
Projekty realizowane przez Projekty realizowane przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

2007 – 2013, Priorytet I, Działanie 2007 – 2013, Priorytet I, Działanie 

1.3, Poddziałanie 1.3.6



Diagnoza

• Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy w Polsce jest bardzo niekorzystna. pracy w Polsce jest bardzo niekorzystna. 
Wyraża się ona niskim poziomem aktywności 
zawodowej i wysokim bezrobociem. 

• Duży wpływ ma na to struktura populacji 
osób niepełnosprawnych według wieku, a osób niepełnosprawnych według wieku, a 
przede wszystkim, wykształcenia i poziomu 
ich kwalifikacji zawodowych.



Diagnoza 

• W świetle wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań Powszechnego Ludności i Mieszkań 
przeprowadzonego przez Główny Urząd 
Statystyczny w 2002 r. liczba osób 
niepełnosprawnych w Polsce wynosiła w 
momencie badania 5,457 mln osób, przy 
czym prawne potwierdzenie 
momencie badania 5,457 mln osób, przy 
czym prawne potwierdzenie 
niepełnosprawności posiadało 4,450 mln 
osób, w tym 4,326 mln w wieku 15 lat i 
więcej.



Diagnoza

• Tylko co 7 osoba niepełnosprawna w Polsce 
funkcjonuje na rynku pracy, podczas gdy w funkcjonuje na rynku pracy, podczas gdy w 
UE jest to średnio co druga osoba. Źródłem 
utrzymania dla 84% osób niepełnosprawnych 
są głównie świadczenia społeczne (renty, 
emerytury, zasiłki).emerytury, zasiłki).



Priorytet I, Działanie 1.3, 

Poddziałanie 1.3.6

W okresie programowania 2007-2013 PFRON W okresie programowania 2007-2013 PFRON 
został wskazany jako beneficjent systemowy 
w Poddziałaniu 1.3.6 PO KL



Priorytet I, Działanie 1.3, 

Poddziałanie 1.3.6

• Celem priorytetu I jest tworzenie warunków 
szerszego dostępu do zatrudnienia i 
uzyskiwania dochodu przez osoby 
funkcjonujące w środowiskach zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób wykluczeniem społecznym, w tym osób 
niepełnosprawnych



Priorytet I, Działanie 1.3, 

Poddziałanie 1.3.6

• Celem Działania 1.3 jest opracowywanie, 
wdrażanie i promocja ogólnopolskich i wdrażanie i promocja ogólnopolskich i 
ponadregionalnych rozwiązań z zakresu 
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, 
skierowanych do grup znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w 
tym osób niepełnosprawnych.
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w 
tym osób niepełnosprawnych.



Priorytet I, Działanie 1.3, 

Poddziałanie 1.3.6
• Realizacja projektów w ramach PO KL skierowana jest 

bezpośrednio do osób i grup społecznych, napotykających na bezpośrednio do osób i grup społecznych, napotykających na 

trudności w dostępie do rynku pracy lub zaliczanych do 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ON.

• Dla tych grup społecznych niezbędne jest przygotowanie 

wsparcia systemowego, w postaci kompleksowych 

programów i przedsięwzięć z zakresu aktywizacji zawodowej 

i społecznej, umożliwiających realizację bardziej i społecznej, umożliwiających realizację bardziej 

wszechstronnych i pogłębionych działań na ich rzecz.



Priorytet I, Działanie 1.3, 

Poddziałanie 1.3.6

• Ponadregionalny poziom realizacji zadań przewidziany w 

ramach Priorytetu I sprzyja pełniejszemu wykorzystaniu 

potencjału PFRON jako ogólnopolskiej instytucji działającej 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Podmiot ten, posiadając 

wykwalifikowane kadry, zdolności instytucjonalne i 

doświadczenie w realizacji zadań na rzecz tej grupy osób jest 

w stanie zapewnić odpowiednie warunki dla realizacji 

doświadczenie w realizacji zadań na rzecz tej grupy osób jest 

w stanie zapewnić odpowiednie warunki dla realizacji 

kompleksowych projektów na rzecz aktywizacji społeczno –

zawodowej grupy osób niepełnosprawnych.



