Przewodnik
informujący o dostępnych
formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i
aktywizacji zawodowej dla
osób niepełnosprawnych
i z zaburzeniami
psychicznymi.
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Wykaz instytucji udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi w Powiecie Włoszczowskim
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10
2. Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10
3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR we

Włoszczowie ul. Wiśniowa 10
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie ul. Sobieskiego 38
5. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Psychicznie Przewlekle Chorych we Włoszczowie

ul. Koniecpolska 20
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul Żeromskiego 28
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Caritas Diecezji Kieleckiej gm. Krasocin
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie ul. Strażacka 11
Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ „Nowe Życie” we Włoszczowie,
ul. Mleczarska 11.
10. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
11. Środowiskowy Dom Samopomocy przy OPS we Włoszczowie
6.
7.
8.
9.

Stowarzyszenia i fundacje
1) Fundacja „Jesteśmy blisko” we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 79c , której celem jest
niesienie pomocy
osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne
oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) Fundacja „Dom dla Seniora” w Mękarzowie 101, 29-130 Moskorzew, której celem
jest udzielani wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym,
3) Fundacja „Galen” we Włoszczowie ul. Wiśniowa 17a, której celem jest promocja
zdrowia, propagowanie
idei rehabilitacji kompleksowej, współfinansowanie
świadczeń medycznych,
4) Stowarzyszenie Seniorów „Barwy Jesieni” we Włoszczowie os. Broniewskiego 7A,
którego celem jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych w życiu społecznym,
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych
5) Stowarzyszenie „Podaj Rękę” we Włoszczowie ul. Przedborska 51, którego celem jest
organizowanie
aktywnych form wypoczynku, profilaktyki wychowawczej
i zdrowotnej poprzez edukację i formy zapobiegania agresji, przestępczości,
uzależnieniom.
6) Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bukowie ul. Osiedlowa 29,
29-105 Krasocin, którego celem jest poprawa warunków socjalno - bytowych oraz
uczestnictwo w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy
administracji publicznej, samorządowej, związkami zawodowymi i organizacjami
społecznymi,
7. Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej ul. Żeromskiego 28 lok. 16 b,
którego celem jest niesienie pomocy osobom ciężko chorym zwłaszcza na choroby
nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym, pomoc osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych w procesie leczenia i rehabilitacji.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
Tel./fax 41 39-44-993
www.pcprwloszczowa.pl
e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną
samorządu powiatowego wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej(zgodnie m.in. z
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
(zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Główne kierunki działań PCPR m.in. na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:
a. pomoc dziecku i rodzinie, w szczególności dzieciom częściowo bądź całkowicie
pozbawionym opieki rodziców – np. przez organizowanie opieki w rodzinach
zastępczych oraz udzielanie pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w nich dzieci, a także przez organizowanie i prowadzenie placówek
opiekuńczo -wychowawczych;
b. pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mających trudności w przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
c. organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego,
prawnego, socjalnego i rodzinnego) oraz interwencji kryzysowej w formie działań
podejmowanych przez Punkt Interwencji Kryzysowej;

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
pokój 114
Telefon.: (41) 39 41 310
E-mail: pik@pcprwloszczowa.pl
www.pcprwloszczowa.pl
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Pomoc udzielana w Punkcie jest BEZPŁATNA
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Do głównych zadań PIK należy:
1) udzielanie kompleksowej pomocy psychologicznej osobom i rodzinom
znajdującym się w nagłym bądź przewlekłym kryzysie psychicznym (np. żałoba po
stracie bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne, małżeńskie,
nieporadność życiowa, niewydolność wychowawcza, itp.);
2) interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych (np. próby
samobójcze, przemoc w rodzinie, napaść seksualna, katastrofy, itp.);
3) prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej oraz
poradnictwa psychologicznego;
4) pomoc prawna;
5) działanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;
6) poradnictwo socjalne oraz poradnictwo dla osób niepełnosprawnych;
7) współpraca, głównie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z Sądem
Rejonowym we Włoszczowie (Sąd Rodzinny, Wydział Karny i Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej), Prokuraturą Rejonową we Włoszczowie, Komendą Powiatową
Policji we Włoszczowie (głównie z dzielnicowymi); Poradnią PsychologicznoPedagogiczną we Włoszczowie, Poradnią Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia
Psychicznego we Włoszczowie, Ośrodkami Pomocy Społecznej (Włoszczowa,
Kluczewsko, Krasocin, Radków, Moskorzew, Secemin), Specjalistycznym
Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach i in.
d. wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, np. udzielanie informacji o
prawach i uprawnieniach (doradca do spraw osób niepełnosprawnych – pokój nr
206), czy też prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).

