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• Występujące w przestrzeni życia bariery, 
są często główną przeszkodą dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

• Częstym problemem jest utrudniony 
kontakt z innymi ludźmi. 

• Jest to z jednej strony lęk przed 
odrzuceniem, a z drugiej strony potrzeba 
akceptacji, bycia z innymi. 

• Jako Fundusz staramy się likwidować 
bariery we wszystkich zakresach. 



Rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza 

EDUKACJA

WTZ, ZAZ, NGO, KIS, CIS, ŚDS

Otwarty rynek pracy, JST, 
własna działalność 
gospodarcza, spółdzielnie 
socjalne, ZPCH

SUKCES = 
SAMODZIELNOŚĆ

Droga do …



Jak osiągnąć CEL?



PRACO
DAWCY

WTZ, 
ZAZ, 
ŚDS

JST
MOPS, 
PCPR,
PUP

NGO

ZSS, 
SOSW, 
SPdP

Droga do sukcesu – współpraca międzyinstytucjonalna

P
F
R
O
N



• Asystent osobisty

• Wykształcenie

• Praca

• Mobilność

• Mieszkanie

• Wsparcie najbliższych

Co warunkuje usamodzielnianie się?



1. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" program resortowy Ministra Rodziny i 
Polityki Społecznej. Realizacja: samorządy (MOPS, PCPR) oraz organizacje 
pozarządowe. Ponadto trwają prace nad ustawą Asystent osobisty dla każdej osoby 
z niepełnosprawnością potrzebującej pomocy.

2. Wykształcenie

➢ Aktywny samorząd Moduł II – dofinansowanie do wykształcenia na poziomie   
wyższym (policealnym)

3. Praca (podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej, ZAZ, 
ZPCH, otwarty rynek pracy, Stabilne zatrudnienie). 

Formy wsparcia



4. Mobilność:

➢ Aktywny samorząd Moduł I (oprzyrządowanie do samochodu, oprotezowanie, prawo jazdy, wózki 
elektryczne, skutery, dostawki elektryczne).

➢ Program wyrównywanie różnic między regionami – likwidacja barier   architektonicznych i 
transportowych.

➢ Projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym  
psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. 

➢ Projekt „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

➢ Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

➢ Projekt „Różni podróżni - obsługa bez barier”. 

➢ Projekt „Dostępny samorząd – granty”.

➢ Projekt „Kultura bez barier”.

Formy wsparcia c.d.



5. Programy mieszkaniowe:
➢ Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM) – miejsce zamieszkania dla osób z 

najcięższymi niepełnosprawnościami, wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Utworzenie 50 
WSM-ów dających zamieszkanie łącznie 600 osobom. Ze wsparcia będą mogły skorzystać 
organizacje pozarządowe. Realizacja programu w okresie 2022-2025 przez Oddziały PFRON. 
Składanie wniosków od 10 czerwca – 29 lipca br. (pierwszy nabór). Budżet projektu 300 mln.

➢ Mieszkanie dla absolwenta – wsparcie w rozpoczęciu niezależnego życia absolwentów 
kończących naukę we wszystkich typach szkół, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań na 
okres 36 miesięcy (wysokość dofinansowania 100-70-40%). Realizacja programu w okresie 2022-
2026 przez samorząd powiatowy. Składanie wniosków po zakończeniu roku szkolnego 2021-2022. 
Budżet projektu 150 mln.

➢ Dostępne mieszkanie – zapewnienie osobom poruszających się na wózkach, które mieszkają w 
budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na 
mieszkanie wolne od barier architektonicznych. Uzyskanie dofinansowania w wysokości równej 
cenie 15 m2 dla  lokalizacji mieszkania nie posiadającego barier architektonicznych. Realizacja 
programu w okresie 2022-2025 przez samorząd powiatowy. Budżet projektu 150 mln.

Formy wsparcia c.d.



