Informacja na temat limitu środków PFRON na 2019 rok
Rada Powiatu Zawierciańskiego uchwałą z dn. 28 marca 2018 roku dokonała podziału limitu
środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych
I

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

181 000,00

1.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu
(staże, prace interwencyjne,przygotowanie zawodowe, badania lekarskie)
art.11 ustawy

58 000,00

2.

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych, art.38 i art.40
ustawy
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy
Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej art.26e ustawy
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

3 000,00

3
4
II
1
2
3
4
5
6
7

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych art.35 a ust. 1, pkt 7d.
ustawy
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych art.35 a ust. 1, pkt 7d.
ustawy
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się art.35 a ust. 1, pkt
7d. ustawy
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.10c
ustawy
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze art.35 a ust.1 pkt.7c) ustawy
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych art.35a ust.1, pkt 7b) ustawy
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art.10a
ustawy

40 000,00
80 000,00
2 220 413,00
150 000,00
45 000,00
5 000,00
339 693,00
400 000,00
35 000,00
1 245 720,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych (poza kosztami terapii w warsztatach terapii zajęciowej)
dysponuje kwotą:
974 693,00 zł
która jest niższa od limitu ubiegłorocznego o 63 412,00 zł
Taka sytuacja powoduje, że realizacja wszystkich wniosków osób niepełnosprawnych nie jest
możliwa i determinuje konieczność wprowadzenia kryteriów przyznawania dofinansowań
w poszczególnych zadaniach.
Poniżej przedstawiamy dane na temat zapotrzebowania jakie zgłaszają osoby niepełnosprawne
w już złożonych wnioskach w odniesieniu do limitu na poszczególne zadania.

1

nazwa zadania

Liczba wniosków na dzień
30.03.2019r.

Kwota
zapotrzebowania na
realizację wszystkich
wniosków

Limit środków na
2019 rok.

2

dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych

31

492 133,00

150 000,00

3

dofinansowanie likwidacji
barier technicznych

14

244 296,00

45 000,00

4

dofinansowanie do
likwidacji barier w
komunikowaniu się

11

41 216,00

5 000,00

5

dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych

372

520 800,00

339 693,00

6

dofinansowanie
zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze

Liczba prognozowana do
końca roku - 1020

430 000,00

400 000,00

7

dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych

5

70 100,00

35 000,00