PUNKT KONSULTACYJNO – DORADCZY
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU
WŁOSZCZOWSKIEGO
mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława
Sikorskiego
we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 12.
•

Godziny pracy :
poniedziałek w godz. 11.30 – 15.30
• wtorek w godz. 13.00 – 15.30
• czwartek w godz. 13.00 – 15.30
• piątek w godz. 13.00 – 15.30

Tel. 504-754-393 lub 41 3945151
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W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogą uzyskać
bezpłatną pomoc i informacje dotyczące osób niepełnosprawnych w zakresie:
•
•
•
•
•

•

udzielania informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych
udzielania osobom niepełnosprawnym informacji o ulgach i uprawnieniach
wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności
udzielanie informacji o procedurach dotyczących składania wniosków i dokumentów
jakie należy dołączyć do wniosku oraz pomoc przy ich wypełnianiu
prowadzenia doradztwa związanego z rehabilitacją społeczną i zawodową w oparciu o
stosowną ustawę i wydane na jej podstawie rozporządzenia
informowania o realizowanych przez PFRON programach dla osób
niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu dla osób niepełnosprawnych będących w
trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa i doradztwa dotyczącego
możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i
organizacje pozarządowe
współpracy z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne
oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej
Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Pomożemy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, skierujemy do specjalistów, w
tym psychologa i radcy prawnego.

Osobom niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie, udziela się pomocy i
wsparcia w formie następujących działań:
1) rehabilitacja zawodowa – tzn. osiągnięcie niezależności ekonomicznej,
wzbogacanie kontaktów i form uczestnictwa społecznego, osiągnięcie poczucia
przydatności i integracji ze społeczeństwem, zapobieganie procesowi
wykluczenia społecznego - poprzez:
− zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z
wyposażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
− przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej;
− finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez PUP;
− finansowanie instrumentów rynku pracy (szkoleń, stażu, prac
interwencyjnych przygotowania zawodowego w miejscu pracy);
2) rehabilitacja społeczna – umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:
− wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej
osoby niepełnosprawnej;
− wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
− likwidacja barier m.in. w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
− kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań
sprzyjających integracji;
3) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych,
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4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych,
5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
7) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

CARITAS KIELECKA
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W OSTROWIE
Ostrów 57
29-105 Krasocin
tel./ fax: (41) 39 17 533
www.wtz.ostrow.caritas.pl

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego działają Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone
przez Caritas Diecezji Kieleckiej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie powstały 27 grudnia 2006 roku. Przeznaczone są
dla osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
znacznym lub umiarkowanym i posiadającym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności
wskazanie do terapii zajęciowej.
Celem działania WTZ jest rewalidacja i rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego
każdego uczestnika:
 poprawy zaradności osobistej a przez to uzyskanie niezależności w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych (ubieranie się, mycie, przygotowywanie posiłków
itp.);
 przystosowanie i funkcjonowanie społeczne tj. kształtowanie i celowego i skutecznego
komunikowania się i odnoszenia się w sposób prawidłowy do innych osób;
 poprawy sprawności psychofizycznej;
 podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.
Realizacja celów i założeń odbywa się poprzez:
 usprawnianie ruchowe dostosowane indywidualnie do rodzaju niesprawności każdego
z uczestników Warsztatów;
 kształtowanie samodzielności, pozwalającej na coraz większe usamodzielnienie się i
wejście w normalnie funkcjonujące społeczeństwo;
 przygotowanie do pełnienia różnych życiowych ról (np. kolega, gospodyni)
 rozszerzenie zakresu czynności i zachowań, sprawne i celowe korzystanie z
przedmiotów i urządzeń używanych w życiu codziennym: telefon, żelazko, pralka,
wideo, TV;
 rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień twórczych;
 rozszerzanie wiedzy i doświadczeń o sobie i otaczającym świecie;
 rozwój oraz kształtowanie uczuć i emocji, umiejętności dokonania wyboru;
 organizacja czasu wolnego;
 organizacja imprez sportowych i artystycznych;
 udział w turnusach rehabilitacyjnych.
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W realizacji programu WTZ uwzględniane są:
 współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych;
 współpraca z rodzicami i opiekunami;
 współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami, zakładami pracy chronionej,
samorządami lokalnymi;
 współpraca z oświatą zdrowotną, wykorzystywanie czasopism, organizowanie
pogadanek na temat zdrowia, higieny osobistej i prawidłowego odżywiania;
 stworzenie atmosfery dobrego współdziałania i więzi między uczestnikami a
pracownikami WTZ.

