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Po co?
Program ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności
w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć
klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Dla kogo?
Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
Beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ
i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia lub osoby niepełnosprawne znajdujące się
na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa
w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Co można zyskać?
Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć
klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu
lub utrzymaniu zatrudnienia.
Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej
niż 5 godzin miesięcznie.
Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustalać będzie warsztat terapii zajęciowej.

Jakie są warunki?
Warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych
zobowiązań wobec PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego oraz innych organów i instytucji
wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Jakie terminy?
Nabory wystąpień odbywać się będą w terminach: od 1 do 30 listopada (na rok następny) oraz od
1 do 30 czerwca (dla zajęć prowadzonych od 1 sierpnia do 31 stycznia).

Co trzeba zrobić?
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są corocznie przez podmioty prowadzące
WTZ w wyznaczonej przez starostę jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego właściwego
terytorialnie dla siedziby WTZ, w terminie wskazanym przez samorząd powiatowy.
Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące liczby
beneficjentów według stanu faktycznego na miesiąc złożenia wniosku oraz projekt planu działalności
i regulaminu organizacyjnego zajęć klubowych. Propozycja wzoru wniosku udostępniona została na
stronie internetowej Funduszu.
Na podstawie złożonych wniosków samorządy powiatowe składają wystąpienia o przyznanie
środków finansowych na realizację programu, w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie
dla siedziby samorządu.

Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl

