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Wprowadzenie
Wojewódzki program pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób
niepełnosprawnych do 2020 roku” został przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 roku. Program stanowi określenie
kierunków polityki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a ideą opracowania
programu było wyznaczenie działań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Obowiązek opracowania i realizacji programu
przez Samorząd Województwa wynika z art.35, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku przedmiotowego programu, w sposób syntetyczny
przedstawia wszelkie podejmowane inicjatywy, które były podyktowane głównym celem:
wyrównanie

szans

osób

niepełnosprawnych

społecznemu

oraz

pomoc

w

niepełnosprawnych.

Zebrane

dane,

realizacji
działania

i

przeciwdziałanie

zadań
i

na

rzecz

realizowane

ich

wykluczeniu

zatrudniania

przedsięwzięcia

osób
zostały

pogrupowane i przypisane do poszczególnych celów szczegółowych programu, następnie do
poddziałań oraz określonych zadań. Na końcu sprawozdania zamieszczona została Tabela
monitorowania realizacji Programu, w której ujęte zostały wskaźniki osiągnięte w roku 2013.
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(Nie)pełnosprawni w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Zjawisko niepełnosprawności w województwie kujawsko-pomorskim na przestrzeni
ostatnich lat utrzymuje się na wysokim poziomie i charakteryzuje się znaczną częstotliwością
występowania. Liczba 147 osób niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców plasuje nasz region
na 8 miejscu w kraju. W grupie osób niepełnosprawnych w regionie, podobnie jak w Polsce,
przeważają kobiety.
Z przeprowadzonego przez GUS Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
w 2011 r. wynika, iż na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r. zamieszkiwało
264 360 osób niepełnosprawnych, tj. 12,6% ogółu mieszkańców województwa, wobec
14,7% w 2002 r. (w kraju odpowiednio 4 697 500 i 12,2%, wobec 14,3% w 2002 r.).

Tabela nr 1 (Nie)pełnosprawni w województwie kujawsko-pomorskim

Ogółem
kobiety
mężczyźni
Miasta
Wieś
Niepełnosprawni tylko prawnie
oraz prawnie i biologicznie
kobiety
mężczyźni
Niepełnosprawni tylko
biologicznie
kobiety
mężczyźni

2011 rok
264 360
139 101
125 259
174 938
89 422
194 447
96 924
97 523
69 913
42 177
27 736

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,
Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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Finansowanie programu
Wojewódzki Program pt. „Równe Szanse. Program działania na rzecz osób
niepełnosprawnych do 2020 roku” finansowany jest przede wszystkim z dwóch źródeł.
Pierwsze z nich to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będący
funduszem celowym, pełniącym rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji
społecznej

i zawodowej

osób

niepełnosprawnych.

Ze

środków

PFRON,

w

ramach

1

przyznawanego corocznie przez Zarząd PFRON limitu środków finansowana jest realizacja
zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto PFRON realizuje różne dodatkowe programy,
w ramach których Województwo, o ile przystąpi do danego programu, może otrzymać
dodatkowe środki finansowe na określone działania. Przykładem takiego programu jest
„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, którego realizatorem w obszarze A
(wyposażenie

obiektów

służących

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych

w

sprzęt

rehabilitacyjny) jest Samorząd Województwa.
Drugie źródło finansowania programu to budżet województwa. Uwzględnia on środki
przeznaczone zarówno na realizację zadań ustawowych, jak i działania zmierzające
do kształtowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz współtworzenia
województwa bez barier.
Nie wyklucza się także możliwości pozyskiwania dodatkowych środków (np. z funduszy
unijnych) na określone w programie lub dodatkowe działania, które były realizowane przez np.
ROPS, WUP czy samorządy lokalne.
1. Finansowanie zadań ustawowych ze środków PFRON
W roku 2013 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznał województwu kujawsko-pomorskiemu środki w łącznej kwocie 9.265.953,00 zł
na realizację zadań samorządu województwa. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań
ustawowych na podstawie uchwały Nr XXVII/448/12 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 października 2012 r. określającej zadania Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2013.
Zgodnie z uchwałą Nr 49/1803/13 z dnia 11 grudnia 2013 r., Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego dokonał ostatecznego podziału limitu środków przyznanych przez
1

Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2013 roku,
w następujący sposób:
1) Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów 2.327.132,00 zł;
2) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej 6.638.821,00 zł;
3)

Dofinansowanie

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym - 300.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie planu finansowego środków PFRON zarówno po
stronie dochodów, jak i wydatków zostało zrealizowane na poziomie 100%.
Największe wykorzystanie środków PFRON dotyczy zadania dofinansowania kosztów
tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - 71,65%. Związane jest to m.in.
ze zobowiązaniami, nakładanymi na województwo przez ustawę o rehabilitacji(…), koniecznymi
do pokrycia kosztów działalności ZAZ. Na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących
obiektów służących rehabilitacji wykorzystano 25,11%, a na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym 3,24 % przyznanego limitu środków PFRON.
2. Koszty obsługi realizowanych zadań ustawowych
Zgodnie z art. 54 ustawy o rehabilitacji (…) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 ze zm.), limit środków finansowych powiększany jest
o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej
niż o 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.
Na rok 2013 na realizację zadań Zarząd PFRON zwiększył limit o kwotę
231 649,00 zł.
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Z przyznanego limitu środków na obsługę zadań ustawowych pokryte zostały koszty
ujęte w tabeli nr 2. Niewykorzystana kwota w wysokości 17,03 zł została przekazana do PFRON
na początku stycznia 2013 r.
Tabela nr 2: Rozliczenie kosztów obsługi zadań PFRON za 2013 r.

