 

integracja zawodowa i 

społeczna osób 

W 2011 r. PCPR w Leżajsku realizował projekt pt. „Program aktywizacji 

społecznej w powiecie leżajskim” w ramach PO KL, współfinansowany ze 

Środków Unii Europejskiej. Ogólna wartość projektu wyniosła 189 000,00 

zł, z czego 169 155,00 zł stanowiło dofinansowanie, natomiast 19 845,00 zł 

wkład własny. 
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niepełnosprawnych 

(m.in. warsztaty 

psychologiczne  

i zawodowe, 

prowadzenie biura 

doradztwa 

indywidualnego, 

wydanie informatora 

dla osób 

niepełnosprawnych i 

pracodawców, giełda 

pracy, diagnoza 

sytuacji osób 

niepełnosprawnych).   

Projekt skierowany był do rodzin zastępczych, tj, 13 wychowanków oraz  

9 opiekunów. 

Głównym celem projektu było: „Poprawa funkcjonowania społecznego oraz 

aktywizacja zawodowa uczestników projektu z terenu powiatu leżajskiego”. 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 

1. „Trening kompetencji społecznych” (25 godz.) dla wychowanków rodzin 

zastępczych w formie spotkań grupowych z psychologiem  

w celu zwiększenia kompetencji społecznych, budowania pozytywnej 

samooceny, rozwinięcia umiejętności komunikowania się z rówieśnikami  

i dorosłymi, kształcenia zdolności radzenia sobie ze stresem, budowania 

motywacji do wysiłku, w tym do nauki i nauki postawy asertywnej. 

2. „Krótkofalowa terapia psychologiczna” (42 godz.) dla wychowanków 

rodzin zastępczych w celu udzielania poradnictwa i wsparcia 

psychologicznego, a także rozwinięcia i pogłębienia umiejętności 

nabywanych w ramach treningu kompetencji społecznych  

z uwzględnieniem indywidualnych cech i problemów poszczególnych 

uczestników. 

3. Aktywizacja edukacyjna (105 godz.) dla wychowanków, której celem 

było zdobycie nowych kompetencji i przygotowanie uczestników do 

wchodzenia w przyszłości na rynek pracy. 

4. „Turnus rehabilitacyjny” (2 tygodnie), którego celem była poprawa 

sytuacji zdrowotnej i społecznej niepełnosprawnego uczestnika. 

5. „Indywidualne doradztwo zawodowe” (36 godz.) dla wychowanków. 

Celem doradztwa było dostosowanie rodzajów kursów zawodowych, do 

potrzeb uczestników w zakresie ich możliwości i planów zawodowych. 

Uczestnicy zdobyli odpowiednią wiedzę z dziedziny rynku pracy (tworzenie 

CV, listu motywacyjnego,) sposoby efektywnego poszukiwania pracy itp.). 

6. Kursy zawodowe (495 godz.) dla wychowanków. Celem kursów było 

podniesienie kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do wejścia na rynek 

pracy. 

7. „Trening kompetencji psychologicznych w ramach szkoły dla rodziców  

i wychowawców” (25 godz.) opiekunowie wychowanków. Celem treningu 

było wyposażenie opiekunów w umiejętności radzenia sobie wspólnie  

z wychowankami z trudnościami wchodzenia w dorosłe życie (określenie 

tożsamości, kryzysy rozwojowe, niepowodzenia zawodowe, uzależnienia, 

pierwsze doświadczenia seksualne itp.). 

8. Wyjazd szkoleniowy (2-dniowy) dla uczestników projektu. Wyjazd był 

poszerzeniem dotychczasowych działań, wzbogaceniem osiągnięć  

i stworzeniem nowych warunków do budowania wzajemnych pozytywnych 

relacji. 

9. Konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyło 60 osób. Jej 

celem było przedstawienie problematyki funkcjonowania rodzin 

zastępczych oraz podsumowanie projektu. 

10. W ramach działań o charakterze informacyjno-promocyjnym m.in. 

prowadzona była strona internetowa projektu a także emitowane były 

informacje w dwóch telewizjach kablowych: w Nowej Sarzynie i Leżajsku. 

Pojawiły się również artykuły w lokalnej prasie Biuletyn Miejski i Kurier 

Powiatowy. 

 

Bardzo ważną częścią projektu, nie tylko z punktu widzenia jego realizacji 

ale funkcjonowania PCPR w ogóle, było zatrudnienie asystenta rodzin oraz 

doradcy ds. osób niepełnosprawnych. Dzięki asystentowi PCPR mógł 

znacznie poszerzyć swoje możliwości udzielania pomocy i wsparcia 

rodzinom zastępczym, natomiast doradca ds. osób niepełnosprawnych miał 
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za zadanie na bieżąco współpracować z osobami niepełnosprawnymi.  

 

 2. „Program wyrównywania różnic między regionami” 

„Program wyrównywania różnic między regionami” jest programem 

PFRON, którego celem jest wsparcie regionów o wysokiej stopie bezrobocia 

oraz wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony 

słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie  

w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

W ramach corocznej edycji programu, PFRON udziela dofinansowania 

m.in. do przedsięwzięć związanych z wyposażaniem obiektów służących 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacją 

barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych  

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  

i komunikowania, jak również likwidacją barier transportowych. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2011 Powiat Leżajski składał 

wnioski oraz uzyskał dofinansowanie do następujących zadań: 

1) zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 

dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej. koszt całkowity zakupu 

wyniósł 106 000 zł, dofinansowanie z PFRON wyniosło 48 000 zł 

2) zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, 

w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Leżajsku. Wnioskodawcą był Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 

Całkowity koszt zakupu wyniósł 120 000 zł, w tym dofinansowanie PFRON 

60 000 zł. 