Formy organizacyjne realizacji założeń:
Dział kształcący (terapia zajęciowa):
1. Warsztaty kształtujące zaradność osobistą, przysposabiające do samodzielnego życia,
poznawanie środowiska:
 pracownia gospodarstwa domowego,
 pracownia przyrodniczo – ogrodnicza.
2. Warsztaty techniczne, pomagające w przysposobieniu do pracy:
 pracownia stolarsko – techniczna.
3. Warsztaty rozwijające ekspresję twórczą:
 pracownia plastyczno – krawiecka,
 pracownia muzyczno – komputerowa.
4. Rehabilitacja ruchowa:
 rehabilitacja młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 rehabilitacja młodzieży z wadami postawy,
 rehabilitacja młodzieży z wadami kończyn górnych i dolnych,
 rehabilitacja osób z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i schematu
własnego ciała,
 ćwiczenia przy muzyce,
 ćwiczenia na wolnym powietrzu,
 ćwiczenia poprawiające i utrzymujące kondycję.
Każdy z uczestników objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji, w którym określa
się:
1) formy i zakres rehabilitacji,
2) metody i zakres nauki umiejętności, o których mowa powyżej,
3) formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
4) planowane efekty rehabilitacji,
5) osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.
Nie rzadziej niż raz na 3 lata ocenia się realizację indywidualnego programu każdego
uczestnika WTZ i jego postępy w rehabilitacji. Zalecana ocena, ma wskazać, co powinno się
stać z osobą niepełnosprawną, po zakończeniu jej pobytu i zajęć w WTZ. W zależności od
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tego, jakie są efekty realizacji indywidualnego programu, danej osobie można wskazać (jako
właściwe dla niej):
1) podjęcie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym
stanowisku pracy,
2) skierowanie do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów w rehabilitacji i
złe rokowania co do podjęcia zatrudnienia (co nie oznacza, że za jakiś czas
niepełnosprawny nie będzie mógł ponownie podjąć próby rehabilitacji w
ramach warsztatów),
3) przedłużenie uczestnictwa w terapii prowadzonej przez WTZ, ze względu na:
a) pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji,
b) okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub skierowania osoby
niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.
e. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

f. prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego)
29-100 Włoszczowa
Tel/fax 41 39-44-979
pokój nr 100 (parter)
www.pcprwloszczowa.pl
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 214,poz. 1407 z
późn. zm.) niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról
społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w
szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Zakres działania powiatowego zespołu przede wszystkim obejmuje:
− przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
− analizowanie tych wniosków i załączonej dokumentacji,
− ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji,
pracy zawodowej itp., zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
− podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,
− wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
− rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
− prowadzenie dokumentacji, związanej ze swą działalnością, w tym składanie
sprawozdań.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa jako organ
pierwszej instancji.
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Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Ośrodki pomocy
społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe
zespoły.
W orzeczeniu Zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:
•
odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej
osoby;
•
szkolenia, w tym specjalistycznego;
•
zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
•
uczestnictwa w terapii zajęciowej;
•
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
•
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co
rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki;
•
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
•
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji;
•
spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego
stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w
przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
g. realizacja drugiej edycji projektu systemowego pt. „UWIERZ W SIEBIE – Program
aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT SYSTEMOWY
„UWIERZ W SIEBIE– PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE
WŁOSZCZOWIE”
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
Tel. (41) 39 44 993
E-mail: pokl@pcprwloszczowa.pl
www.efs.pcprwloszczowa.pl

Projekt systemowy pt.„Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we
Włoszczowie” jest realizowany w 2012 r. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.
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Projekt „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie” w
roku 2012 zakłada objęcie wsparciem 100 osób.
Utworzone zostaną podzieleni na następujące podgrupy:
A. 6 osób w wieku 15-24 lat- dzieci i młodzież z rodzin zastępczych oraz osoby
objęte procesem usamodzielnienia pochodzące z rodzin zastępczych
B. 34 osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem
C. 10 kobiet niepełnosprawnych po/z chorobami nowotworowymi
D. 20 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
E. 30 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności
Uczestnikami projektu w poszczególnych grupach docelowych mogą być osoby, które
spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:
•
•
•
•
•

są w wieku aktywności zawodowej;
zamieszkują na terenie powiatu włoszczowskiego;
korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej;
osoby niepracujące lub uczące się lub pracujące o niskich dochodach;
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i osób z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
1) integracje społeczną,
2) rehabilitację zdrowotną,
3) ułatwienie dostępu do rynku pracy,
4) zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych,
5) oraz profilaktyka w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
W ramach aktywnej integracji dla osób w wieku 15-24 lat-dzieci i młodzież z rodzin
zastępczych oraz osoby objęte procesem usamodzielnienia pochodzące z rodzin zastępczych
zastosowane zostaną następujące instrumenty aktywnej integracji:
1) trening kompetencji życiowych;
2) kursy zawodowe/edukacyjne;
3) karnety na basen;
4) wykład edukacyjny.
W ramach aktywnej integracji dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym
dzieckiem zastosowane zostaną następujące instrumenty aktywnej integracji:
1) wyjazd rehabilitacyjny
2) trening kompetencji rodzicielskich;
3) wykład edukacyjny;
4) kurs zawodowy.
W ramach aktywnej integracji dla kobiet niepełnosprawnych po/z chorobami
nowotworowymi zastosowane zostaną następujące instrumenty aktywnej integracji:
1) turnus rehabilitacyjny;
2) wsparcie psychologiczne;
3) wykład edukacyjny;
4) kurs zawodowy.
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W ramach aktywnej integracji dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z terenu powiatu
zastosowane zostaną następujące instrumenty aktywnej integracji:
1) wyjazd rehabilitacyjny;
2) trening kompetencji życiowych;
3) choreoterapia;
4) zajęcia z zakresu aktywności ruchowej na basenie.
W ramach aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zastosowane
zostaną następujące instrumenty aktywnej integracji:
1) wyjazd rehabilitacyjny;
2) trening kompetencji społecznych;
3) kurs zawodowy;
4) wykład edukacyjny.
h. Realizacja programu "Aktywny samorząd"
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Dzięki programowi osoby niepełnosprawne z terenu powiatu włoszczowskiego mogą ubiegać
się o dofinansowanie do:
•
•
•
•
•
•
•

zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
zakupu urządzeń lektorskich,
zakupu urządzeń brajlowskich,
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z serwisem technicznym,
kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Aby uzyskać dofinansowanie z programu "Aktywny samorząd" należy złożyć do 30 września
2012 roku stosowny wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, gdzie będzie prowadzony nabór, a następnie weryfikacja
formalna i merytoryczna wniosków.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej PCPR pod adresem:
pcprwloszczowa.nets.pl/ oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Włoszczowie na ul. Wiśniowej 10, pokój 206.
i. Realizacja programu "STUDENT II-kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie
kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dofinansowanie może
obejmować opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
zakwaterowania, dojazdów, związane z dostępem do internetu, uczestnictwa w zajęciach
mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów
ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć
szkolnych.
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Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są: studentami studiów
pierwszego, drugiego stopnia studiów wyższych, studiów podyplomowych, studiów
doktoranckich, słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów
nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniami szkół policealnych,
studentami uczelni zagranicznych, studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w
ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub
systemie niestacjonarnym.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2012/2013
składane są w terminie od 10 września 2012 roku do 10 października 2012 roku w Oddziale
PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje
naukę Wnioskodawca lub dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę
Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.
Na podstawie w/w wniosku student może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na
pokrycie kosztów nauki jednego półrocza roku akademickiego 2012/2013.
Tekst programu "STUDENT " oraz procedury zawierające szczegółowe informacje dotyczące
warunków ich realizacji a także druki wniosków udostępnione są na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-41/230-97-00.
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PSYCHICZNIE
PRZEWLEKLE CHORYCH WE WŁOSZCZOWIE
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39-42-038
tel./fax 41 39-42-039
www.dpswloszczowa.pl
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest stacjonarną, samorządową, jednostką
budżetową Powiatu Włoszczowskiego. Powstał w roku 1987 roku. Bezpośredni nadzór nad
Domem sprawuje Starosta Włoszczowski. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
Dyrektor Domu.
Dom jest przeznaczony dla 118 osób przewlekle psychicznie chorych. Obiekt jest
dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo; posiada podjazdy dla wózków
inwalidzkich oraz windę. Otoczenie jest wolne od barier architektonicznych. Dom ma
zatwierdzone warunki standaryzacyjne.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach,
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Wszyscy mieszkańcy
objęci są opieką pielęgniarską i lekarską.
Mieszkańcy mieszkają w pokojach jedno- dwu- trzy- lub czteroosobowych. Wszystkie
pokoje wyposażone są w podstawowe meble oraz posiadają sygnalizację przyzywową,
umożliwiającą natychmiastowy kontakt z pielęgniarką.
Dom zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne
mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę. We własnej
kuchni przygotowywane są smaczne i zdrowe posiłki oraz specjalne diety dla mieszkańców,
którzy tego wymagają.
W pracowni terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia usprawniająco-terapeutyczne.
Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii zajęciowej:
• Ergoterapia: hafciarstwo, dziewiarstwo.
• Socjoterapia: zabawoterapia, terapia ruchem, relaksacja.
• Arteterapia: muzykoterapia, zajęcia manualne (hafciarstwo, bukieciarstwo),
• Biblioterapia.
W ramach zajęć kulturalno-oświatowych, podopieczni uczestniczą w organizowanych
wycieczkach, ogniskach, zabawach okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych. Biorą
udział w przeglądach artystycznych. Organizowane są spotkania świąteczne.
Dom posiada dobrze wyposażony gabinet rehabilitacyjny, gdzie wykonywane są zabiegi z
zakresu:
• Elektroterapii
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• Magnetoterapii
• Światłolecznictwa
• Masażu.
Mieszkańcy korzystają z zabiegów jakimi są: jonoforeza, prądy interferencyjne, prądy
diadynamiczne, ultradźwięki, masaż wibracyjny, masaż klasyczny, naświetlania lampą solux
i biotron. Czynny udział w zajęciach rehabilitacyjnych pozawala na usprawnianie funkcji
ruchowych mieszkańców. Ćwiczenia dostosowane są do schorzeń występujących
u mieszkańca.
Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę w POZ we Włoszczowie oraz dostęp do
gabinetów specjalistycznych.
Dom zapewnia uczestnictwo w praktykach religijnych i kontakt z kapelanem. Na
miejscu znajduje się kaplica, gdzie codziennie odprawiane są Msze Święte. Średnio dwa razy
w roku organizowane są pielgrzymki do słynnych Sanktuariów.
W Domu powołany jest Samorząd Mieszkańców składający się z przedstawicieli
poszczególnych oddziałów (oddział I, II, III). Samorząd pełni funkcję „łącznika” między
mieszkańcami a personelem Domu. Na zebraniach rozpatrywane są wszelkie propozycje i
sugestie wysuwane ze strony mieszkańców dotyczące funkcjonowania Domu.
Sprawami mieszkańców związanymi z przyjęciem, funkcjonowaniem, oraz
udzielaniem wszelkiej pomocy i wsparcia, zajmują się pracownicy socjalni Domu.
Każdy mieszkaniec ma prowadzony Indywidualny Plan Wspierania Mieszkańca
przygotowany przez Zespół Terapeutyczno- Opiekuńczy, w skład którego wchodzą:
pracownicy socjalni, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, kierownicy zespołów, lekarz
psychiatra /w miarę potrzeb/ i kapelan /w miarę potrzeb/. Głównymi zadaniami Zespołu są: 1.
Analiza stanu funkcjonalnego, możliwości psychofizycznych i wypracowanie kolegialne
metod terapeutyczno-naprawczych w stosunku do poszczególnych podopiecznych objętych
indywidualnym planem wspierania mieszkańca, 2. Aktywne uczestnictwo w Zespole każdego
z członków w celu wypracowania najbardziej skutecznych metod wsparcia mieszkańca.
Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej ma osoba wymagająca
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogąca
samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych.
Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie
umieszczenia, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby
ubiegającej się o umieszczenie lub jej przedstawiciela ustawowego. Dokumentację
kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
zainteresowanej umieszczeniem. Całość dokumentów wraz z decyzją kierującą wystawioną
przez właściwy ośrodek pomocy społecznej, przekazywana jest do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, celem wydania decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we
Włoszczowie, na rok 2012 wynosi 2566,00 zł. Koszty utrzymania częściowo pokrywane są
przez mieszkańców, którzy na ten cel przekazują 70 % swoich świadczeń (emerytury, renty,
zasiłki stałe) oraz odpłatności dalszej części z:
-dotacji – w przypadku osób umieszczonych przed dniem 01.01.2004r.,
-dopłaty małżonka, zstępnych przed wstępnymi,
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-dopłat Gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS – w przypadku osób
umieszczonych po dniu 01.01.2004r. w wysokości różnicy miedzy średnim kosztem
utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i członków rodziny.
Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom prawa do godnego życia,
a w szczególności: zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie ich
niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego
standardu, umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnienie ochrony dóbr osobistych oraz możliwości
zachowania samodzielności i wyboru stylu życia, zgodnie z zasadami współżycia
społecznego, umożliwienie rozwoju osobowości przy uwzględnieniu stopnia psychicznej
i fizycznej sprawności mieszkańców, zapewnienie intymności.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE
WŁOSZCZOWIE.
ul. Sobieskiego 38
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-319
pppwloszczowa@poczta.onet.pl