Lp. Paragraf

Nazwa zadania

Plan po zmianach na 2012

Środki
wykorzystane

Niewykorzystane
środki podlegające
zwrotowi do PFRON

1

4010

Wynagrodzenie osobowe
pracowników

178 607,00

178 607,00

0,00

2

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 703,00

30 703,00

0,00

3

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 376,00

4 376,00

0,00

4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

16 987,60

12,40

6

4280

Zakup usług zdrowotnych

269,00

268,40

0,60

7

4300

Zakup usług pozostałych

294,00

293,97

0,03

8

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

395,00

5,00

231 649,00

231 630,97

18,03

Razem:

*Różnica między kwotą 2,5% tj. 231 649,00 zł., zaplanowaną do wykorzystania w budżecie, a kwotą faktycznie
przekazaną przez PFRON tj. 231 648,00 zł wynosi 1,00 zł. W związku z czym do PFRON zwrócona została
niewykorzystana kwota 17,03 zł.

17,03

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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3. Zadania finansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zgodnie z przyjętym budżetem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2013
zaplanowane zostały następujące zadania do realizacji przez Wydział Integracji Osób
Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych:
1) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej –
444.000,00 zł;
2) Granty - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej
interwencji w niepełnosprawność – 100.000,00 zł;
3) Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych – 3.000,00 zł;
4) Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania
ich wykluczeniu oraz pomocy w realizacji zadań w zakresie zatrudniania osób
niepełnosprawnych na lata 2011-2020 – 115.000,00 zł – zadanie zostało nazwane w
budżecie zbyt ogólnie, gdyż wszystkie inne zadania także dotyczą realizacji
wojewódzkiego programu, w tym zadaniu realizowane były przede wszystkim zadania
dotyczące

kształtowanie

pozytywnego

wizerunku

osoby

niepełnosprawnej

w społeczeństwie;
W związku z długotrwałą absencją trzech pracowników Wydziału Integracji Osób
Niepełnosprawnych, uniemożliwiającą inicjowanie i realizację dodatkowych przedsięwzięć,
dokonywano zmian w budżecie województwa. Ostateczne kwoty wynosiły:
Ad.1) 84.388,24 zł – zadanie zostało wydatkowane w 100%;
Ad. 2) bez zmian – zadanie zostało wydatkowane w 100%;
Ad. 3) 102.000,00 zł - zadanie zostało wydatkowane w 99,98%.
Zgodnie z danymi pozyskanymi z Departamentów tutejszego Urzędu, poza wyżej
wskazanymi działaniami, zadania finansowe wynikające z programu podejmowały

także

Departament Zdrowia oraz Departament Inwestycji. Ich realizacja została ujęta w opisie celów
szczegółowych, a łączna kwota wyniosła 502.088,84 zł.
4. Pozostałe zadania
Zgodnie z umową Nr WRR/000161/02/D z dnia 27 grudnia 2012 r., która została
zawarta

pomiędzy

Państwowym

Funduszem

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

a Województwem Kujawsko-Pomorskim, w 2013 roku realizowany był program PFRON
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A. Zgodnie z nią
przekazano środki beneficjentom na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w obiektach służących
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rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 542 348,56 złotych. Na obsługę realizacji
projektów w ramach programu wydatkowano 13 558,71 zł.
Szczegółowe opisy realizacji zadań, finansowanych zarówno ze środków PFRON jak
i środków z budżetu województwa, zostały ujęte w poszczególnych celach szczegółowych
i działaniach.

Tabela nr 3: Zestawienie wydatkowanych środków na realizację zaplanowanych zadań.

L.p.

1.

Rodzaj zadania

Dofinansowanie robót
budowlanych (…)

2.

Środki PFRON

Środki z budżetu

(zł)

województwa (zł)

SUMA

2 327 132,00

0,00

2 327 132,00

6 638 821,00

84 388,24

6 723 209,24

300 000,00

100 000,00

400 000,00

231 630,97

0,00

231 630,97

0,00

101 980,00

101 980,00

542 348,56

0,00

542 348,56

13 558,71

0,00

13 558,71

0,00

502 088,84

502 088,84

10 053 491,24

788 457, 08

10 841 948,32

Dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania
Zakładów Aktywności
Zawodowej

3.

Zadania zlecane fundacjom
i organizacjom
pozarządowym

4.

Obsługa zadań PFRON
(2,5% od limitu)

5.

Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych

6.

Program Wyrównywania
Różnic Między
Regionami II obszar A

7.

Obsługa realizacji
PWRMR II

8.

Zadania realizowane przez
pozostałe Departamenty
Urzędu Marszałkowskiego
SUMA:

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku wojewódzkiego programu
pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku

REALIZACJA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW PROGRAMU
CEL

1

Budowanie

pozytywnych

postaw

społecznych

w

stosunku

do

osób

niepełnosprawnych oraz pogłębianie wiedzy na temat ich potrzeb
DZIAŁANIE 1.1. Gromadzenie i analiza danych na temat potrzeb osób niepełnosprawnych
Na początku roku 2013 r. Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Departamentu
Spraw Społecznych wystąpił z prośbą o przekazanie danych z realizowanych zadań w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Pismo adresowane było do
wszystkich

powiatów

Rehabilitacji

Osób

Wojewódzkiego

w

województwa

Niepełnosprawnych,
Bydgoszczy.