 

Realizatorem powyższego programu jest Powiat Leżajski, zaś w jego 

imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

  

23. Pośrednictwo pracy 

dla osób 

niepełnosprawnych 

Pozyskiwanie  

i realizacja ofert 

pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

W roku 2010 do PUP w Leżajsku wpłynęły 64 oferty 

pracy dla osób niepełnosprawnych.  

Realizacja form 

subsydiowanych 

przeznaczonych dla 

osób 

niepełnosprawnych 

poszukujących 

pracy 

17 osób niepełnosprawnych zostało skierowanych na 

staż zawodowy. 

Negocjacje z 

pracodawcami dot. 

Możliwości 

tworzenia miejsc 

pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

Prowadzone były liczne rozmowy z pracodawcami, 

zachęcające do zatrudniania niepełnosprawnych.  

Informowanie pracodawców o możliwościach 

związanych z zatrudnianiem os. niepełnosprawnych. 

Pozyskiwanie 

pracodawców do 

współpracy 

Działanie te prowadził PUP w Leżajsku, zachęcając 

do współpracy, w tym. m.in. poprzez udział  

w Leżajskich Targach Pracy. 

 

 

 

2.   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w ramach PCPR 

jako zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa. Zespół wydaje następujące rodzaje 

orzeczeń: 

 

1) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia 

2) orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia 

a także legitymacje osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2011 Zespół wydał 1 579 orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności (w roku 2010 - 1 453 orzeczenia) oraz 161 legitymacji osobom 

niepełnosprawnym. W ostatnich latach odnotowywany jest wzrost ilości wydawanych 

orzeczeń. W bieżącym roku Zespół zatrudnia lub ma podpisane umowy zlecenie  

z następującymi osobami: 

a) Przewodniczący PZO zatrudniony na 1/4 etatu 

b) 3 osoby obsługi administracyjnej (umowa o pracę) 

c) 8 lekarzy specjalistów (umowy zlecenie)             

d) 3 pracowników socjalnych (umowy zlecenie)       

e) 3 psychologów (umowy zlecenie) 

f) 4 doradców zawodowych (umowy zlecenie) 

g) 1 pedagog. 

 

Wydatki Zespołu w 2011 r. wyniosły 173 994 zł. 

 

 

3. Placówki dla osób niepełnosprawnych 

 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu  

w Leżajsku z dnia 29 września 2006 r. Swoją działalność rozpoczął 15 listopada 2006 r. 

Przeznaczony jest osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Otwarty jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

Obecnie prowadzi 6 pracowni: kulinarną, rzemieślniczą, rehabilitacyjną, komputerową  

i manualną. 
 

Bezpośredni nadzór nad ŚDS prowadzi PCPR w Leżajsku. 

Liczba miejsc regulaminowych – 36 

Ilość uczestników według stanu na dzień 31.12.2011 r. – 36 osób. 
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Ilość nowych skierowań w 2011 r. – 5.  

 

2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku 

 

 WTZ w Leżajsku prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej jako zadanie 

zlecone przez Powiat. Finansowanie działalności odbywa się ze środków PFRON (90%) oraz 

własnych Powiatu (10%). Bezpośredni nadzór nad działalnością Warsztatu sprawuje 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
 

W zajęciach prowadzonych przez WTZ od 1 stycznia 2012 r. uczestniczy 35 osób 

niepełnosprawnych (do końca ub. roku 30 osób). Obecnie rehabilitacja uczestników Warsztatu 

odbywa się w 7 pracowniach: krawieckiej, rzemieślniczo-modelarskiej, komputerowej i 

umiejętności społecznych, plastycznej, ekologiczno-wikliniarskiej, gospodarstwa domowego, 

bibliotekarsko-teatralnej.  

 

 

4. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

 
 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest ciałem opiniodawczo-

doradczym, powołanym przez Starostę Leżajskiego. W ramach swoich kompetencji Rada m.in. 

opiniuje projekty uchwał dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON, zasady 

udzielania dofinansowań ze środków PFRON, a także podejmuje wszelkie inne kwestie 

związane z osobami niepełnosprawnymi w Powiecie.  

W ubiegłym roku zakończyła się kadencja dotychczasowej Rady, w związku z czym 

Starosta Leżajski powołał nową Radę na kadencję 2011-2015. W skład Rady weszło 5 osób 

reprezentujących środowiska osób niepełnosprawnych oraz wszystkich gmin wchodzących  

w skład Powiatu. 

 

5. Współpraca i wspieranie placówek i organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

 Powiat Leżajski wspiera i współpracuje z placówkami dla osób niepełnosprawnych, 

prowadzonymi  przez inne podmioty. Są to: 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach 
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3) Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie 

4) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach. 

 W ramach współpracy m.in. organizowane są wspólnie różnego rodzaju 

przedsięwzięcia i imprezy dla osób niepełnosprawnych, przyznawane są dofinansowania do 

turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez placówki, prowadzona jest współpraca 

dotycząca skierowań uczestników do placówek, przyznawane są dofinansowania do imprez  

o charakterze rekreacyjno-turystycznym. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


