
 

 

Trwają prace związane z powstaniem Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Żmigrodzie, który ma 

stworzyć system ułatwiający osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom funkcjonowanie w 

codziennym życiu.  O idei funkcjonowaniu Zespołu rozmawiam z jego koordynator-Edytą 

Ziętkiewicz 

- Na co dzień kieruje Pani Środowiskowym Domem Samopomocy „Pałacyk”, który pomaga osobom 

niepełnosprawnym w rehabilitacji. Jest Pani również koordynatorem w Zespole ds .Osób 

Niepełnosprawnych, który tworzy Burmistrz Gminy Żmigród. Skąd pomysł na stworzenie takiego 

Zespołu? 

 Główną inicjatorką Zespołu jest p. Halina Szaniawska. Pani Halina w 2014 r. stworzyła diagnozę 

środowiskową i rekomendację działań lokalnych dla poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin w Gminie Żmigród. To wówczas, po analizie ankiet, narodził się pomysł stworzenia zespołu. W 

tym roku temat powrócił i osoby zainteresowane problematyką niepełnosprawności zostały 

zaproszone do współpracy.  

 

- Aby dokonać takiej analizy, zapewne niezbędne było zasięgnięcie informacji z różnych źródeł? 

Oczywiście bardzo wnikliwie przeanalizowałyśmy diagnozę oraz wyniki badań i rekomendacje. Stale 

współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żmigrodzie i Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, skąd czerpiemy dużo informacji dotyczących osób niepełnosprawnych, 

a szczególnie potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Żmigród. 

 

-- Czy znany jest już skład Zespołu? 

Tak. Do zespołu zostały zaproszone osoby zajmujące się zawodowo osobami niepełnosprawnymi, lecz 

przede wszystkim współpracę zadeklarowali rodzice osób niepełnosprawnych. Z ramienia Burmistrza, 

w pracach zespołu, będą brały udział również osoby z Urzędu Miejskiego. 

 

- Jakie największe wyzwania stoją przed Zespołem, jak jest jego misja? 

Na początku najważniejsze jest, aby dotrzeć do osób niepełnosprawnych, które mieszkają w naszej 

Gminie. Należy stworzyć system informacji, skierowany bezpośrednio do osób niepełnosprawnych i 

ich bliskich. Powinien on ułatwić poruszanie się wśród wiadomości, służących wyrównywaniu szans 

osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz wskazywać możliwości, wynikające z ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obecnie wiemy,  że 

nie wszystkie ważne informacje trafiają do osób niepełnosprawnych. Dlatego będziemy starali się 

poznać  ich potrzeby i wspomagać ich w rozwiązywaniu problemów.  

- Jakie głównie zadania stawia sobie do realizacji ów Zespół? 

Wystosowana została prośba do osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz do wszystkich osób 

zainteresowanych, aby zgłaszały swoje propozycje i kierunki działań zespołu. Mam nadzieję, iż 

dostaniemy dużo sugestii, które pozwolą nam zająć się ważnymi, dla osób z naszej Gminy, sprawami. 



W trakcie tworzenia jest projekt Żmigrodzkiego Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

Głównym celem Punktu Informacji będzie dostarczenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, 

podmiotom prowadzącym działalność na ich rzecz, a także pracodawcom, aktualnych i rzetelnych 

informacji o możliwościach pomocy i wsparcia. W Punkcie pełnione będą dyżury i będzie można 

zadzwonić, albo podejść i porozmawiać osobiście. Ważne jest, aby stopniowo eliminować bariery 

architektoniczne na terenie naszej Gminy. Chcielibyśmy zorganizować wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego dla naszych mieszkańców. Z informacji uzyskanych od rodziców dzieci uczących się , 

istotna jest sprawa kształcenia dzieci na terenie naszej Gminy. Są to sprawy bardzo ważne, którymi 

stopniowo Zespół chciałby się zainteresować. 

 

- Gdzie można znaleźć informacje o Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych? 

Informacje takie będzie można uzyskać przede wszystkim na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Żmigrodzie, w specjalnie stworzonej zakładce. Ponadto wiadomości na ten temat będą posiadały: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Trzebnicy, Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Pałacyk” w Żmigrodzie, Zespół Szkół Specjalnych w 

Żmigrodzie. Na Facebooku oraz w Wiadomościach Żmigrodzkich na bieżąco będą pojawiały się 

inicjatywy Zespołu oraz ważne informacje dotyczące życia osób niepełnosprawnych. 

- Dziękuję za rozmowę. 

            Wioletta Owczarek 


