
Informacja z realizacji Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych w Mieście Suwałki za 2017 rok przyjętego uchwałą nr  XXXIII/395/2017   

Rady Miejskiej w Suwałkach  z dnia 31 maja 2017 r. 

 
Cel szczegółowy 1. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych  

Kierunek Nazwa wskaźnika 
Rok bazowy Dane z roku ewaluacji 

2017 2018     2019 2020 2021 

Kierunek 1.  

Usuwanie barier 

psychospołecznych 

w procesie integracji 

osób 

niepełnosprawnych, 

starszych i ich rodzin 

ze środowiskiem 

1. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących 

w zajęciach edukacyjnych/imprezach 

integracyjnych/pokoleniowych 
6089     

2. Liczba dofinansowanych projektów  na rzecz 

integracji osób niepełnosprawnych/ liczba 

uczestników 
9/792     

3. Liczba wolontariuszy działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 169     

4. Liczba klubów samopomocy/liczba uczestników 

2/228     

5. Liczba mieszkań treningowych/liczba 

warsztatów/liczba uczestników  3/5/22     

6. Liczba wystaw, konkursów, publikacji/audycji 

484     

 

Kierunek 2. 

Tworzenie 

środowiska 

dostępnego dla osób 

niepełnosprawnych 

7. Liczba zlikwidowanych lub zastosowanych 

rozwiązań w celu likwidacji barier 

architektonicznych/komunikacyjnych 

w obiektach użyteczności publicznej 
1     

8. Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie do 

likwidacji barier architektonicznych/ w 

komunikowaniu się/ technicznych 
31/9/5     

9. Liczba osób zatrudnionych/przeszkolonych z języka 

migowego w instytucjach publicznych 248/3     

10. Liczba autobusów komunikacji miejskiej 

przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych 35     

11. Liczba samochodów do przewozu osób 

niepełnosprawnych / liczba przejazdów 8/15398     



 

Kierunek 3. 

Zapewnianie dostępu 

do bieżącej, rzetelnej 

informacji na równi z 

innymi członkami 

społeczeństwa 

12. Liczba porad socjalnych 

2485     

13. Liczba dostosowanych stron internetowych do osób 

niepełnosprawnych/liczba  informacji 

zamieszczanych 
6/107     

14. Liczba publikacji/informatorów /rodzaju 

ulotek/nakład 2847     

14a. Liczba opracowanych katalogów wsparcia dla  

kobiet w ciąży i rodzin w  ramach funkcji 

koordynacyjnej i informacyjnej asystenta rodziny 
13     

Cel szczegółowy 2. Wspieranie działań służących rehabilitacji, opiece, promocji zdrowia i kształtujących zdrowy styl życia 

 

Kierunek Nazwa wskaźnika 
Rok bazowy Dane z roku ewaluacji 

2017 2018    2019 2020 2021 

Kierunek 1. 

Wspieranie działań 

służących 

rehabilitacji, 

promocji zdrowia 

i kształtujących 

zdrowy styl życia 

 

15. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności/o stopniu 

niepełnosprawności/ liczba orzeczonych po raz 

pierwszy  
227/1853/517     

16. Liczba rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 

objętych asystenturą/liczba dzieci 4/8     

17. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną /liczba 

rodzin z niepełnosprawnością  1866/1062     

18. Liczba osób pobierających zasiłki 

stałe/okresowe/celowe 491/529/891     

19. Liczba osób objętych pomocą rzeczową/ opał/ 

posiłek/ posiłek z dowozem 39/1630/33     

20. Liczba osób pobierających dodatki z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji 310     

21. Liczba osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 

1931     

22. Liczba programów osłonowych/liczba osób  

2/955     

22a. Liczba dzieci urodzonych z ciężkim i 

nieodwracalnym upośledzeniem uprawnionych do 

świadczeń na podstawie ustawy „Za życiem” 
10     

Kierunek 2. 

23. Liczba osób, którym dofinansowano udział w 

turnusie rehabilitacyjnym 283     



Poprawa dostępu do 

usług o charakterze 

rehabilitacyjnym, 

zdrowotnym i 

profilaktycznym 

24. Liczba udzielonych dofinansowań do zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 
2132     

25. Liczba programów profilaktyczno-

edukacyjnych/liczba osób 37/2932     

26. Liczba poradni geriatrycznych 

1     

 

 

Kierunek 3. 