Typy operacji przewidzianych 

jako możliwe do realizacji:

• ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, • ekspertyzy i badania dotyczące diagnozy potrzeb, 

efektywności form wsparcia oraz aktywizacji zawodowej i 

społecznej wobec osób niepełnosprawnych

• ogólnokrajowe i ponadregionalne projekty aktywizacji 

zawodowej i integracji społecznej, skierowane do osób 

niepełnosprawnych i ich otoczenia (ze szczególnym 

uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii 

oraz projektów promujących elastyczne i innowacyjne formy 

zatrudnienia)



Typy operacji przewidzianych 

jako możliwe do realizacji:jako możliwe do realizacji:

• Identyfikacja i promocja najlepszych rozwiązań z zakresu 

pomocy osobom niepełnosprawnym

• Kampanie informacyjne skierowane m.in. do pracodawców 

w celu zachęcania ich do zatrudniania osób 

niepełnosprawnychniepełnosprawnych



Grupy docelowe bezpośrednio 

korzystające z pomocy:

osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi • osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi 

niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami 

sprzężonymi

• rodziny i najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych

• instytucje i podmioty bezpośrednio realizujące zadania na 

rzecz osób niepełnosprawnychrzecz osób niepełnosprawnych

• pracodawcy

• partnerzy społeczno-gospodarczy



W 2011 roku realizowane są 

następujące projekty:
• Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II;

• Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź 

sprawy w swoje ręce;sprawy w swoje ręce;

• Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy 

II;

• Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 

niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim 

stopniem upośledzenia umysłowego II;stopniem upośledzenia umysłowego II;

• Wsparcie osób z autyzmem II;

• 4 kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II;

• Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy 

II;

• Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie 



Ogólna charakterystyka 

projektów

• Wszystkie projekty realizowane przez PFRON, 
gdzie beneficjentem ostatecznym jest ON, gdzie beneficjentem ostatecznym jest ON, 
zakładają zindywidualizowane i 
kompleksowe wparcie, dostosowane do 
potrzeb i możliwości danej osoby.



Ogólna charakterystyka 

projektów

• Realizowane są w partnerstwie, najczęściej z NGO 

(partnerzy wybierani są w procedurze otwartego (partnerzy wybierani są w procedurze otwartego 

naboru),

• Mają one charakter systemowy (są realizowane 

przez PFRON),

• Mają zasięg ogólnopolski,

• Finansowane są w 85 % ze środków Unii • Finansowane są w 85 % ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego,

• Finansowane w 15 % ze środków PFRON,

• Są kontynuacją pilotaży z lat poprzednich.



Równość płci

• Projekty uwzględniają, zarówno na etapie 
planowania i wdrażania działań jak i w trakcie planowania i wdrażania działań jak i w trakcie 
udzielanego wsparcia, zasadę równych szans 
kobiet i mężczyzn. 

• Odbywa się to w szczególności poprzez analizę 
problemu zatrudnienia ze względu na płeć. 

• W oparciu o tę analizę zdefiniowane zostają • W oparciu o tę analizę zdefiniowane zostają 
wskaźniki dotyczące planowanego wsparcia w 
zatrudnieniu z uwzględnieniem podziału na 
kobiety i mężczyzn. 



Wsparcie osób Wsparcie osób 

niewidomych na 

rynku pracy IIrynku pracy II



Partnerzy

• Polski Związek Niewidomych

• Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.• Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.



Kontakt i informacje

Termin realizacji projektu: Termin realizacji projektu: 

1.01.2010 – 31.12.2011

www.projekt-niewidomi.pl



Cele

• Aktywizacja społeczno – zawodowa 

1200 osób niewidomych z terenu 1200 osób niewidomych z terenu 

całego kraju;

• Zwiększenie szans na rynku 

edukacyjnymi rynku pracy poprzez edukacyjnymi rynku pracy poprzez 

udzielenie  im profesjonalnego 

wsparcia.



Do projektu mogą przystąpić:

• Osoby w wieku 16 – 64 lat;

• Osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, • Osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, 
poszukujące pracy;

• Osoby posiadające orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności znacznym/umiarkowanym z 
symbolem przyczyny niepełnosprawności 04 – O 
lub równoważne z udokumentowanym lub równoważne z udokumentowanym 
stopniem utraty wzroku (ostrość wzroku (po 
korekcji) w oku lepszym równa lub poniżej 3/60 
(0,05) lub zawężone pola widzenia poniżej 20 
stopni).



Wsparcie osób 

głuchoniewidomych na głuchoniewidomych na 

rynku pracy II – Weź 

sprawy w swoje ręcesprawy w swoje ręce



Partner

Towarzystwo Pomocy Towarzystwo Pomocy 

Głuchoniewidomym



Kontakt i informacje

Infolinia: 0801 011 107Infolinia: 0801 011 107

Termin realizacji projektu: 

1.03.2010 – 31.12.2012

www.mojapraca.org.plwww.mojapraca.org.pl



Cele

• Celem głównym projektu jest 

aktywizacja społeczna i zawodowa aktywizacja społeczna i zawodowa 

600 osób głuchoniewidomych.



