
Konkurs PFRON - zlecenie realizacji zadań 

  

Zakres tematyczny 

ZASOBY LUDZKIE 

Rodzaj wsparcia 

DOTACJA 

Kto może złożyć wniosek ? 

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

Na co można uzyskać wsparcie ? 

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących 

zawodowo i społecznie te osoby. 

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w 

proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. 

4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie 

informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i 

pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. 

5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. 

6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy. 

7. Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób 

niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. 

8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-

przewodników. 

9. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w 

tych dziedzinach. 

10. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 

społecznego i zawodowego. 

11. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

12. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw 



zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i 

elektronicznych. 

Opis 

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zgłaszane do PFRON projekty muszą mieć charakter ponadregionalny, tzn. muszą być 

skierowane do uczestników projektu, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co 

najmniej 2 województw. W przypadku zadania „prowadzenie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w różnych typach placówek” projekt musi mieć charakter regionalny lub 

lokalny i ma dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 

specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę. 

Czas realizacji projektów: 1 stycznia – 31 grudnia 2012. 

 

 

Ostateczny termin składania wniosków: 31 października 2011. 

  

Więcej informacji 

http://granty.pl/index.php?action=dir&dir=3343  

  

Masz pytanie na temat tego programu ? Wyślij email na adres info@granty.pl 
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