Program PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”
– informacja dot. wyłonienia podmiotów prowadzących Ośrodki Wsparcia i
Testów oraz wymagania w zakresie ich utworzenia i funkcjonowania
Nabór i realizacja wniosków w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla
osób z niepełnosprawnością” na utworzenie Ośrodków Wsparcia i Testów.
Nabór wniosków na utworzenie Ośrodków Wsparcia i Testów przez podmioty prowadzące
Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą wstępnie zaplanowany jest na czerwiec
2021 r. i będzie trwał do trzech tygodni.
We wzorze wniosku określone zostaną:
−
−

rodzaje i zakres działań, których realizacji PFRON będzie oczekiwał od podmiotu prowadzącego
OWiT (z możliwością dodania własnych działań uzupełniających),
wartości wskaźników rezultatu, które posłużą do rozliczenia przyznanego dofinansowania
(przykładowe wskaźniki rezultatu: liczba osób, które mają zostać objęte wsparciem OWiT, liczba
porad udzielonych przez OWiT).

Zakładany okres realizacji zadania wynosi 3 lata z możliwością kontynuowania. Okres realizacji
zadania zostanie podzielony na roczne cykle rozliczeniowe.
Zakładany koszt związany z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia i Testów wyniesie:
−

300 000,00 zł rocznie w zakresie kosztów bieżących, związanych między innymi z zatrudnieniem
kadry OWiT i wydatkami na funkcjonowanie ośrodka,

−

250 000,00 zł na wyposażenia Ośrodka Wsparcia i Testów w urządzenia i sprzęty niezbędne do
prowadzenia działań merytorycznych, w tym wyposażenia wypożyczalni sprzętów /urządzeń/
oprogramowania w celu ich testowania w warunkach domowych przez osoby z
niepełnosprawnością, z możliwością zwiększenia tej kwoty w przypadku konieczności
uzupełnienia sprzętów /urządzeń/ oprogramowania.

Ocena wniosków prowadzona będzie na podstawie kryteriów o charakterze:
−
−

przedmiotowym, dotyczących zgodności złożonego wniosku z wymogami programu,
podmiotowym, dotyczących spełniania przez wnioskodawcę kryteriów udziały w programie.

Decyzja o powierzeniu realizacji zadania może zostać poprzedzona przeprowadzeniem negocjacji w
celu ostatecznego doprecyzowania zakresu merytorycznego i kosztów realizacji zadania.
Środki PFRON przekazywane będą w formie zaliczki, po podpisaniu umowy, (i po jej aneksowaniu) na
dany rok.
Rozliczenie zadania prowadzone będzie w oparciu o zaplanowane we wniosku działania, rezultaty i
wydatki.

Działania finansowane w ramach programu
Program pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” zakłada powierzenie
realizacji zadania dotyczącego utworzenia i prowadzenia Ośrodków Wsparcia i Testów (OWiT)
podmiotom prowadzącym Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.
Działania związane z utworzeniem i bieżącą działalnością Ośrodka Wsparcia i Testów obejmują w
szczególności:
−

utworzenie oraz wyposażenie Ośrodka Wsparcia i Testów w celu obsługi osób z
niepełnosprawnością, w zakresie opisanym w programie,

−

utworzenie oraz utrzymanie wypożyczalni sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich
testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością,

−

podnoszenie i aktualizacja kompetencji personelu zaangażowanego w realizację zadania poprzez
udział w szkoleniach, warsztatach lub podejmowanie studiów podyplomowych,

−

udział w tworzeniu międzyinstytucjonalnej sieci współpracy na rzecz osób z
niepełnosprawnością poprzez wypracowywanie rekomendacji w zakresie poprawnego
zaopatrzenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w niezbędne technologie asystujące,

−

ewidencjonowanie wsparcia udzielanego przez OWiT.

