Wspieramy osoby niepełnosprawne od 25 lat

www.pfron.org.pl
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Misja PFRON
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje
środki finansowe na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną osób
niepełnosprawnych.
Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych. Rola PFRON polega więc na redystrybucji
uzyskanych środków i przeznaczaniu ich na zadania opisane w ustawie o rehabilitacji.
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Mechanizm działania PFRON
Mechanizm finansowania PFRON opiera się przede wszystkim na comiesięcznych
wpłatach od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepeł
nosprawnych. Przychodami PFRON są przede wszystkim środki pochodzące z obo
wiązkowych miesięcznych wpłat tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej
25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), a wskaźnik zatrudnie
nia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%.
Fundusz z kolei przekazuje dofinansowania tym pracodawcom, którzy decydują się
na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Środki Funduszu przekazywane są również
na pomoc dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, wsparcie organizacji poza
rządowych w ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych oraz finansowanie
specjalistycznych placówek takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej lub przedsięwzięć
z zakresu ekonomii społecznej – na przykład Zakładów Aktywności Zawodowej.
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Kim jesteśmy
Od 25 lat wspieramy osoby niepełnosprawne w Polsce. Nasze działania dotyczą bezpośrednio ok. 5 milionów osób
niepełnosprawnych w Polsce oraz ich otoczenia rodzinnego, społecznego i zawodowego.
PFRON to biuro i 16 oddziałów wojewódzkich. Pracownicy Funduszu odpowiadają za współpracę z samorządami,
udzielanie i rozliczanie dotacji organizacjom pozarządowym, obsługują wypłatę dofinansowań wynagrodzeń pracow
ników niepełnosprawnych, projektowanie programów celowych na rzecz różnych grup osób niepełnonosprawnych
i wiele innych zadań bezpośrednio związanych z aktywizacją zawodową i społeczną.
Jesteśmy dumni, że w naszej instytucji pracują osoby niepełnosprawne.
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Czy wiecie, że...
do końca 2014
• Fundusz dofinansował zakup prawie 100 tysięcy zestawów komputerowych i ponad 33 tysięcy wózków o napędzie elektrycznym,
• ponad 30 tysięcy kierowców otrzymało pomoc finansową w zakupie lub przystosowaniu samochodów osobo
wych,
• ponad 111 tysięcy uczniów z obszarów wiejskich otrzymało pomoc finansową,
• dzięki wsparciu finansowemu Funduszu utworzono ponad 16 tysięcy nowych miejsc pracy,
• Fundusz wsparł działalność organizacji pozarządowych, które obejmują swoją pomocą ponad 2,1 miliona osób
niepełnosprawnych,
• Fundusz dofinansował rozwiązania techniczne i zakup sprzętu umożliwiającego komunikację 95 tysiącom
osób niesłyszących.

miesięcznie
• PFRON przekazuje dofinansowanie do wynagrodzeń na około 234 tysiące osób niepełnosprawnych zatrudnio
nych u około 24 tysięcy pracodawców.
• PFRON przekazuje refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla około 23 tysięcy osób niepełnospraw
nych wykonujących działalność gospodarczą, oraz dla niepełnosprawnych rolników, a także dla niepełnospraw
nych domowników rolników.
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co roku
• Fundusz refunduje koszt wyposażenia blisko 1250 stanowisk pracy osób nie
pełnosprawnych,
• ponad 198 tysięcy osób otrzymuje dofinansowanie do zakupu niezbędnych
w życiu codziennym i rehabilitacji sprzętów i pomocy, a ponad 89 tysięcy wyjeż
dża na dotowane turnusy rehabilitacyjne,
• kilkanaście tysięcy niepełnosprawnych studentów otrzymuje wsparcie umożli
wiające zdobycie wykształcenia wyższego; ponadto Fundusz od 2003 r. pro
muje nowatorskie i godne wdrożenia rozwiązania służące szeroko pojętej reha
bilitacji i integracji społecznej - nagradza bowiem najlepsze prace magisterskie
i doktorskie w ogólnopolskim konkursie “Otwarte drzwi”,
• organizacje pozarządowe i fundacje otrzymują łącznie do 200 milionów złotych
wsparcia na realizację projektów rehabilitacyjnych,
• około 7 tysięcy osób otrzymuje w sumie ponad 46 milionów złotych na likwida
cję barier architektonicznych w miejscach zamieszkania,
• z dofinansowania PFRON na sport, kulturę i rekreację korzysta ponad 203 tysią
ce osób niepełnosprawnych.
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Na co wydawane są pieniądze PFRON

PRZEPŁYW ŚRODKÓW
Z BUDŻETU PFRON W
LATACH 2013-2015

10

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Finansowanie działań samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wsparcie organizacji pozarządowych.

Projekty unijne i wyrównywanie różnic między regionami.

Programy PFRON służące rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Refundacja składek na ubezpieczenia osób niepełnosprawnych.