W

kujawsko-pomorskiego,
Wojewódzkiego
marcu

2013

Państwowego

Urzędu

roku

Funduszu

Pracy oraz

Wydział

Urzędu

Integracji

Osób

Niepełnosprawnych zbierał i analizował przekazane dane. Na ich podstawie powstały dwa
dokumenty:
1) Analiza działań podejmowanych na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r. – która stanowiła jednocześnie
sprawozdanie, przygotowane na potrzeby Regionalnego Programu na Rzecz
Zatrudniania, które zostało przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
2) Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych za 2012 r.

DZIAŁANIE

1.2

Prowadzenie

kampanii

informacyjnych

na

rzecz

integracji

osób

niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
W kampanii pn. „Nie przeszkadzać niewidomym (plakaty i prelekcje)” uczestniczyło
600 osób sprawnych i niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież w wieku szkolnym
z placówek edukacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem zadania było
przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie codziennej pomocy osobom niewidomym
i słabowidzących, a także propagowanie niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
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Tabela nr 4: Zadania realizowane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2013 r. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu
ich dyskryminacji

Zadania realizowane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2013 r.

lp.

Nr umowy

1.

SP-II.614.4.54.
616.26.2013 z dnia
20 maja 2013 r.

Nazwa
zadania

Podmiot

"Nie
Towarzystwo Inicjatyw
przeszkadzać
Kulturalnych
Niewidomym
ul. Dworcowa 62/2 85(plakaty i
010 Bydgoszcz
prelekcje)

Nr zadania
z
rozporządz
enia*

Termin
realizacji

kwota
przekazanej
dotacji

11

10.0420.12.2013

4 000,00

Razem

4 000,00

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

DZIAŁANIE
przygotowania

1.4

Wspieranie

projektów

organizacji

dotyczących

pozarządowych

zadań

z

zakresu

w

zakresie
rehabilitacji

prawidłowego
zawodowej

i społecznej w ramach otwartych konkursów ofert
Głównym celem spotkań i rozmów było określenie potrzeb osób niepełnosprawnych,
wypracowanie standardów umożliwiających im godne życie, a tym samym wspólne tworzenie
„województwa bez barier”. Każdorazowo nawiązywana współpraca sprzyjała wymianie dobrych
praktyk oraz poszukiwaniom najbardziej korzystnych rozwiązań dla niepełnosprawnych
mieszkańców regionu.
W związku z realizacją przez Samorząd Województwa otwartych konkursów ofert oraz
trybu z pominięciem otwartego konkursu ofert, pracownicy Wydziału udzielali porad osobiście,
telefonicznie oraz pocztą elektroniczną w zakresie przygotowania ofert realizacji zadania
publicznego, niezbędnych do realizacji umowy dokumentów, korekt harmonogramu rzeczowego
oraz finansowego zadania, a także rozliczenia projektu po zakończeniu jego realizacji.
Przygotowywano również 15 opinii dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez
organizacje pozarządowe pod kątem objęcia ich honorowym patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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DZIAŁANIE 1.5 Zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej z pominięciem otwartego konkursu ofert.
W priorytety i cele programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program działania na
rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” wpisuje się roczny oraz wieloletni „Program
współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2013”, którego założenia były realizowane m.in. w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt. 8 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W 2013 roku współpracę z organizacjami pozarządowymi podejmowano w szerokim
zakresie. Głównym celem realizowanych zadań było wychodzenie naprzeciw potrzebom osób
niepełnosprawnych poprzez wspieranie zadań zmierzających do poprawy jakości ich życia oraz
promowanie ich aktywności we wszystkich dziedzinach. Każdorazowo nawiązywana współpraca
sprzyjała

poszukiwaniom

najbardziej

korzystnych

rozwiązań

dla

niepełnosprawnych

mieszkańców regionu.
W rok 2013 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił 3 otwarte konkursy
ofert oraz umożliwił organizacjom pozarządowym składanie ofert w ramach trybu
z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb pozakonkursowy -

uproszczony). Zadania

realizowane w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2013 oraz trybu pozakonkursowego
zostały sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, natomiast
na wykonanie zadań w zakresie otwartego konkursu ofert nr 17/2013 oraz 19/2013 przekazano
organizacjom pozarządowym środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskie. Poniższe
tabele nr 4 i 5 obrazują relację środków przyznanych przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego do kwoty wykorzystanej przez organizacje pozarządowe (stan na dzień
30.01.2014 r.).

Tabela nr 4: Zbiorcze zestawienie zadań realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert
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Łącznie

58

33

33

44

29

29

250 000,00

248 373,13

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

5

5

16

6

6

100 000,00

99 887,59

73

38

38

50

35

35

350 000,00

348 260,72

Ilość podmiotów, które
zrealizowały projekty

Ilość podmiotów, którym
przyznano dotację

3.

Ilość podmiotów, które
złożyły oferty

2.