Do projektu mogą przystąpić:

• osoby posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności bądź równoważne,niepełnosprawności bądź równoważne,

• osoby nie pozostające w zatrudnieniu,

• osoby w wieku 16 do 59 lat (kobiety) lub 

64 lat (mężczyźni).64 lat (mężczyźni).



Wsparcie osób z zaburzeniami 

psychicznymi na rynku pracy II 

www.praca-pomimo.pl

Termin realizacji projektu: 

01.06.2011 do 31.03.201301.06.2011 do 31.03.2013



Partnerzy

• Klub Wsparcia Psychicznego w Bydgoszczy;

• Stowarzyszenie „Człowiek w potrzebie – Wolontariat 
Gorzowski” w Gorzowie Wielkopolskim;

• Stowarzyszenie „Człowiek w potrzebie – Wolontariat 
Gorzowski” w Gorzowie Wielkopolskim;

• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w Krakowie Kraków;

• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – SIL w Lubartowie;

• Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi;

• Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie;

• Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku;• Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku;

• Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON 
Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu.



Cele

• Aktywizacja społeczno – zawodowa 600 osób 
z terenu całego kraju poprzez udzielenie z terenu całego kraju poprzez udzielenie 
kompleksowej, zindywidualizowanej usługi 
polegającej na wsparciu przy wchodzeniu na 
rynek pracy.



Do projektu mogą przystąpić:

• Osoby posiadające orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub równoważne;niepełnosprawności lub równoważne;

• Jeśli w ww. orzeczeniu jako przyczyna 
niepełnosprawności nie są wskazane 
zaburzenia psychiczne – opinia lekarska;

• Osoby nieaktywne zawodowo;• Osoby nieaktywne zawodowo;

• Osoby nie pozostające w zatrudnieniu i nie 
wykonujące żadnej pracy zarobkowej

• Osoby w wieku 18 – 64 lata.



Wsparcie osób z Wsparcie osób z 

autyzmem II



Partnerzy

• Fundacja Synapsis, 

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, 

• Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie,

• Stowarzyszenie KTA Oddział w Lublinie, 

• Stowarzyszenie KTA Oddział w Szczecinie, 

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w 

Poznaniu, Poznaniu, 

• Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych i Autystycznych „SOLIS RADIUS” w 

Rzeszowie, 

• Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Krakowie



Kontakt i informacje

• Realizacja projektu zakończy się w 

połowie 2013 roku.połowie 2013 roku.

• Strona internetowa projektu 

powstanie, kiedy CRZL jako IP 2 

zaakceptuje wniosek o zaakceptuje wniosek o 

dofinansowanie i zostanie 

podpisana stosowna umowa.



Cel

• Zwiększenie poziomu aktywności • Zwiększenie poziomu aktywności 

społecznej i zawodowej 350 

osób z autyzmem.



Do projektu mogą przystąpić:

Osoby z autyzmem:

• posiadające orzeczenie o stopniu • posiadające orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności w stopniu znacznym, 
umiarkowanym i lekkim;

• Które ukończyły 16 rok życia;

• które ukończyły szkoły lub kontynuują naukę • które ukończyły szkoły lub kontynuują naukę 
w gimnazjach, ponadgimnazjalnych na 
terenie całej Polski. 



Wsparcie osób Wsparcie osób 

niepełnosprawnych 

ruchowo na rynku pracy II



Partnerzy

• Caritas Polska;

• Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR";• Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR";

• Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w 
Warszawie POMOC MALTAŃSKA;

• Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.



Kontakt i informacje

Termin realizacji projektu:

1.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

•www.praca-bezbarier.pl



Cele

• Wsparcie oraz przygotowanie do • Wsparcie oraz przygotowanie do 

wejścia lub powrotu na rynek 

pracy 2 710 osób z 

niepełnosprawnością ruchową;

• umożliwienie im podjęcia lub • umożliwienie im podjęcia lub 

kontynuacji nauki.



Do projektu mogą przystąpić:

• osoby w wieku od 16 lat do 60 (w przypadku 

kobiet), zaś  przypadku mężczyzn do 65 latkobiet), zaś  przypadku mężczyzn do 65 lat

• osoby nieaktywne zawodowo

• osoby posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności (stopień 

niepełnosprawności – znaczny, rodzaj 

niepełnosprawności – ruchowa) bądź 

niepełnosprawności – znaczny, rodzaj 

niepełnosprawności – ruchowa) bądź 

równoważne (dopuszcza się z zaświadczeniem 

lekarskim potwierdzającym istnienie 

niepełnosprawności ruchowej).



