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Prowadzone placówki: 

Ośrodek Wczesnej Interwencji 

Ośrodek Rehabilitacyjno- 

-Edukacyjno-Wychowawczy 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

Środowiskowy Dom  

Samopomocy 

Międzygminny Zakład  

Aktywności Zawodowej 

Mieszkania Chronione 

Ośrodek Oparcia Społecznego 

Mieszkanie Treningowe 

Orkiestra Perkusyjna Gamelan  

Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy 

 
 
Posiadamy certyfikat 
ISO 9001:2008 w zakresie 

Rehabilitacja medyczna, 
Społeczna i zawodowa osób  
niepełnosprawnych intelektualnie. 
Działalność edukacyjno- 
-rehabilitacyjno-wychowawcza 

 

L.dz........./BOP/BK/2018              Szczecin, 27.03.2018 r. 
 

 
             Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
             Osób Niepełnosprawnych 
             e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl 
 
dotyczy: Konsultacji dotyczących wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania 
realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Szczecinie zgłasza następujące uwagi w ramach konsultacji dot. wypracowania 

kierunków zmian do trybu zlecania zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 

36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: 

-  preferowanie powierzenia  realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym 

prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie   (ustawa o działalności 

pożytku… art. 11 ust. 1) co zapewni im większą możliwość realizacji tych zadań, z uwagi 

na brak wymogu wniesienia wkładu własnego, 

- zawieranie umów  finansowania zadań publicznych na  5 lat  (ustawa o działalności 

pożytku… art. 16 pkt. 3) co zapewni organizacjom pozarządowym  poczucie 

bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej,  

- zmiana  zastrzeżenia dot. zgłoszenia projektu, którego beneficjentami są uczestnicy 

wtz lub innych placówek, gdy zakres merytoryczny projektu jest zgodny z 

indywidualnym programem rehabilitacji i terapii – jest często  niemożliwe do 

sprawdzenia,  mimo oświadczeń  czy uczestnicy projektu nie biorą udział w innych 

podobnych działaniach finansowanych z PFRON w innych organizacjach, 

- przywrócenie  możliwości składania większej ilości projektów dot. różnych działań i 

różnych grup beneficjentów w ramach jednej placówki  w przypadku zadania pn. 

„prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, 

- zwiększenie środków na zadania określone w rozporządzeniu MPiPS z dn.7 lutego 

2008 r. w §1 pkt.13 – świadczenie usług wspierających, które maja na celu 

umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w 

szczególności usług asystencji osobistej.                                                     

                                                            Z poważaniem 
                                                            Przewodnicząca Zarządu Koła 
                                                          
      Barbara Jaskierska 
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