Konkurs ofert nr 15/2013
pn. „Rehabilitacja
zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych”
(środki PFRON)
Rozdział: 85324
Konkurs nr 17/2013
pn. „Wspieranie dostępu
dzieci i młodzieży do
wczesnej
wielospecjalistycznej
interwencji w
niepełnosprawność”
(środki budżetu
Województwa
100 000,00 zł)
Rozdział: 85395
Konkurs ofert nr 19/2013
pn. „Wspieranie dostępu
dzieci i młodzieży do
wczesnej
wielospecjalistycznej
interwencji w
niepełnosprawność”
(środki budżetu
Województwa)
Rozdział: 85395

Ilość projektów
zrealizowanych

1.

Numer i nazwa konkursu

Ilość projektów
wybranych do realizacji

l.p.

Wysokość
przyznanych
środków zł

Wysokość
wykorzyst
anych
środków
w zł

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Ilość projektów
wybranych do realizacji

Ilość projektów
zrealizowanych

Ilość podmiotów, które
złożyły oferty

Ilość podmiotów, którym
przyznano dotację

Ilość podmiotów, które
zrealizowały projekty

1.

Numer i nazwa
konkursu

Ilość złożonych
projektów

Tabela nr 5 : Zbiorcze zestawienie realizacji trybu z pominięciem otwartego konkursu ofert
(tryb uproszczony)

l.p.
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Ilość złożonych
projektów
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Wysokość
przyznanych
środków zł

Tryb uproszczony z art.
19a ustawy
w zakresie „Rehabilitacji
zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych”
Rozdział: 85324

17

7

7

12

6

6

50 000,00

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

50 000,00
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ZADANIE: Zadania zlecane finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 36 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.), Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Zadania te mogą być zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym.
Katalog 12 zadań do realizacji ze środków PFRON został określony w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i
organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172). Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zlecania
zadań fundacjom i organizacjom pozarządowym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
1) Na otwarty konkurs ofert nr 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w

2013

r.

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r.
przeznaczył kwotę w wysokości 250 000,00 zł. Organizacje pozarządowe realizowały
wybrane zadania z ww. rozporządzenia wskazane w regulaminie konkursu, przyjętego
uchwałą Nr 49/1555/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia
2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań
publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013–2015
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.

15

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku wojewódzkiego programu
pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku

Tabela nr 6
Konkurs nr 15/2013 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Organizacje
pozarządowe

Podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 pkt. 1 ustawy o
dz. poż. publ. i o
wolontariacie oraz
pozostałe jednostki
niezaliczone do
sektora finansów
publ.

Jednostki
organizacyjne podległe
organom administracji
publicznej lub przez
nie nadzorowane

Łącznie
wszystkie
podmioty

Liczba złożonych
projektów

58

0

0

58

Liczba wybranych
projektów

33

0

0

33

Liczba podmiotów, które
zrealizowały projekty

29

0

0

29

Wysokość przyznanych
środków w zł

250 000,00

0

0

250 000,00

Wysokość
wykorzystanych
środków w zł

248 373,13

0

0

248 373,13

Wskaźniki

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjęto uchwałą Nr 11/312/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2013 r., zmienioną uchwałą
Nr 40/1472/13 z dnia 9 października 2013 r.
Łącznie w konkursie ofert 15/2013 zostało złożonych 58 ofert, z których 35 ofert spełniło
wymagania formalne i merytoryczne otrzymując dofinansowanie. 2 podmioty złożyły rezygnację
z otrzymanej dotacji. Środki niewykorzystane w ramach ww. konkursu zostały przekazane na
realizację zadań w trybie uproszczonym.
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W efekcie konkursu zrealizowano 33 projekty na rzecz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:
1) 2 projekty obejmujące 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, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu
integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej,
zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności
ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym
sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
2) 14 projektów prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
3) 16

projektów

polegających

na

organizowaniu

lokalnych,

regionalnych

i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla
osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
4) 1 projekt obejmujący prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób

niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
Z dofinansowania przyznanego w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2013 skorzystało
łącznie 3 377 beneficjentów, w tym: 1 727 dorosłych osób niepełnosprawnych, 576 dzieci
niepełnosprawnych oraz 1 074 osoby pełnosprawne.
2) Na realizację 7 zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczył 50 000,00 zł ze środków
PFRON. Organizacje pozarządowe dokonały wyboru zadań do realizacji w oparciu
o ww. rozporządzenie.
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Tabela nr 7
Tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb pozakonkursowy – uproszczony)
Podmioty wymienione w art.
Jednostki
3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o dz.
organizacyjne
Organizacje
poż. publ. i o wolontariacie
podległe organom
Wskaźniki
pozarządowe
oraz pozostałe jednostki
administracji
niezaliczone do sektora
publicznej lub przez
finansów publ.
nie nadzorowane
Liczba złożonych
17
0
0
projektów
Liczba wybranych
7
0
0
projektów
Liczba podmiotów, które
6
0
0
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
50 000,00
0
0
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
50 000,00
0
0
środków w zł