4 kroki – Wsparcie osób 4 kroki – Wsparcie osób 

niesłyszących na rynku 

pracy II



Partnerzy

• Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

• Fundacja Fuga Mundi• Fundacja Fuga Mundi

• United Nations Development Programme 
Polska



Kontakt i informacje

Termin realizacji projektuTermin realizacji projektu

01.02.2010 – 31.12. 2012

• www.4kroki.ffm.pl

• www.pzg.lodz.pl • www.pzg.lodz.pl 

• www.undp.org.pl



Cele

• Cel ogólny projektu to wsparcie oraz 
przygotowanie grupy 1600 osób przygotowanie grupy 1600 osób 
niesłyszących z terenu całego kraju do 
wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz 
podjęcie lub kontynuowanie przez nich nauki 
poprzez zindywidualizowane i kompleksowe 
usługi.
poprzez zindywidualizowane i kompleksowe 
usługi.



Do projektu mogą przystąpić:

• Osoby niesłyszące w wieku od 15  do 64 lat,

• Osoby posiadające orzeczenie o • Osoby posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności/orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
równoważne z powodu ubytku słuchu powyżej 70 dB,

• Osoby posiadające status ucznia/absolwenta 
gimnazjum przysposabiającego do pracy, szkoły 
ponadgimnazjalnej, artystycznej, placówki kształcenia 
praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia praktycznego, ośrodka dokształcania i doskonalenia 
zawodowego,

• W przypadku osoby dorosłej - status osoby 
bezrobotnej poszukującej pracy.



Wsparcie osób z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym (w tym z 

zespołem Downa i/lub 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi) oraz głębokim sprzężonymi) oraz głębokim 

stopniem upośledzenia umysłowego 

II



Partner

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem UmysłowymUpośledzeniem Umysłowym



Kontakt i informacje

Termin realizacji projektuTermin realizacji projektu

01.01.2011 – 31.12. 2012.

www.odwaznidopracy.pl



Cel

• Zwiększenie udziału w życiu społecznym i 
zawodowym 700 osób z zespołem Downa, zawodowym 700 osób z zespołem Downa, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 
upośledzeniem w stopniu głębokim, w tym:

• 600 beneficjentów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź umysłowym w stopniu umiarkowanym bądź 
znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub 
niepełnosprawnością sprzężoną).

• 100 osób z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim.



Do projektu mogą przystąpić:

• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym, znacznym pozostające stopniu umiarkowanym, znacznym pozostające 

bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 55 r.ż. W 

grupie tej planuje się udział, co najmniej 25% 

osób z zespołem Downa – zgodnie 

z częstotliwością występowania w populacji oraz 

co najmniej 25% osób z niepełnosprawnościami co najmniej 25% osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Łącznie w  tej grupie zostanie 

objętych wsparciem 600 osób.



Do projektu mogą przystąpić:

• Osoby z głębokim stopniem upośledzenia 
umysłowego (w tej grupie granica wieku umysłowego (w tej grupie granica wieku 
została przesunięta od 16 r.ż.).



Wsparcie osób 

niepełnosprawnych w niepełnosprawnych w 

swobodnym dostępie do 

informacji i usług zamieszczonych 

w Internecie - pilotażw Internecie - pilotaż



Partner

• Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji



Kontakt i informacje

Termin realizacji projektuTermin realizacji projektu

01.12.2010 – 30.11.2011

www.dostepnestrony.pl



Cel

• Cel projektu to rozpowszechnienie idei 
tworzenia stron internetowych dostępnych tworzenia stron internetowych dostępnych 
dla osób niepełnosprawnych w oparciu o 
międzynarodowe standardy WCAG 2.0 
opracowane przez konsorcjum W3C.  

• Powyższy cel jest realizowany poprzez • Powyższy cel jest realizowany poprzez 
zbadanie 200 instytucji użyteczności 
publicznej oraz uwrażliwienie ich na problem 
dostępności treści internetowych dla osób 
niepełnosprawnych.



Charakterystyka

• Pierwszy tak kompleksowy projekt 
realizowany w Polsce;realizowany w Polsce;

• Obejmuje badaniem bardzo szeroki zakres 
dostępności stron internetowych, zarówno 
dla osób niesłyszących, słabo słyszących, 
słabo widzących, niewidomych, z 
niepełnosprawnościami ruchowymi, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, osób z 
dysleksją oraz ograniczeniami w rozumieniu 
treści.



Audyt

• W tej edycji projektu audytowi stron 
internetowych podlegają Ministerstwa, inne internetowych podlegają Ministerstwa, inne 
instytucje państwowe, NFZ, Urzędy 
Wojewódzkie, WUPy, niektóre organizacje 
pozarządowe. 