Na terenie powiatu włoszczowskiego jako placówka specjalistyczna działa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie.
Do zadań Poradni należy w szczególności:
- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- profilaktyka problemów wychowawczo-rozwojowych,
- terapia zaburzeń rozwojowych, zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji
psychoaktywnych, wspieranie i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
- kształtowanie postawy tolerancji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, zrozumienie
ich potrzeb i możliwości związanych z rolą ucznia,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- pomoc w dokonywaniu wyboru drogi kształcenia i rozwoju zawodowego,
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród uczniów,
nauczycieli i rodziców,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
W latach 2010/12 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonano:
- diagnoz psychologicznych – 998
- diagnoz pedagogicznych - 924
- diagnoz logopedycznych – 492
- badań lekarskich – 234
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Wydano opinie w sprawach: wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku
szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych, dostosowania warunków i form
sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej oraz
egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego, objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole lub placówce i inne. Razem wydano 1080 opinii.
Wydano 144 orzeczenia do kształcenia specjalnego i 91 orzeczeń do nauczania
indywidualnego.
Pracownicy poradni prowadzili także szeroko rozumianą działalność dotyczącą wsparcia dla
nauczycieli, rodziców i wychowawców w postaci zajęć warsztatowych, prelekcji, wykładów
i innych form pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE
ul. Strażacka 11,
29-100 Włoszczowa
Tel. 41 394 35 40 fax 41 394 37 65
Strona WWW:
http://www.pupwloszczowa.pl

