Realizowane zadania
Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe
Programy
Roboty budowlane
Zakłady Aktywności Zawodowej
Zlecanie zadań - tryb konkursowy
Zlecanie zadań - tryb uproszczony
Do zadań Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:
1. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, PFRON, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na
rzecz osób z niepełnosprawnością w realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
2. opracowanie, realizacja, analiza, monitorowanie wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
3. współpraca z innymi komórkami urzędu oraz wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań na rzecz osób
z niepełnosprawnością;
4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom
niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
5. proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
7. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
8. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewodę, uprawnionych
do przyjmowania grup turnusowych;
10. inicjowanie, koordynowanie i nadzór działań w zakresie organizowanych kampanii społecznych, wystaw, konferencji i innych działań
podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
11. opracowywanie i przedstawienie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
12. działania informacyjno-promocyjne dotyczące przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością;

13. współpraca z Kancelarią Sejmiku, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnikami ds. Osób Niepełnosprawnych
w zakresie podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Powyższe zadania realizowane są poprzez:
Biuro Realizacji Dofinansowań;
Wieloosobowe stanowisko pracy planowania, analiz, sprawozdawczości i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
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