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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)  

do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie:  

 rehabilitacji społecznej,  

 rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,  

 przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.  

 

W związku z wejściem w życie strategii Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+, przyjętej uchwałą 

nr 428/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r., zasadnym jest opracowanie 

spójnego z powyższym dokumentem programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.   

 

Program na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 jest 

kluczowym dokumentem w polityce Miasta, zawierającym działania adresowane do osób  

z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w różnych obszarach życia, ich rodzin i opiekunów,  

a także społeczności lokalnej w zakresie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych  

i przeciwdziałania ich dyskryminacji oraz zapobiegania niepełnosprawności.  

  

Do celów głównych Programu należą: 

1) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych  

oraz ich rodzin/opiekunów, 

2) wyrównanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, 

3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 

4) zapobieganie niepełnosprawności. 

Program określa również działania priorytetowe, tj. najważniejsze oraz konieczne do realizacji  

w najbliższej perspektywie czasu.  

 

Oczekiwanymi efektami Programu, przy założeniu sprawnej realizacji zaplanowanych działań, będzie: 

 zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej, a także usług i informacji dla osób  

z niepełnosprawnościami (likwidacja barier architektonicznych i technicznych w infrastrukturze 

miejskiej oraz likwidacja barier transportowych i w komunikowaniu się),  

 wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 

 zmiana jakości życia niepełnosprawnych i przewlekle chorych mieszkańców Miasta, a także ich 

rodzin i opiekunów, 

 zwiększanie aktywności podmiotów i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Źródłem finansowania działań ujętych w przedmiotowym Programie będą środki: budżetu Miasta, 

budżetu państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pozyskiwane  

z innych źródeł (m.in. w ramach dostępnych programów unijnych, projektów systemowych, 

konkursowych, bądź innych, nakierowanych na rozwiązywanie problemów osób  

z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych). Cześć działań odbywać się będzie bezkosztowo 

(promocja czy działania związane ze zmianą świadomości społecznej).   


