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Gdyby System iPFRON+ 
wystartował dziś…

• Dostęp do Systemu 

• Portal edukacyjno-informacyjny

• Platforma e-learningowa

• Szkolenia stacjonarne

• Infolinia

• Lista realizowanych programów Rady Nadzorczej PFRON

• Aktualny konkurs – Zadania Zlecane



Skoro System iPFRON+ 
wystartuje wkrótce…

• Orientacyjny katalog obsługiwanych form wsparcia

• Informacje w pigułce

• Ścieżka dostępu do pełnej informacji



Zadania obsługiwane 
przez iPFRON+

Zadania
I. Obecne i przyszłe programy 

Rady Nadzorczej PFRON

II. Zadania Zlecane organizacjom 
pozarządowym

III. Pomoc dla prowadzących 
ZPCH

IV. Szkolenia – język migowy i 
inne środki komunikowania się

• 1. Zajęcia klubowe w WTZ

• 2. Pomoc ON poszkodowanym w wyniku żywiołu M. IV

• 3. Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

• 4. Wsparcie Inicjatyw

• 5. Stabilne Zatrudnienie

• 6. Pilotażowy program Rehabilitacja 25+

• 7. Pilotażowy program Absolwent

• 8. Pilotażowy program Praca - Integracja



Obecne i przyszłe programy
Rady Nadzorczej PFRON

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

www.pfron.
org.pl
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RN

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/


1. Zajęcia klubowe w WTZ

Cel: wsparcie samodzielności i niezależności ON

Przedmiot: dofinansowanie kosztów zajęć klubowych 

Wnioskodawca: podmiot prowadzący WTZ

Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-

pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/


2. Pomoc ON poszkodowanym w wyniku żywiołu M. IV 

Cel: pomoc samorządom wspierającym ON w sytuacji pandemii

Przedmiot: refundacja kosztów poniesionych przez 

samorządy na wsparcie ON

Wnioskodawca: samorząd uruchamiający dodatkowe 

wsparcie

Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-
osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-
chorobami-zakaznymi/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/


3. Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej ON dzięki 

wsparciu od NGO

Przedmiot: sfinansowanie wkładu własnego w 

projektach, dotyczy konkursów  w ramach RPO

Wnioskodawca: NGO, której Zarząd Województw 

zakwalifikował projekt do realizacji w ramach RPO

Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-

pfron/programy-i-zadania-real/partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/


4. Wsparcie Inicjatyw

Moduł A: Otwarte 
Drzwi

Cel: promowanie działań na rzecz 
aktywizacji środowiska ON

Przedmiot: nagroda dla laureatów 
konkursu na najlepszą pracę 

magisterską lub doktorską dot. 
niepełnosprawności

Szczegóły w ogłoszeniach o 
konkursach

Moduł B: Sztuka 
ON

Cel: promowanie działań na rzecz 
aktywizacji środowiska ON, 

promocja dokonań artystycznych ON

Przedmiot: nagroda dla laureatów 
konkursu plastycznego dla: 

uczestników WTZ, uczestników ŚDS 
oraz mieszkańców DPS,

Szczegóły w ogłoszeniach o 
konkursach

Moduł C: 
Wydarzenia 

międzynarodowe

Cel: kreowanie wspólnej, 
europejskiej polityki promującej 

integrację społeczną ON

Przedmiot: grant na ponadnarodowe 
przedsięwzięcia promocyjne, 
konferencje, seminaria dot. 

niepełnosprawności

Porozumienie między PFRON a 
właściwym organem administracji 

państwowej

Moduł D: 
Olimpijczyk

Cel:  promocja dokonań sportowych 
ON

Przedmiot: nagrody dla medalistów 
Igrzysk Paraolimpijskich.

