„Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że Samorząd Powiatu
Mińskiego kwalifikuje się w 2018 roku do realizacji „Programu wyrównywania różnic
między regionami III” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu
osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
może przekazywać dodatkowe środki realizatorom programu – jednostkom samorządu
powiatowego, przy czym największe wsparcie kierować do powiatów, leżących
w podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Środki te będą
wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami
w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na likwidację barier w urzędach
i placówkach edukacyjnych, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych
osób.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w
ramach:
obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D - na likwidację barier transportowych,
obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresatami pomocy mogą być dla:
obszaru B -

obszaru C obszaru D -

obszaru E -

(likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub
podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy
samopomocy;
(tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty,
organizacje pozarządowe;
(likwidacja barier transportowych):
a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone
przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
(dofinansowanie wymaganego
wkładu własnego
w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) –
gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszaru F obszaru G -

(tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
(skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Zgodnie z wykazem powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2018r., Powiat
Miński kwalifikuje się do uzyskania pomocy w następujących obszarach: B, C, D, E, i G,
określonych w programie.
Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie
internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: o Funduszu/ programy i zadania
PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami
III”.
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach w/w obszarów należy składać do:
 Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (dotyczy
placówek prowadzonych przez Powiat Miński),
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3
Maja 16 (dotyczy pozostałych adresatów programu),
w terminie: do dnia 31 stycznia 2018 roku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. (25) 756 40 30.