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2008, Nr 69, poz.415 z późniejszymi zmianami) Powiatowy
Urząd Pracy we Włoszczowie wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Do zadań PUP należy między innymi realizacja usług i instrumentów rynku pracy:

 Staż
Cel stażu
• Nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą.
Kto może skorzystać ze stażu:
• Do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy może zostać skierowana:
– osoba bezrobotna do 25 roku życia lub
– osoba bezrobotna, która nie ukończyła 27 roku życia jeżeli nie upłynął okres 12
miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie
poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.
• Do odbycia stażu na okres do 6 miesięcy może zostać skierowana:
- osoba bezrobotna długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
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rynku pracy, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia,
osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego,
lub bez wykształcenia średniego,
osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia,
osoba bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła
zatrudnienia,
osoba bezrobotna niepełnosprawna.

Staż może być organizowany u pracodawcy, w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
u pełnoletniej osoby fizycznej zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej
posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.
U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu
składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora
stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę z pracodawcą, według
programu określonego w umowie. Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego
sprawuje Starosta.
Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje osobie bezrobotnej opinię zawierającą
informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych
pozyskanych w trakcie stażu.
•

Stypendium za okres odbywania stażu:

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%
kwoty zasiłku. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Urząd
pracy opłaca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconego stypendium.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni
wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne
przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany
udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 15 tel. 41-388-34-90

 Prace Interwencyjne.
Powiatowy Urząd Pracy w razie braku możliwości zapewnienia bezrobotnym odpowiedniego
zatrudnienia inicjuje oraz finansuje prace interwencyjne.
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•

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił osobę bezrobotną ramach prac
interwencyjnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz
składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości
uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego
wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od
refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.

Kto może skorzystać z prac interwencyjnych:
• Do wykonywania prac interwencyjnych mogą być kierowane osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art.49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- bezrobotni do 25 roku życia,
- bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych , bez doświadczenia
zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
- bezrobotni niepełnosprawni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu pokój nr15 tel. 41-388-34-93

 Roboty

publiczne to kolejna forma wsparcia skierowana do osób pozostających bez
zatrudnienia.

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych
przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką
ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki
zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli
prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego,
budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich
związków.
Kto może skorzystać z robót publicznych
• Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres
do 6 lub 12 miesięcy, Powiatowy Urząd Pracy może skierować:
- bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka,
- bezrobotnych po 50 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego
lub bez wykształcenia średniego,
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- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18
roku życia,
-bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr15 tel. 41-388-34-93
 Prace społecznie użyteczne to kolejny instrument rynku pracy.
• Kto może być kierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych
- na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku
korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie
użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa,
w wymiarze 10 godzin w tygodniu.
-

osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie
usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym
programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach
w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia
zawartego między starostą a gminą na rzecz której prace społecznie użyteczne będą
wykonywane.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 15 tel. 41-388-34-96
 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zajmują istotne miejsce
wśród form pomocy ze strony Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.
Znaczącą formą pomocy dla osób bezrobotnych są przyznawane przez Urząd Pracy środki
w postaci jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
• Przyznanie Dotacji możliwe jest po spełnieniu odpowiednich warunków, procedurę
rozpoczyna złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku prze osobę
bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Bezrobotny musi wskazać
w nim m.in. rodzaj i planowanej działalności, formę zabezpieczenia zwrotu środków
czy kalkulację planowanych wydatków.
• Kwota dotacji to aktualnie równowartość 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego, a środki te mogą być przeznaczone na zakup wszelkich niezbędnych
urządzeń i materiałów do prowadzenia firmy.
• Główne warunki umowy
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- prowadzenie działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- wykorzystanie środków finansowych musi być zgodne z ich wnioskowanym
przeznaczeniem na niezbędny sprzęt czy urządzenia do prowadzenia firmy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 17 tel. 41-388-34-72,
41-388-34-98
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to dla pracodawców
najbardziej efektywna forma wsparcia. Poprzez refundacje wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy osoby bezrobotne świadczą prace przez okres minimum 24 miesięcy w
pełnym wymiarze czasu pracy.
• Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub chcący utworzyć stanowisko pracy
mogą ubiegać się o zwrot kosztów całkowitego lub częściowego doposażenia
stanowisk pracy, do kwoty nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego
wynagrodzenia.
•