Łącznie
wszystkie
podmioty
17
7
6

50 000,00
50 000,00

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Przyznanie dofinansowania na realizację zadań w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert
regulują poniższe uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) Uchwała Nr 23/ 872 /13 z dnia 12.06.2013 r.
2) Uchwała Nr 31/ 1224 /13 z dnia 8.08.2013 r.
3) Uchwała Nr 30/ 1194 /13 z dnia 31.07.2013 r.
4) Uchwała Nr 30/ 1193 /13 z dnia 31.07.2013 r.
5) Uchwała Nr 46/1688/13 z dnia 20.11.2013 r.
6) Uchwała Nr 47/1747/13 z dnia 27.11.2013 r.
7) Uchwała Nr 49/1821/13 z dnia 11.12.2013 r.
Łącznie w trybie pozakonkursowym złożonych zostało 17 ofert, z których 7 ofert zostało
wybranych do realizacji. W efekcie zrealizowano 7 projektów na rzecz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:
1) 2 projekty obejmujące 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;
2) 1 projekt obejmujący organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
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3) 4

projekty

obejmujące

promowanie

aktywności

osób

niepełnosprawnych

i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
Z dofinansowania zadań w trybie uproszczonym skorzystało łącznie 1 593
beneficjentów zadania, w tym 740 osób niepełnosprawnych.

ZADANIE: Zadania zlecane finansowane ze środków budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty
konkurs ofert nr 17/2013 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży
do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”. W ramach otwartego
konkursu ofert nr 17/2013 nie wpłynęła w wyznaczonym terminie żadna oferta. W związku
z zaistniałą sytuacją Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/267/13 z dnia
6 marca 2013 r. unieważnił otwarty konkurs ofert nr 17/2013. Środki z budżetu Województwa
niewykorzystane na ww. konkurs w wysokości 100 000,00 zł przekazano na realizację otwartego
konkursu ofert nr 19/2013.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2013 na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku w zakresie
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

pod nazwą: „Wspieranie dostępu dzieci

i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” przyjęto
uchwałą Nr 18/670/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2013 r.
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Tabela nr 8
Konkurs nr 19/2013 „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji
w niepełnosprawność”
Podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1
Jednostki organizacyjne
ustawy o dz. poż. publ. i
podległe organom
Łącznie
Organizacje
Wskaźniki
o wolontariacie oraz
administracji publicznej
wszystkie
pozarządowe
pozostałe jednostki
lub przez nie
podmioty
niezaliczone do sektora
nadzorowane
finansów publ.
Liczba złożonych
15
0
0
15
projektów
Liczba wybranych
5
0
0
5
projektów
Liczba podmiotów, które
6
0
0
6
zrealizowały projekty
Wysokość przyznanych
100 000,00
0
0
100 000,00
środków w zł
Wysokość
wykorzystanych
99 887,59
0
0
99 887,59
środków w zł

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

W efekcie konkursu zrealizowano 5 projektów obejmujący realizację zadania
pn. wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji
w niepełnosprawność. Jedna z ofert była realizowana przez dwa podmioty jako oferta wspólna.
Celem realizacji zadań zgłoszonych w ramach otwartego konkursu było:
- prowadzenie wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej
pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
- zwiększanie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów
oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności,
- niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.
Z dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2013 skorzystało łącznie
158 osób, w tym 91 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Działanie

1.5.

realizowane

było

także

przez

Departament

Zdrowia

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach otwartego konkursu ofert
ze środków budżetu Województwa dofinansowano trzy oferty, których beneficjentami były
osoby niepełnosprawne na łączną kwotę 13.255,00 złotych.
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DZIAŁANIE 1.6. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia społecznego i zawodowego
ZADANIE: Zadania finansowane ze środków PFRON
W ramach trybu pozakonkursowego zostały zrealizowane 4 zadania mające na celu
promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę 30 000,00 zł
ze środków PFRON. Dofinansowaniem zostało objętych 1 400 osób, z których 720 osób
z niepełnosprawnością oraz 680 osób stanowiących ich najbliższe otoczenie.

Tabela nr 9
Zadania realizowane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2013 r.

Nr umowy

Podmiot

Nazwa zadania

Termin
realizacji

Nr
zadania
z
rozporzą
dzenia*

1

SPII.615.1.4.616.
33.2013 z dnia
15.07.2013r.

Oddział Terenowy
Polskiego
Towarzystwa
Walki
z Kalectwem w
Bydgoszczy
85-081 Bydgoszcz
ul. 20 Stycznia 9

„Udział
w kulturze i sztuce
osób
niepełnosprawnych”,

5.092.12.2013

10

4 000,00

uchwała Nr 23/
872 /13 z dnia
12.06.2013 r.

2

SPII.615.1.7.616.
24.2013 z dnia
27.08.2013

Inicjatywa
Kulturalna
"BARD"
ul. Św. Trójcy 15
85-224 Bydgoszcz

K-DRON dla
otwartych głów

1.0920.11.2013

10

6 000,00

uchwała Nr 31/
1224 /13 z dnia
8.08.2013 r.

3

SP„Unieść się na
II.615.1.8.23.2
skrzydłach
Stowarzyszenie
013 z dnia
i poszybować jak ptak
"Dorośli22.08.2013,
choć na chwilę… czyli
Dzieciom"
zmieniona
gala na 20-lecie
Sępólno Krajeńskie
aneksem nr 1 z
funkcjonowania WTZul. Szkolna 8
dnia
ów w województwie
16.10.2013
kujawsko-pomorskim”

15.08.15.10.2013

10

10 000,00

uchwała Nr 30/
1194 /13 z dnia
31.07.2013 r.

