INFORMACJA
WSPARCIE INSTYTUCJONALNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lp.
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INSTYTUCJE

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Limanowej

KONTAKT

34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9
budynek "B", pok. 138
tel. 18 33-75-826
http://www.pcpr-limanowa.pl/

ZADANIA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką
organizacyjno - budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi
Powiatu. Nadrzędnym celem jednostki jest realizacja zadań w sferze pomocy
społecznej określonych w ustawie z dnia 1 maja 2004 r., w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych a także w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego. Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone powiatowi na mocy przepisów ustawowych.
ZADANIA PCPR
Centrum realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw, w
szczególności jest to:
1) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
2) Czuwanie nad realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
3) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pedagogicznego
oraz w zakresie spraw osób niepełnosprawnych.
4) Pomoc uchodźcom.
5) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
6) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu.
7) Prowadzenie rachunkowości jednostki.
8) Umieszczenie osób w domach pomocy społecznej o odpowiednich
profilach.
9) Nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.
10) Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo – wychowawczych.
11) Organizowanie i zapewnienie usług w placówkach opiekuńczowychowawczych.
Sprawowanie
nadzoru
nad
prawidłowością
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funkcjonowania tych placówek.
12) Udzielanie pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczowychowawcze 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 szkolnowychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
13) Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego.
14) Organizowanie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i
rodzinom podejmującym się funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej.
15) Prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się
wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin
zastępczych.
16) Dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.
17) Nadzór nad funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej.
18) Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków
niepełnosprawności, w tym udzielanie dofinansowania na rzecz osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON.
19) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i
zawodowej tych osób.
20) Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz miejscowymi organizacjami pozarządowymi w
celu tworzenia planów działania i ich realizacji.
21) Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz
placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.
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Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej

34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9
tel. 18 33-37-824

Zespół wydaje orzeczenia o:
- niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
- stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
- wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
legitymacje dokumentujące:
- niepełnosprawność – w przypadku orzeczenia niepełnosprawności
osoby, która nie ukończyła 16 roku życia;
- stopień niepełnosprawności – w przypadku orzeczenia stopnia
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia.
Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:

2

-

-

odpowiedniego zatrudnienia,
szkolenia,
uczestnictwa w terapii zajęciowej,
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej
egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych),
świadczenia pielęgnacyjnego,
zasiłku pielęgnacyjnego,
korzystania z karty parkingowej,
innych (m.in. uprawnień dla osób niepełnosprawnych).

Zespół wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:
- zasiłku pielęgnacyjnego,
- świadczenia pielęgnacyjnego
- innych (m.in. ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych).
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Dom Pomocy Społecznej
w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna,
ul. Rakoczego 9
tel. 18 33-10-154
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Dom Pomocy Społecznej
w Rabce - Zdroju

34-700 Rabka Zdrój, ul. Parkowa 4
tel. tel./fax 18 26-80-434, 26-80-435
e-mail: dpsrabka@nowotarski.pl

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, dysponuje bazą lokalową
przeznaczoną dla 46 osób przewlekle psychicznie chorych.
Osoby zamieszkujące w placówce to głównie osoby w średnim wieku - od 22
do 75 rok życia i więcej.
Dom ten przeznaczony jest statutowo dla 49 mieszkańców przewlekle
somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Położenie Domu jest
bardzo korzystne. Pomimo lokalizacji w pobliżu centrum miasta hałas czy też
nadmiar cywilizacji nie stanowią żadnego problemu. Przy budynku znajduje
się duży, ogrodzony ogród, gdzie mieszkańcy spędzają dużo czasu.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i
formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców w nim
przebywających. Organizacja, zakres i poziom usług przez niego
świadczonych uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i
psychicznej sprawności. Dom pokrywa w całości wydatki związane z
zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem
niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. Umożliwia i organizuje
mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dom pokrywa opłaty
ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
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organizuje zaopatrzenie mieszkańców w leki, środki pomocnicze i
ortopedyczne.
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje lekarz, przyjmujący na terenie Domu
dwa razy w tygodniu. W razie potrzeby dokonania konsultacji i innych badań
mieszkańcy są dowożeni samochodem Domu do poradni na terenie Rabki,
Nowego Targu, Krakowa czy też innych miast, w zależności od
występujących schorzeń.
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Niepubliczny
Dom
Pomocy 34-730 Mszana Dolna, Raba Niżna 1, Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej jest placówką stacjonarną pobytu
czasowego przeznaczoną dla dorosłych osób psychicznie chorych.
Społecznej w Rabie Niżnej
Organizuje działania mające na celu wszechstronne zaspakajanie
tel. 18 26-80-242
potrzeb mieszkańców, rozwiązywanie ich żywotnych problemów w
e-mail: josmola@pro.onet.pl
ramach szeroko pojętej opieki, jak również zapewnia mieszkańcom
pełną całodobową opiekę ich bytowania, z uwzględnieniem różnych
form pielęgnacji, metod terapii, zabiegów usprawniających ruchowo
oraz stosowanie podstawowych świadczeń opiekuńczych.