Podstawowe obowiązki Pracodawcy korzystającego z refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:
- utrzymać przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisko pracy utworzone
w związku z przyznaną refundacją,
- zatrudnić na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze
czasu pracy skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 17 tel. 41-388-34-72
 Przygotowanie zawodowe dorosłych:
Pracodawca bez nawiązania stosunku pracy przez okres do 6 miesięcy skierowanym
bezrobotnym z grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, których
kwalifikacje nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy stwarza możliwość zdobycia nowych
kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań
zawodowych na stanowisku pracy.
• Cel przygotowania zawodowego dorosłych
- uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych świadectwem na
tytuł zawodowy, czeladniczy, mistrzowski lub zaświadczeniem potwierdzającym nabyte
umiejętności.
• Osoby uprawnione do ubiegania się o udział w przygotowaniu zawodowym
dorosłych:
- osoby bezrobotne,
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- osoby poszukujące pracy, które:
- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek
socjalny,
- uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie
integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
- są żołnierzami rezerwy,
- pobierają rentę szkoleniową,
- pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika,
przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału
pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
• Formy przygotowania zawodowego dorosłych:
praktyczna nauka zawodu dorosłych – może odbywać się od 12 do 18 miesięcy. Program
uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania
egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia
w zawodzie. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na
tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym.
przyuczenie do pracy dorosłych - mające na celu zdobycie wybranych kwalifikacji
zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań
zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności
dla potrzeb rynku pracy. Forma ta trwa od 3 do 6 miesięcy. Przyuczenie do pracy dorosłych
kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną
powoływaną przez kuratora lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę,
wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
• Stypendium za okres odbywania przygotowania zawodowego dorosłych:
Wysokość stypendium w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych
wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 18 tel. 41-388-34-89

 Poradnictwo zawodowe

jest również istotną formą aktywizowania
i wspierania osób bezrobotnych, jest długofalowym i wieloetapowym działaniem
wychowawczym towarzyszącym
jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego.
Z pomocą doradcy dokonywana jest orientacja zawodowa oparta na określeniu i analizie
cech psychofizycznych, sprecyzowaniu preferencji i predyspozycji zawodowych, a także
możliwość wybrania ścieżki kształcenia, przekwalifikowania, uzupełnienia i pozyskania
nowych kwalifikacji zawodowych. Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie
porad oraz informacji indywidualnych i grupowych.
• Poradnictwo jest sposobem na lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku
pracy.
• Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w urzędach pracy polega
na udzielaniu:
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1. Bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca
zatrudnienia, w szczególności na:
•
•

•

udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia
udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór
zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym
zainteresowań i uzdolnień zawodowych
inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla
bezrobotnych i poszukujących pracy

2. Pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.
• Poradnictwo zawodowe kieruje się następującymi zasadami :
1) dostępności usług dla wszystkich osób bezrobotnych i innych osób poszukujących
pracy oraz dla pracodawców ,
2) dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego ,
3) równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na
narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych
oraz inne okoliczności,
4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
5) bezpłatności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
6) poufności i ochrony danych.
• Z doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy należy się kontaktować
jeśli:
1. Konieczne jest wsparcie w:
•

podjęciu decyzji o wyborze zawodu,

•

podjęciu decyzji o zmianie zawodu,

•

określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

•

przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Zachodzi potrzeba udzielenia informacji na temat:
•

zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie,

•

instytucji kształcących w danym zawodzie,

•

możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

•

szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.
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3. Występuje potrzeba udzielenia wskazówek i pomocy:
•
•

•

jak skutecznie szukać pracy,
jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy ( życiorys zawodowy,
list motywacyjny, własna oferta ),
jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 2 i 18
tel. 41-388-34-97, 41-388-34-95
Współczesne formy aktywizacji nie były by możliwe w realizacji nie uwzględniając
takiej formy jaką stanowi pośrednictwo pracy.

 Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy:
•
•

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia
pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych

Do zadań pośrednictwa pracy należy:
•
•
•
•
•

pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy
rozpoznawanie lokalnego rynku pracy
nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia
pozyskania odpowiedniej kadry
prowadzenie banku ofert pracy
inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami

Pośrednictwo pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy jest prowadzone
nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
•
•
•

•

dostępności usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla
pracodawców
dobrowolności oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa
pracy
równości oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym
pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
jawności oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane
jest do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, hala na parterze stanowiska 1- 4
tel. 41-388-34-66, 41-388-34-67, 41-388-34-68, 41-388-34-69
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 Klub Pracy jest miejscem , gdzie realizowana jest usługa pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy poprzez organizacje zajęć aktywizacyjnych, szkoleń, a także
dostępu do informacji i elektronicznych baz danych.
• Ważnym elementem funkcjonowania Klubu Pracy jest pobudzanie i motywowanie
do aktywnego poszukiwania pracy, udzielanie psychicznego wsparcia poprzez
kształtowanie pozytywnego myślenia i budowania poczucia własnej wartości oraz
wyposażanie w niezbędne wiadomości i umiejętności w tym zakresie. Klub pracy
działa w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy
we Włoszczowie.
• Kto może skorzystać z usług Klubu Pracy
Działania Klubu Pracy przeznaczone są dla bezrobotnych i poszukujących pracy w tym
w szczególności dla osób:
- nie posiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy
- które utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym
niepowodzeniem w jej poszukiwaniu
- zamierzających powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności
zawodowej.
• Uczestnictwo w zajęciach Aktywizacyjnych Klubu Pracy pomaga:
-