Współpraca z Polskim Komitetem 
Paraolimpijskim

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
pfron/programy-i-zadania-real/wsparcie-inicjatyw/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/wsparcie-inicjatyw/


5. Stabilne zatrudnienie
– część Programu rządowego „Dostępność Plus 2018-2025”

Moduł I „Instytucje”: adresatami administracja publiczna, JST, instytucje kultury, które 
zatrudnią ON

Moduł II „Staże zawodowe”: adresatami NGO, które przygotują i skierują ON na 
staż zawodowy w administracji

Cel: wzrost wskaźnika zatrudnienia ON w administracji publicznej

Przedmiot: dofinansowanie kosztów działań aktywizacyjnych

Wnioskodawca: NGO, instytucje publiczne, JST, instytucje kultury

Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-
stabilne-zatrud/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/


6. Pilotażowy program Rehabilitacja 25 Plus

Cel: zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość 

oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym 
oraz aktywności zawodowej

Przedmiot: dofinansowanie całodziennych usług opiekuńczych, 
aktywizacji fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej

Wnioskodawca: podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP i inne 
placówki edukacyjne, które będą udzielać wsparcia beneficjentom programu

Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-
zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/


7. Pilotażowy program Absolwent

Obszar A: zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej

Obszar B: podnoszenie kwalifikacji zawodowych – uprawnienia, kursy i szkolenia, staże

Obszar C: wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia

Cel: podniesienie wskaźnika zatrudnienia ON z wyższym wykształceniem

Przedmiot: dofinansowanie zależne od obszaru

Wnioskodawca: szkoły wyższe, NGO bądź partnerstwa, które podejmą współpracę z 
pracodawcami oraz UP i PCPR

Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/


8. Pilotażowy program Praca - Integracja

Obszar A: rekrutacja i rozpoznanie potrzeb na stanowisku pracy

Obszar B: uzyskanie kwalifikacji zawodowych

Obszar C: zniwelowanie braków/barier, dotykających kandydata do pracy

Obszar D: budowa pozytywnego wizerunku pracowników będących ON i idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR)

Cel: podniesienie wskaźnika zatrudnienia ON na otwartym rynku pracy

Przedmiot: dofinansowanie działań na rzecz aktywności zawodowej

Wnioskodawca: pracodawcy planujący zatrudnić ON, NGO wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia
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www.pfron.org
.pl

Organizacje 
pozarządowe – w 

górnej belce

Podmioty 
uprawnione

Organizacje pozarządowe posiadające statutowy 
zapis o prowadzeniu działań na rzecz ON. 
Dodatkowo, warunkiem złożenia wniosku 
dotyczącego treningów sportowych lub wniosku 
dotyczącego organizacji imprez sportowych jest 
posiadanie przez Wnioskodawcę statutowego 
zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury 
fizycznej osób niepełnosprawnych.

http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-
konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/

http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/
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III. Pomoc dla prowadzących ZPCH – refundacja 
dodatkowych kosztów

Przedmiot: dofinansowanie różnicy w kosztach zatrudnienia ON a 
osoby nie będącej ON – przebudowa i modernizacja, transport, koszty 
administracyjne

Wnioskodawca: pracodawcy prowadzący ZPCH o wskaźniku 
zatrudnienia ON co najmniej 50%.

Link: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
pfron/zadania-ustawowe/refundacja-dodatkowych-kosztow-poniesionych-
przez-pracodawce-prowadzacego-zaklad-pracy-chronionej/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/refundacja-dodatkowych-kosztow-poniesionych-przez-pracodawce-prowadzacego-zaklad-pracy-chronionej/
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IV. Szkolenia – język migowy i inne środki 
komunikowania się

Przedmiot: dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka 
migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się 
osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika

Wnioskodawca: osoba uprawniona (doświadczająca trwale lub 
okresowo trudności w komunikowaniu się), członek jej rodziny oraz 
osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną

Link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/
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Dziękuję za uwagę 

Kamila Kazimierczuk
Starszy Ekspert ds. analizy procesów biznesowych
w projekcie iPFRON+
kkazimierczuk@pfron.org.pl

mailto:kkazimierczuk@pfron.org.pl

