Ulotka informacyjna
Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
zatwierdzony uchwałą nr 7/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z dnia 12 czerwca 2018 r.
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu
społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie poprzez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako
zorganizowanej formy rehabilitacji.
Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu.
1. Beneficjentami programu są:
1) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie
równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie
równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa
w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało
zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
2. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
3. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez
samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.
Tryb postępowania
1. Samorząd powiatowy składa na opracowanym dla potrzeb programu formularzu wystąpienie o przyznanie
środków finansowych na realizację programu w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby
samorządu powiatowego.
2. Termin naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu obejmuje dwie odrębne
tury naboru wystąpień w roku realizacyjnym:
1) I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od
dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wystąpień
wyznacza się w okresie od dnia 1 do dnia 30 listopada w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok realizacji programu;
2) II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku
realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku
WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru
wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wystąpień wyznacza się w
okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku.
Zakres pomocy
1. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych,
które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu
zatrudnienia.
2. Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
3. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.
Źródła finansowania programu
1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie
finansowym PFRON.
3. Zarząd PFRON, każdego roku realizacji, odrębną uchwałą wskazuje obowiązującą w danym roku miesięczną
stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu.
4. Podziału środków dla Oddziałów PFRON dokonuje Biuro PFRON na podstawie zapotrzebowania złożonego
przez Oddziały PFRON.
5. Dofinansowanie podlega rozliczeniu zgodnie z procedurami realizacji programu.
6. W ramach programu finansowane są także wydatki samorządów powiatowych, ponoszone na obsługę
programu – w kwocie do wysokości 2,5% środków zaplanowanych na realizację programu w powiecie.
Z treścią programu i procedurami realizacji programu można zapoznać się pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajeciaklubowe-w-wtz/