4

SP„Człowiek potrzebuje
II.615.1.9616.2
Stowarzyszenie
korzeni i skrzydeł …
2.2013 z dnia
"Dorośli20-lecie
22.08.2013
Dzieciom"
funkcjonowania WTZzmieniona
Sępólno Krajeńskie
ów w województwie
aneksem nr 1 z
ul. Szkolna 8
kujawsko-pomorskim”
16.10.2013

15.08.15.10.2013

10

10 000,00

uchwała Nr 30/
1193 /13 z dnia
31.07.2013 r.

30 000,00

x

lp

Razem

kwota
przyznanej
dotacji

uchwała o
przyznaniu
/nieprzyznaniu

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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ZADANIE: Zadania finansowane ze środków budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
Poza działaniami wykonanymi w ramach środków PFRON prowadzone były inne
działania służące promowaniu osób niepełnosprawnych jako osób aktywnych zarówno
w życiu społecznym, jak i zawodowym. Poniższa tabela ukazuje różnorodne zadania
finansowane ze środków budżetu Województwa, których realizacja bezpośrednio przyczyniła się
do przełamywania barier społecznych, mentalnych i stereotypów dotyczących osób
niepełnosprawnych. Samorząd Województwa przekazał na ich realizację kwotę w wysokości
101 980,01 zł.
Tabela nr 10: Zadania finansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kwota wydatkowana
Nazwa działania

ze środków budżetu

Efekty realizacji zadania

województwa

1

Wystawa prac twórczości osób
niepełnosprawnych o tematyce
wielkanocnej oraz
bożonarodzeniowe
pn. „My też potrafimy”

13 867,92

2

„Majówka z kulturą i sztuką
2013”

1 975,00

3

„Zaczarowany Dzień Dziecka
Niepełnosprawnego”

2 999,90

Autorami prac byli uczestnicy
31 placówek działających na
terenie województwa kujawskopomorskiego m. in. warsztatów
terapii zajęciowej, mieszkańcy
domów pomocy społecznej,
pracownicy zakładów aktywności
zawodowej oraz uczniowie szkół
specjalnych. Jednostki te
prowadzone są głównie przez
organizacje pozarządowe.
Wystawa promująca aktywność
osób niepełnosprawnych odbyła
się w Urzędzie Marszałkowskim
i była otwarta dla wszystkich
zainteresowanych.
Warsztaty plastyczne, zajęcia
integracyjne, koncerty, wystawy
oraz pokazy – 31 instytucji
kultury z całego regionu
przygotowały blisko 100 spotkań
i wydarzeń w ramach
organizowanego z myślą
o osobach niepełnosprawnych
projektu „Majówka z kulturą
i sztuką”.
Stowarzyszenie „Dobry Brat”
przy udziale środków budżetu
Województwa zorganizowało

22

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku wojewódzkiego programu
pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku

4

„Przekraczać granice”

10 440,46

5

Gala finałowa
I Wyborów Miss Polski na
Wózkach 2013 r.

9 900,00

przedsięwzięcie
o charakterze rekreacyjnokulturalnym dla ok. 1 000 osób,
w tym dzieci niepełnosprawnych
z regionu wraz z rodzinami
i opiekunami. Podczas imprezy
wystąpili m.in. Feel, teatr Qfer,
Interaktywne centrum edukacji
EdufFun, Samer Band, Paulina
Świeczkowska.
W ramach projektu „Przekraczać
granice” realizowanego przez
Środowiskowy Dom
Samopomocy „Pracownia
Rozwijania Twórczości Osób
Niepełnosprawnych”
Katolickiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych
Diecezji Toruńskiej im. Wandy
Szuman w Toruniu we
współpracy z L’Arche w TrosyBreuil we Francji oraz przy
współfinansowaniu ze środków
budżetu Województwa KujawskoPomorskiego, w czerwcu 2013 r.
odbyła się wizyta francuskich
gości. W programie wizyty
przewidziano m.in. prezentację
o kulturze Francji, wspólny
udział w treningu kulinarnym oraz
w zajęciach integracyjnych
i interaktywnych grupy polskiej
i francuskiej.
Gala Finałowa organizowana
przez Fundację Jedyna Taka
odbyła się
w Muszli Koncertowej
w Ciechocinku. Kandydatkami do
tytułu miss były kobiety
z niepełnosprawnością z uszkodzeniem narządu ruchu.
Nagrody i wyróżnienia wręczyła
Miss Polski 2012 p. Katarzyna
Krzeszowska. W gali
uczestniczyli premier Donald
Tusk, Wojewoda KujawskoPomorski Ewa Mes,
przedstawiciele samorządu
województwa i władz lokalnych
oraz m.in. mieszkańcy, turyści
i kuracjusze. Urząd
Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego był
współorganizatorem Gali
Finałowej, natomiast p. Maria
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6

Gala pn. „Unieść się na
skrzydłach i poszybować jak ptak
choć na chwilę… czyli gala na
20-lecie funkcjonowania WTZów w województwie kujawskopomorskim”
Debata pn. „Człowiek potrzebuje
korzeni i skrzydeł… 20-lecie
funkcjonowania WTZ-ów
w województwie kujawskopomorskim”