Centra informacyjno-doradcze dla osób z 
niepełnosprawnością (CIDON) świadczą 
kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla 
osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a 
także usługi eksperckie mające na celu optymalne 
zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w 
szeroko pojmowane technologie asystujące. Centra 
powstały w ramach realizacji przez PFRON programu 
pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z 
niepełnosprawnością”.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Sosnowcu prezentuje korzyści 
wynikające ze stosowania technologii asystujących w 
następujących obszarach: komunikowanie się, dostęp do 
informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie 
aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz 
dbałości o zdrowie. 
Świadczy porady osobom z niepełnosprawnością w 
optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb 
technologii asystujących – prezentacja, instruktaż, szkolenia. 
Umożliwia wypożyczenie sprzętów, urządzeń i oprogramowania.

Formy wsparcia c.d.



Indywidualna 
porada

i plan aktywizacji
Wsparcie eksperckie 

Możliwość 
przetestowania

i szkolenia  

Możliwość 
wypożyczenia

Dofinansowanie 
zakupu 

Ocena transakcji       
(dla kolejnych 

Beneficjentów) 

Skuteczna współpraca 
międzyinstytucjonalna 

oraz kompleksowe 
i zindywidualizowane 

podejście do aktualnych 
potrzeb OzN

Nowe podejście do udzielania wsparcia OzN –
program „Centra informacyjno-doradcze dla osób 

z niepełnosprawnością 



Model Rehabilitacji Kompleksowej

Formy wsparcia c.d.



1. Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie „LODOŁAMACZE”

Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń 
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób 
niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym. Zgłoszenia do 17 edycji można przesyłać do 15 sierpnia br.

Efektywność



Lodołamacze przyznawane są w 7 kategoriach:
• Zatrudnienie Chronione

• Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

• Otwarty Rynek Pracy

• Instytucja

• Przyjazna Przestrzeń-Dostępność

• Zdrowa Firma

• Dziennikarz bez Barier

Na Laureatów Konkursu czekają również

2 kategorie specjalne:  

➢„Superlodołamacz”  

➢„Lodołamacz Specjalny”

Efektywność c.d.



2. Twórczość osób niepełnosprawnych 

Udział w różnego typu konkursach – promocja twórczości, pokazanie 
umiejętności, talentów i pasji, motywacja, integracja.

PFRON od 20 lat organizuje Ogólnopolski Konkursu Plastycznego „SZTUKA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Od 6 lat prace zgłoszone do konkursu 
pokazywane są w całym województwie, a także w czeskiej Ostrawie. 

Efektywność c.d.



3. Sport i rekreacja – sport jest najlepszą formą rehabilitacji i integracji.
Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy w Łodygowicach

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji START Katowice 

ParaVolley Silesia w Katowicach siatkówka na siedząco

IKS Jeźdźcy w Mikołowie – rugby na wózkach

Stowarzyszenie NEURON w Dąbrowie Górniczej

Kuloodporni Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG w Gliwicach

Efektywność w działaniu c.d.



4. Aktywizacja i integracja.

Działania organizacji pozarządowych wspierające włączenie społeczne i 
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Fundacja Transgresja w Katowicach

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Mikołowie

Fundacja Oczami Brata w Częstochowie

Stowarzyszenie MOST w Zabrzu

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Katowicach

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, Katowicach, 
Tychach, Piekarach Śląskich, Pszczynie, Cieszynie, Częstochowie i Żorach.

Efektywność w działaniu c.d.



• Tworzenie spółdzielni socjalnych przy WTZ

• Realizowanie projektów aktywizujących zawodowo uczestników WTZ 
ze środków unijnych

• Tworzenie mieszkań treningowych, chronionych

• Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w JST

• Integracja z lokalną społecznością i promowanie np. rękodzieła, wyrobów 
uczestników WTZ, pracowników ZAZ

• Szkolenia informacyjne dla opiekunów, osób niepełnosprawnych, 
pracodawców

Dobre praktyki



Dziękuję za uwagę 

Oddział Śląski PFRON
Pl. Grunwaldzki 8-10/8, 
40-950 Katowice
tel. 32 493 21 00
katowice@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl

mailto:katowice@pfron.org.pl