nauczyć się technik aktywnego poszukiwania pracy,
poznać swoje mocne i słabe strony,
nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą,
nauczyć się poprawnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV - życiorys, list
motywacyjny),
- poznać zasady analizowania ofert pracy,
- zdobyć wiarę we własne siły i możliwości,
- poznać zasady asertywności i jej znaczenie w codziennym życiu i w poszukiwaniu pracy,
- poznać ludzi, którzy mają podobne problemy i wspólnie z nimi starać się je pokonać,
- korzystaniu z dostępu do ofert pracy zamieszczanych w prasie oraz w Internecie.
Uczestnictwo w zajęciach klubu pracy pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz uświadomić
sobie, że warto być osobą aktywną.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 20 tel. 41-388-34-93

 Szkolenia odgrywają ważną rolę w działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
•

Cel szkolenia

Uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, lub działalności gospodarczej w tym
umiejętności poszukiwania pracy.
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• Stypendium szkoleniowe
W trakcie szkolenia przysługuje osobie bezrobotnej stypendium szkoleniowe w wysokości
do 120% zasiłku dla bezrobotnych (miesięcznie).
Po zakończeniu szkolenia można otrzymać zwrot kosztów przejazdu, jeżeli szkolenie
odbywa się miejscowości innej niż miejsce zameldowania uczestnika.
• Co należy zrobić , aby uzyskać skierowanie na szkolenie?
Skierowanie na szkolenie można uzyskać w różny sposób.
 Szkolenie „grupowe”
- można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez
Powiatowy Urząd Pracy
- można propozycję udziału w szkoleniu otrzymać bezpośrednio od pracownika
urzędu pracy
 Szkolenia „indywidualne”
- można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej,
wówczas należy udokumentować, iż ukończenie tego szkolenia zapewni
uzyskanie pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia
- skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym przysługuje osobom
bezrobotnym oraz osobom poszukującym pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 18 tel. 41-388-34-89
 Indywidualny Plan Działania.
• Indywidualny Plan Działania jest to zintegrowana pomoc bezrobotnym i
poszukującym pracy, która powinna docelowo doprowadzić do podjęcia
odpowiedniego zatrudnienia albo rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Istotą IPD jest realizacja działań w taki sposób, aby oferowana pomoc była
zindywidualizowaną, usystematyzowaną i możliwie intensywną próbą rozwiązania problemu
zawodowego osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy z celowym wykorzystaniem
instrumentarium, jakim dysponuje ten urząd.
Realizacja Indywidualnego Planu Działania powinna uwzględniać wykorzystanie celowych i
starannie zaplanowanych podstawowych usług rynku pracy wspieranych instrumentami rynku
pracy oraz wysoki stopień indywidualizacji działań.
Indywidualny Plan Działania
jako wszechstronna, realizowana we współpracy z
zainteresowaną osobą, forma zindywidualizowanego wsparcia pozwala na podejście
sprofilowane odpowiednio do sytuacji tej osoby, jej potrzeb, możliwości, kompetencji i
najpoważniejszych deficytów. Sprzyja to zwiększeniu jej zaangażowania, co z kolei jest
ważnym warunkiem powodzenia realizacji działań.
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• Korzyści płynące z Indywidualnego Planu Działania to m.in. nabycie umiejętności
poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia jak również dopasowanie form pomocy PUP
do oczekiwań i możliwości osoby bezrobotnej.
Powiatowy Urząd Pracy realizuje w 2012 roku program „Junior - program aktywizacji
zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. Adresatami programu są osoby bezrobotne
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie z orzeczonym
umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności do 25 roku życia i do 27 roku w
przypadku gdy nie minął rok od ukończenia szkoły wyższej.
Osoby skierowane na staż w ramach programu oprócz stypendium stażowego w wysokości
913,70 zł. brutto otrzymają comiesięcznie dodatek rehabilitacyjny w wysokości 382,80 zł.
przy lekkim stopniu niepełnosprawności i 510,40 zł. przy umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.
Pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących
zakłady aktywizacji zawodowej przysługuje jednorazowa premia z tytułu odbycia stażu przez
absolwenta. Wysokość premii zależy od stopnia niepełnosprawności stażysty: 150,00 zł. lekki stopień niepełnosprawności, 300,00 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności i
wypłacana jest po zakończeniu stażu za każdy miesiąc jego odbywania.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie urzędu, pokój nr 15
tel. 41-388-34-90
Wskazane w Przewodniku kwoty obowiązują w 2012r.

26