17 999,73

7

Festiwal filmowy „Ty i Ja”

4 797,00

Dreszer Pełnomocnik Zarządu
Województwa KujawskoPomorskiego była członkiem jury
konkursu. Na podstawie
zawartego porozumienia
samorząd województwa zapewnił
obsługę techniczną gali.
Efektem tego przedsięwzięcia
było wyprodukowanie
i rozpowszechnienie kalendarza
oraz oficjalnego folderu wyborów
Miss Polski na wózku 2013.
Przedsięwzięcie zorganizowali
wspólnie Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego oraz Stowarzyszenie
„Dorośli-Dzieciom”
z Sępólna Krajeńskiego.
Na obchody WTZ-ów złożyły się:
- debata o problemach
i kierunkach rozwoju Warsztatów
Terapii Zajęciowej
- uroczyste spotkanie z nagrodami
i programem artystycznym,
- wystawa prac uczestników WTZ
w siedzibie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Uczestnikami debaty i gali byli
posłowie na Sejm RP, władze
samorządowe oraz organizatorzy
i kierownicy WTZ-ów oraz osoby
niepełnosprawne z WTZ-ów.
W efekcie realizacji zadania
zostały wypracowane postulaty
dotyczące zmian w przepisach
ustawowych dotyczących
funkcjonowania Warsztatów
Terapii Zajęciowej, które zostały
przekazane na ręce Pełnomocnika
Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Festiwal filmowy był
zorganizowany przez Zespół
Szkół Nr 19 w Bydgoszczy
wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim. Festiwal odbył
się w Bydgoszczy i był
pierwszym tego typu
przedsięwzięciem w regionie.
Impreza ta zorganizowana była
w ramach Europejskiego
Festiwalu Filmowego Integracja
„Ty i Ja” w Koszalinie. Podczas
trwania festiwalu Okręgowy
Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
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8

Wspieranie dzieci
niepełnosprawnych –
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w regionie

RAZEM

40 000,00

przeprowadził szkolenie pn.
„Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych w świetle
prawa”. Odbyły się również inne
prelekcje mające na celu
wspierania aktywności osób
niepełnosprawnych. Odbiorcami
zadania było 560 osób, w tym:
posłowie, władze Województwa
i Miasta, pracownicy j.s.t.,
dyrektorzy
i nauczyciele placówek
specjalnych, osoby
niepełnosprawne i ich rodziny
oraz otoczenie.
Festiwal miał na celu promowanie
twórczości osób
niepełnosprawnych oraz ukazanie
osób niepełnosprawnych jako
pełnowartościowych uczestników
życia społecznego i zawodowego.
Projekt realizowany był przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Wincentego a Paulo
Prowincja Chełmińsko-Poznańska
W ramach zadania zorganizowano
dla podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Chełmnie:
-spotkanie wigilijne,
- zabawę sylwestrową,
- zabawę karnawałową.

101 980,01

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ZADANIE: Uroczysta Sesje Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
Sesje Sejmiku Osób Niepełnosprawnych odbywają się corocznie. Pierwsza odbyła się
w 2007 roku. Do tej pory złożono 36 interpelacji w 2013 roku złożono 4 interpelacje.
Inicjatorem i współorganizatorem Sesji jest Liga Kobiet Polskich oddział Wojewódzki,
której przewodniczącą jest Helena Feldheim.
Sukcesywnie wszystkie interpelacje, na które wpływ miał Samorząd Województwa,
zostały załatwione pozytywnie.
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Łącznie w roku 2013 złożono 4 interpelacje, w tym dotyczące:
1) jedna - zwiększenia ilości Ośrodków Pomocy dla Osób Starszych tzw. Domów
Dziennego Pobytu Seniora oraz zwiększenia pomocy osobom niepełnosprawnym, które
zostają same po śmierci rodziców lub opiekunów;

2) jedna - ponownego orzeczenia uczestnika WTZ w celu pozyskania oryginalnego
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wymaganego przez WTZ;
3) jedna - podjęcia działań w celu zwiększenia środków finansowych na realizację
zadań w WTZ oraz podjęcia działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym
poprawę możliwości korzystania z usług rehabilitacji społecznej i medycznej, osobom
z małych miejscowości miejskich i wiejskich w szczególności z rehabilitacji zawodowej;
4) jedna - uregulowania przepisów prawnych dotyczących możliwości zakupu ulgowych
biletów miesięcznych dla osób powyżej 24 roku życia oraz podjęcia działań mających na
celu uregulowanie przepisów prawnych dotyczących form współpracy na linii Szkoła
Specjalna - Warsztat Terapii Zajęciowej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Zakład
Aktywności Zawodowej - Otwarty Rynek Pracy.

Tabela nr 11: Zestawienie interpelacji złożonych w 2013 r. oraz sposobów interwencji.
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L.p.

Sposób interwencji

Przedmiot interpelacji

Zwiększenie ilości Ośrodków Pomocy dla Osób

1

27

Poinformowano panią Alinę Wojcińską, iż

Strategia Rozwoju Województwa

Starszych tzw. Domów Dziennego Pobytu Seniora oraz

Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 uwzględnia realizację wskazanych przez Panią

zwiększenia pomocy osobom niepełnosprawnym, które

w interpelacji obszarów działań. Ponad to poinformowano, iż nadal trwają prace nad

zostają same po śmierci rodziców lub opiekunów.

sporządzeniem Strategii Polityki Społecznej, która ma na celu uwzględnienie potrzeb
i wsparcia osób starszych oraz niepełnosprawnych mieszkańców naszego województwa.
Złożoną interpelację przekazano również do Departamentu Planowania Strategicznego
w celu zasygnalizowania problemów osób starszych.