Inne (w tym finansowanie badań i analiz, wsparcie zpch, szkolenia języka migowego).
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Projekty współfinansowane z funduszy unijnych
Od 2004 roku PFRON realizował lub dofinansował projekty ze środków UE, które miały na celu rozwiązanie istotnych
problemów różnych grup osób niepełnosprawnych. Wszystkie 32 projekty realizowane bezpośrednio przez PFRON
przygotowane zostały we współpracy z par tnerami – wiodącymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, pla
cówkami oraz instytutami badawczymi.
W ramach projektu „trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych”, opracowano Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez tre
nera pracy - kompleksowy zestaw narzędzi pozwalających zrekrutować, przeszkolić,
monitorować oraz zarządzać pracą trenerów pracy. Wytyczne składają się z zestawu
narzędzi do rekrutacji trenerów pracy, zestawu narzędzi do szkolenia trenerów (stan
dard szkolenia, programy szkoleniowe, skrypty dla uczestników) oraz zestawu narzę
dzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera (aplikacja on-line - Elektroniczny Sys
tem Monitoringu).
Opracowane wytyczne są punktem wyjścia do systemowego umocowania usług trenera pracy w polskim prawie.
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PFRON z powodzeniem realizował 2 edycje projektu „Wsparcie osób niepełnospraw
nych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie”.
Jego głównym celem było zbadanie instytucji użyteczności publicznej pod względem dostępności ich stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Audyt ponad 450 stron
internetowych pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie
dostępności korzystania ze stron internetowych instytucji publicznych. W kolejnych latach
w ramach projektu wybrane instytucje otrzymały wsparcie we wdrożeniu zasad dostępno
ści serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z aktualnie obowiązują
cym prawem oraz pomoc w usunięciu realnych barier w dostępie do swoich witryn.

Na początku 2015 roku zakończył się projekt „Ramowe wytyczne
w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przysto
sowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specy
ficznych potrzebach”, którego efektem było powstanie ekspertyz
i publikacji z zakresu projektowania obiektów i miejsc pracy oraz opra
cowanie komputerowego narzędzia do wspomagania projektowania
stanowisk pracy. Publikacja „Projektowanie obiektów, pomieszczeń
oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne” otrzymała I nagrodę
w kategorii przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych 43. edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
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Wspieramy sportową aktywność osób
niepełnosprawnych
Fundusz od lat wspiera sport osób niepełnosprawnych. Dotacje na sport i rekreacje trafiają corocznie do kilkudziesię
ciu różnych organizacji pozarządowych.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat pomogliśmy 2,3 milionom osób niepełnosprawnych uprawiających sport, w tym
612 tysiącom dzieci. Z przekazanych przez nas pieniędzy w latach 2014-2015 zorganizowano 147 imprez sporto
wych i 111 wydarzeń kulturalnych. Wsparliśmy również finansowo start polskich reprezentacji na igrzyskach Olimpiad
Specjalnych i Paraolimpiadach oraz nagrodziliśmy medalistów Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie i Pekinie.
Wspierani przez Fundusz sportowcy niepełnospraw
ni na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie i Londy
nie oraz na Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los
Angeles zdobyli łącznie 132 medale.
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Promujemy i nagradzamy twórczość osób
niepełnosprawnych
W 2015 roku zorganizowaliśmy kolejną, 13 edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego “Sztuka Osób Niepeł
nosprawnych”. Celem Konkursu jest popularyzacja idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości
artystycznej osób niepełnosprawnych. “Sztuka Osób Niepełnosprawnych” jest największym w Polsce przeglądem
dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych – w ostatnich kilku latach do kon
kursu zgłaszanych jest blisko 2 000 prac rocznie. W pracach Centralnej Komisji Konkursowej i komisji wojewódzkich,
uczestniczą znani artyści plastycy, historycy sztuki, etnografowie.
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, tkanina i aplikacja oraz rzeźba ka
meralna i płaskorzeźba, dzięki czemu autorzy mogą stosować szeroką gamę technik artystycznych.
Finały Konkursu, połączone z wernisażem prac plastycznych, odbywają się zawsze w miejscu znaczącym dla polskiej
kultury. Wernisaże prac i wystawy pokonkursowe organizowane były dotychczas m.in. w warszawskim Belwederze,
Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Narodowej Galerii Zachęta, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka
Chopina, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, czy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
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W publikacji wykorzystano
fotografie udostępnione
dzięki życzliwości: Funda
cji Aktywnej Rehabilitacji,
Stowarzyszenia Olimpiady
Specjalne Polska, Polskie
go Związku Niewidomych,
Polskiego Związku Żegla
rzy Niepełnosprawnych,
Polskiego Związku Głu
chych, Redakcji Magazynu
„Nasze Sprawy”, Stowa
rzyszenia Sportowo-Reha
bilitacyjnego „START” Po
znań, Stowarzyszenia „Po
Pierwsze Rodzina” oraz
archiwum PFRON.
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Struktura PFRON

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
telefon: 22 505 55 00

www.pfron.org.pl
Znajdź nas na facebooku