Rozwój 

alternatywnych form 

środowiskowej i 

stacjonarnej opieki 

nad osobami 

niepełnosprawnymi i 

starszymi 

 

 

 

 

27. Liczba osób objętych usługami 

opiekuńczymi/specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi 
227/38     

28. Liczba osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne/ specjalne zasiłki opiekuńcze/zasiłki 

dla opiekuna 
252/137/88     

29. Liczba środowiskowych domów 

samopomocy/liczba uczestników/liczba 

oczekujących 
2/ 85/0     

30. Liczba domów dziennego pobytu dla 

seniorów/liczba uczestników/liczba oczekujących 1/5/0     

31. Liczba osób w domach pomocy 

społecznej/umieszczonych w danym roku/liczba 

oczekujących 
193/32/26     

32. Liczba ZPO/liczba miejsc/liczba pacjentów 

1/65/120     

33. Liczba ZOL/liczba miejsc/liczba pacjentów 

2/22/61     

34. Liczba asystentów osoby niepełnosprawnej/liczba 

osób objętych pomocą -     

34.a Liczba rodzin objętych „Pomocą w domu”/ liczba 

godzin 1/20     

  



Cel szczegółowy 3 Stwarzanie warunków do zatrudniania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych 
 

Kierunek Nazwa wskaźnika 
Rok bazowy Dane z roku ewaluacji 

2017 2018    2019 2020 2021 

Kierunek 1 

Promocja i 

aktywizacja 

lokalnego rynku 

pracy oraz 

kształtowanie postaw 

prozatrudnieniowych 

wśród pracodawców i 

osób 

niepełnosprawnych  

35. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych/liczba 

bezrobotnych osób niepełnosprawnych  1639/238     

36. Liczba spółdzielni socjalnych/liczba zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych 8     

37. Liczba dotacji na rozpoczęcie działalności 

4     

38. Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych/ w 

ramach FP/PFRON 27     

39. Liczba osób objętych doradztwem / liczba 

Indywidualnych Planów Działania 95/95     

40. Liczba współpracujących pracodawców 

60     

Kierunek 2 

Zwiększanie 

potencjału 

zawodowego i 

aktywności 

zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

poprzez reintegrację 

zawodową 

i społeczną 

41. Liczba zrealizowanych Programów Aktywizacji i 

Integracji PAI/liczba uczestników 1/12     

42. Liczba uczestników WTZ/liczba osób 

niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie 48/0     

43. Liczba CIS/KIS/liczba uczestników, które podjęły 

zatrudnienie 1/0/8     

44. Liczba uczestników ZAZ/ liczba osób które podjęły 

zatrudnienie 36/1     

45. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie w 

ramach Programu „Aktywny Samorząd” 30     

46. Liczba uczestników w projektach aktywizujących 

bezrobotnych 13     

 

Kierunek 3 

Dostosowanie 

kształcenia i edukacji 

47. Liczba raportów 

-     

48. Liczba zorganizowanych szkoleń 

-     



osób 

niepełnosprawnych 

do potrzeb rynku 

pracy 

49. Liczba osób, które podniosły 

wykształcenie/ukończyły szkolenia 7     

50. Liczba dofinansowań do wykształcenia w ramach 

programu „Aktywny Samorząd” 14       

51. Liczba osób dorosłych poddanych ocenie 

zawodowej/młodzieży -     

Cel szczegółowy 4.  Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracji ze środowiskiem 

 

Kierunek Nazwa wskaźnika 
Rok bazowy Dane z roku ewaluacji 

2017 2018    2019 2020 2021 

 

Kierunek 1 

Rozpoznanie i 

zapewnienie 

właściwych form 

kompleksowej 

pomocy dla dzieci i 

młodzieży 

niepełnosprawnej 

52. Liczba diagnozowanych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 1067     

53. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z pomocy 

w  ramach kompensowania deficytów rozwojowych 536     

54. Liczba porad udzielonych niepełnosprawnym 

dzieciom i młodzieży i ich rodzinom 2902     

55. Liczba dzieci objętych kształceniem specjalnym 

382     

Kierunek 2 

Rozwijanie systemu 

wsparcia na rzecz 

dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 

oraz ich rodzin 

56. Liczba dzieci z niepełnosprawnością w 

szkołach/przedszkolach 291/22     

57. Liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 

placówkach oświatowych 69     

58. Liczba ośrodków/ liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem 2/77     

59. Liczba dzieci i młodzieży, której zapewniono 

bezpłatny transport związany z realizacją 

obowiązku szkolnego 
33     

60. Liczba podjętych działań informacyjnych 

zwiększających świadomość rodziców 374     

61. Liczba oddziałów integracyjnych i specjalnych  

72     

 


