Załącznik Nr 1
Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok 2006
Numer ewidencyjny powiatu 177
Lp.

Rodzaj zadania

Plan na 2006 r.
(w PLN)

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
1.

Zobowiązania dotyczące kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na
ubezpieczenia społeczne

2.

(art. 26 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.01.2003 r.)
Przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

5.488

stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, adaptacja pomieszczeń
zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacja lub nabycie urządzeń
ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy oraz
rozpoznanie przez służby medycyny pracy w/w potrzeb (art. 26)
Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom

0.00

3.
4.
5.
6.

niepełnosprawnym w pracy (art.26d)
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej (art. 12)
Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)
Zobowiązania dotyczące dofinansowania działania warsztatów terapii zajęciowej

0.00
13.000
36.700

(art. 35a ust. 1 pkt 8)

7.

zobowiązania

1.676.750

środki dodatkowe
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

274.027

rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

8.

- osoby dorosłe
- dzieci i młodzież
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)

9.

280.000
110.696
164.062

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

10.

- osoby dorosłe
- dzieci i młodzież
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

673.859
288.000

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)
- osoby dorosłe
- dzieci i młodzież
Środki finansowe PFRON dla powiatu ogółem

585.410
110.000
4.217.992

Uzasadnienie
Zapis art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997r. z późn.
zm.) stanowi podstawę do określania przez Radę Miasta Płocka zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej oraz społecznej oraz przeznaczania na ich realizację środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Do zadań tych należy:
•

dokonywanie refundacji przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz
rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb,

•

udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej przez osobę
niepełnosprawną,

•

dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy,

•

dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,

•

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

•

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,

•

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

•

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,

•

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych z dnia 26 października 2006r. /Znak WF/1118w/2006/ zwiększona została
przez Zarząd Funduszu wysokość środków przypadających według algorytmu na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku bieżącym na rzecz powiatu
płockiego grodzkiego do kwoty 4.217.992zł (nastąpiło zatem zwiększenie o kwotę 495.727 zł).
Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność przeznaczenia przez Radę Miasta Płocka
dodatkowych środków PFRON na poszczególne zadania powiatu.
Wobec

zgłaszanych

przez

osoby

niepełnosprawne

potrzeb

związanych z

dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i

środki

pomocnicze oraz likwidacji barier „funkcjonalnych” na dofinansowanie tych zadań przeznacza się
dodatkowo kwotę 70.000zł na

rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych i 50.000zł na rzecz

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
ortopedyczne

i

niepełnosprawnych

środki
na

pomocnicze) oraz kwotę 105.000zł na
likwidację

barier

rzecz

przedmioty

dorosłych

osób

architektonicznych, w komunikowaniu się i

technicznych). Pozwoli to na pozytywne rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków
(spełniających kryteria do udzielenia dofinansowania) w powyższym zakresie, a dodatkowo
umożliwi udzielenie dofinansowania na podstawie wniosków osób niepełnosprawnych, jakie mogą
być jeszcze złożone do końca bieżącego roku.
Możliwość nabycia przez osoby niepełnosprawne sprzętu rehabilitacyjnego, konkretnych
przedmiotów ortopedycznych, czy środków pomocniczych oraz

brak barier pozwala

niepełnosprawnym na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu, a przez to poprawia warunki ich
życia.
Pozostała kwota wynikająca ze zwiększenia środków PFRON przeznaczonych na
realizację zadań przez powiat płocki grodzki w roku 2006 , tj. 270.727zł przeznaczona zostaje na
dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie
miasta Płocka. Jednostki te w sposób ciągły sygnalizują borykający je problem niewystarczającego
wyposażenia prowadzonych pracowni lub zużycia eksploatowanego od wielu lat sprzętu i urządzeń.
Pozostała po dokonaniu doposażenia pracowni prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej
kwota, zostałaby przeznaczona na bieżące funkcjonowanie tych jednostek. Prowadzona przez
warsztaty terapii zajęciowej forma pracy z osobami niepełnosprawnymi pozwala tym osobom na
pewne odnalezienie własnej roli w otaczającym ich środowisku. Osoby będące uczestnikami
warsztatów terapii czują swą przydatność dla społeczeństwa. Prowadzone przez te podmioty zajęcia
terapeutyczne w poszczególnych pracowniach uczą zaradności, zaspokajania podstawowych
potrzeb

własnych

przez

niepełnosprawnych,

umożliwiają

tym osobom

zaistnienie w

określonych sytuacjach i rolach społecznych oraz pozwalają im spojrzeć na wymierne efekty
własnej pracy.
Umożliwienie warsztatom terapii zajęciowej unowocześnienia lub doposażenia pracowni
spowodowałoby jeszcze efektywniejszą pracę na rzecz korzystających z tych urządzeń osób
niepełnosprawnych oraz poprawę warunków prowadzonej terapii.
Pismem PS-635-112/IS/06 z dnia 18.10.2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
poinformował o rezygnacji z kwoty 3.300zł przeznaczonej na szkolenia osób niepełnosprawnych.
Kwotę tę proponujemy przeznaczyć na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Załączniki:
2. Kserokopia pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 26 października 2006r. (Znak
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