Ośrodek Wsparcia i Testów powinien być przygotowany do udzielania wsparcia obejmującego w
szczególności:
−

świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze właściwych do
aktualnych potrzeb sprzętów/urządzeń/oprogramowania (technologii asystujących),
umożliwiających likwidację lub ograniczenie barier funkcjonalnych lub poznawczych,

−

prowadzenie instruktażu lub zakup indywidualnych lub grupowych, stacjonarnych lub
zewnętrznych szkoleń/warsztatów z obsługi sprzętu/urządzeń/oprogramowania
zaproponowanego do zaopatrzenia dla osób z niepełnosprawnością lub dla członków ich rodzin
lub ich opiekunów,

−

wypożyczanie sprzętów/urządzeń/oprogramowania w celu ich testowania w warunkach
domowych przez osoby z niepełnosprawnością,

−

świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących: bezpiecznego użytkowania udostępnianego
sprzętu/urządzenia albo poruszania się przy jego pomocy, zwiększenia aktywności życiowej,
samodzielności i zaradności osobistej przy użyciu technologii asystujących, podnoszenia
umiejętności sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością.

W związku z tym, że wskazane wyżej działania będę finansowane ze środków programu, nie
przewiduje się możliwości pobierania dodatkowych opłat od beneficjentów programu – odbiorców
wsparcia OWiT.
Podmioty, które przystąpią do realizacji programu w zakresie utworzenia i prowadzenia Ośrodków
Wsparcia i Testów będą mogły skorzystać również ze środków zaplanowanych w programie,
przeznaczonych na szkolenia/warsztaty/studia podyplomowe dla ekspertów i kadry zatrudnionej w
OWiT.

Wymagania wobec OWiT finansowanych ze środków programu pn. „Centra informacyjnodoradcze dla osób z niepełnosprawnością”
Ośrodek Wsparcia i Testów powinien być gotowy do:
−

rozpoczęcia prowadzenia wsparcia nie później niż po upływie 5 miesięcy od dnia podpisania
umowy z PFRON,

−

prowadzenia wsparcia co najmniej przez 4 godziny dziennie/3 dni w tygodniu/12 miesięcy w
roku.

Liczba osób z niepełnosprawnością, które skorzystają z oferty Ośrodka Wsparcia i Testów: co
najmniej 100 osób przez okres 12 miesięcy, jednak nie mniej niż 8 osób miesięcznie.
Liczba porad, które zostaną udzielone osobom z niepełnosprawnościami w Ośrodku Wsparcia i
Testów: co najmniej 200 porad udzielonych przez okres 12 miesięcy, jednak nie mniej niż 16 porad
udzielonych miesięcznie.
Liczba porad udzielonych członkom rodzin osób z niepełnosprawnością/ich opiekunom w OWiT: co
najmniej 50 porad udzielonych przez okres 12 miesięcy, jednak nie mniej niż 4 porady udzielone
miesięcznie.
Liczba jednostek sprzętu/urządzeń/oprogramowania wypożyczonego przez OWiT: co najmniej 100
jednostek sprzętu/urządzeń/oprogramowania wypożyczonych przez okres 12 miesięcy, jednak nie
mniej niż 8 wypożyczeń miesięcznie.
Rodzaje niepełnosprawności obsługiwane przez Ośrodek Wsparcia i Testów:
−

w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia uruchomienia, Ośrodek Wsparcia i Testów udziela
wsparcia na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku w różnym nasileniu, osób z dysfunkcją
słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz osób z dysfunkcją obu
kończyn górnych,

−

po upływie 13 miesięcy funkcjonowania Ośrodka Wsparcia i Testów, ośrodek powinien być
gotowy organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia wsparcia na rzecz każdej osoby z
niepełnosprawnością wymagającej zastosowania sprzętu/urządzeń/technologii asystujących.

Kadra Ośrodka Wsparcia i Testów powinna składać się co najmniej z dwóch osób.
Wstępny model wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która zgłasza się do Ośrodka Wsparcia i
Testów oraz minimalne wymagania w zakresie wyposażenia wypożyczalni w sprzętu/urządzenia/
oprogramowanie zostanie opracowany przez PFRON i przekazany do stosowania przez podmioty, z
którymi będą podpisane umowy na utworzenie i prowadzenie OWiT. Doskonalenie modelu wsparcia
będzie prowadzone w ramach działań międzyinstytucjonalnej sieci współpracy na rzecz osób z
niepełnosprawnością.
Treść programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” na stronie PFRON .

Warszawa, dnia 24 marca 2021 r.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące zasad realizacji programu pn. „Centra
informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” zostaną określone w dokumentach programowych.