6

Dom Seniora „Pod Jaworzynką” 34-736 Lubomierz 298
w Lubomierzu
tel. 18 33-15-915
e-mail: biuro@helios.org.pl
www.domseniora.biz

Dom Seniora "Pod Jaworzynką" jest prywatnym domem opieki
przeznaczonym dla osób starszych. Celem Domu jest zapewnienie
fizycznego, umysłowego i duchowego komfortu wszystkim pensjonariuszom,
aby mieszkańcy czuli się jak najlepiej, a pobyt w Domu był pełen radości i
zadowolenia.
Zapraszane są tu także osoby starsze i w średnim wieku, które chcą spędzić
kilka dni, tygodni czy miesięcy na warunkach pensjonatu.
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Dom Pomocy Społecznej
w Kasinie Wielkiej

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej prowadzony jest
przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych „EGIDA” i
przeznaczony jest dla 61 osób przewlekle psychicznie chorych.
Ze Stowarzyszeniem „EGIDA” Powiat Limanowski podpisał umowę na
realizację zadania: „Prowadzenie domu dla osób przewlekle psychicznie
chorych”.

34-741 Kasina Wielka 448
tel. 18 33-14-097
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Dom Pomocy Społecznej
w Limanowej

34-600 Limanowa, ul. Witosa 24/26
tel. 18 33-71-707

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej dysponuje 60 miejscami stałego
pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych. Przedział wiekowy
podopiecznych to 30 - 96 lat, spośród 59 mieszkańców - 41 przekroczyło 75
rok życia, co ma znaczenie ze względu na specyfikę opieki. W Domu
realizowane są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
Do Domu przyjmowane są osoby leżące, niedołężne, całkowicie skazane na
pomoc personelu.
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Dom Pomocy Społecznej
w Szczyrzycu

34-623 Szczyrzyc 182

Dom dysponuje 46 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych.

tel. 18 332-02-66, 18 332-05-38
10

Warsztaty Terapii Zajęciowej

34-615 Tymbark 158
tel. 18 33-25-393
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NZOZ "Lim-Med"
Jolanta Piekarczyk

34-730 Mszana Dolna,
ul. Spadochroniarzy 8

Na terenie powiatu limanowskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii
Zajęciowej z siedzibą w Tymbarku. Do WTZ przyjmowane są osoby, które
ukończyły 18 rok życia i ze względu na swoje ograniczenia funkcjonalne nie
są w stanie podjąć pracy. Celem WTZ jest pobudzenie chęci do aktywnego
życia, rozwój społeczny, poprawa sprawności psychomotorycznej.
Następnym etapem terapii powinna być praca w Zakładzie Aktywizacji
Zawodowej.
Zespół leczenia domowego świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego w ramach współpracy z NFZ.

kom. 608-063-309
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Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym,
Koło Terenowe w Mszanie Dolnej
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób 34-735 Niedźwiedź 129A
Niepełnosprawnych
im. Św. Brata Alberta
przy
Parafii
MBKR
Św.
w Niedźwiedziu
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Katolickie Stowarzyszenie
Przyjaciół Niepełnosprawnych
Ruchowo "CYRENEJCZYK"

34-600 Limanowa,
ul. Jana Pawła II 1
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Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Wspólna
Droga

34-608 Kamienica, Zasadne 113

34-730 Mszana Dolna,
ul. Piłsudskiego 2
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Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Jana
Pawła II Przy Parafii p/w
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Tymbarku

34-650 Tymbark 57
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Stowarzyszenie Ochrony i
Promocji Zdrowia w Szczyrzycu

32-623 Szczyrzyc 107

18

Stowarzyszenie Wspierania Osób
Psychicznie Chorych "EGIDA"

34-741 Kasina Wielka 448
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FORMY POMOCY ZE ŚRODKÓW FINANSOWANYCH
Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
JAKĄ MOŻNA OTRZYMAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LIMANOWEJ
Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych:

♦ osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy
jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu:
- ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) (art. 11*),
- ma prawo otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej (art.
12a*),
- może korzystać ze szkolenia w celu zwiększenia szans na uzyskanie
zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub
zwiększenia aktywności zawodowej (art. 40*),
♦ ponadto osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą może
otrzymać ze środków Funduszu, dofinansowanie do wysokości 50%
oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej
działalności (art. 13*). Czas pracy osoby niepełnosprawnej (art. 15*):
- nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
- zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie
może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych.

♦ pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać zwrot
kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy dla tych osób (art. 26*),
♦ pracodawca może otrzymać zwrot poniesionych przez niego kosztów szkolenia
zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41*),
♦ pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać
zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d*),
♦ pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać zwrot
kosztów poniesionych w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla tych osób
(art. 26e*),

♦ pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną może otrzymać zwrot 60%
poniesionych przez niego kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie
społeczne tych osób za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia (art. 26f*).
Ponadto pracodawcy mogą ubiegać się o zatrudnienie niepełnosprawnych
stażystów w związku z przystąpieniem przez samorząd powiatowy do
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze programu „JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON.
10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu
dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu
zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (art. 19*).
* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z późn. zm.)
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