INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2019 r. przyjęła nową edycją „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”.
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.
Celami operacyjnymi programu są:
1. zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do urzędów, placówek edukacyjnych oraz
środowiskowych domów samopomocy;
2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji
pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
4. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
5. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów
pozbawionych tych placówek;
6. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Adresaci programu i obszary wsparcia:
1. obszar A – pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych - pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty
mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność, do co najmniej dwóch
lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.
2. obszar B (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;
3. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
4. obszar D (likwidacja barier transportowych):
1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje
pozarządowe, gminy lub powiaty,
2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
5. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub
integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje
pozarządowe;
7. obszar G (skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.
Zachęcamy instytucje zainteresowane uzyskaniem powyższego wsparcia do zapoznania się z treścią programu
i procedurami jego realizacji. Wzory wniosków/wystąpień oraz szczegółowe zasady i procedury realizacji na
stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce o Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy
realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III/Program wyrównywania różnic
między regionami III w 2020 r.