Ponowne orzeczenia uczestnika WTZ w celu
2

pozyskania

oryginalnego

orzeczenia

o

stopniu została załatwiona pozytywnie dla Pani Magdaleny Chmary tzn. dokumentacja została

niepełnosprawności wymaganego przez WTZ.

uzupełniona w stosowny do wymagań sposób.

Podjęcie działań w celu zwiększenia środków

3

finansowych
-

podjęcie

na

realizację

działań

zadań

umożliwiających

w

Z informacji i złożonej wraz z interpelacją notatki służbowej wynika, iż sprawa

W dniu 16.09.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się debata

pt.

WTZ; "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł …20-lecie funkcjonowania WTZ-ów
osobom w województwie kujawsko-pomorskim. Mając na uwadze, iż od wielu lat nie zmienił się

niepełnosprawnym poprawę możliwości korzystania algorytm finansowania WTZ

„Zespół roboczy”, składający się z Kierowników
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z usług rehabilitacji społecznej i medycznej, osobom Warsztatów i przedstawicieli samorządu, zaproponował zwiększenie i zmianę jego
z

małych

miejscowości

miejskich

w szczególności rehabilitacji zawodowej,

i

wiejskich naliczania. Poinformowano Pana Żukowskiego, iż proponowane zmiany przekazano
Sekretarzowi Stanu, Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Ponad to poinformowano również, iż Samorząd Województwa wspiera finansowo różne
przedsięwzięcia związane z rehabilitacją społeczną, leczniczą i zawodową poprzez
zlecanie zadań organizacjom pozarządowym.
W dniu 16.09.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się debata

Uregulowanie przepisów prawnych dotyczących pt. "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł …20-lecie funkcjonowania WTZ-ów
możliwości zakupu ulgowych biletów miesięcznych dla w województwie kujawsko-pomorskim. „Zespół roboczy”, składający się z Kierowników
osób powyżej 24 roku życia,

Warsztatów i przedstawicieli samorządu, wypracował propozycje zmian o uprawnieniach

- podjęcie działań mających na celu uregulowanie do ulg przejazdów środkami transportu zbiorowego o wprowadzenie ulg na dojazdy do
4

przepisów prawnych dotyczących form współpracy na placówek rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób korzystających z terapii
linii Szkoła Specjalna- Warsztat Terapii Zajęciowej - na poziomie 40-50%.

Poinformowano Pana Przybickiego, iż proponowane zmiany

Środowiskowy Dom Samopomocy - Zakład Aktywności przekazano Sekretarzowi Stanu, Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zawodowej - Otwarty Rynek Pracy.

Ponadto poinformowano również, iż

na stronie BIP Urzędu Miasta Brodnicy

zamieszczone są informacje dotyczące obowiązujących cen i ulg w komunikacji miejskiej
na terenie Brodnicy i poza jej granicami administracyjnymi.
Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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DZIAŁANIE 1.7. Współpraca z Zespołami Opiniodawczo-Doradczymi oraz Wojewódzką
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
ZADANIE: Obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Jednym z zadań Samorządu Województwa wynikających z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy miedzy innymi
obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczodoradczym, działającym na mocy art. 44a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Do zadań Rady należy w szczególności (tabela dotycząca zakresu zadań w załączeniu):
1.

inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:


integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,



realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Rada III kadencji została powołana przez Marszałka Województwa Decyzją
nr 115/2011 w dniu 9 sierpnia 2011 w następującym składzie:
1) Pani Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych
i Rodzin – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; - 5/5 spotkania
2) Pani Wiesława Stafiej – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim –
przedstawiciel

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Sępólnie

Krajeńskim

z siedzibą w Sępólnie; - 5/5 spotkania
3) Pani Danuta Magadzia – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Tucholi – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tucholi; - 4/5 spotkania
4) Pani Marta Kowaliszyn – Przewodnicząca Zarządu Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski – przedstawiciel Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski; - 5/5 spotkania
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5) Pan Andrzej Warot – Przewodniczący Zarządu Związku Rodzin i Opiekunów Osób
Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” – przedstawiciel Związku Rodzin i Opiekunów Osób
Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA”; - 3/5 spotkania
6) Pani Bożena Borowska – Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku
Głuchych – przedstawiciel Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych; - 2/5
spotkania
7) Pan Jerzy Deja – Dyrektor Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku
Niewidomych

–

przedstawiciel

Okręgu

Kujawsko-Pomorskiego

Polskiego

Związku

Niewidomych. – 3/5 spotkania
W skład Prezydium Rady wchodzą:
1. Przewodnicząca WSRds.ON – Pani Wiesława Stafiej;
2. Wiceprzewodnicząca - Pani Marta Kowaliszyn;
3. Sekretarz – Pani Danuta Magadzia.
W roku 2013 Wojewódzka Rada ds. Osób Niepełnosprawnych odbyła 5 posiedzeń,
a w ich ramach spotkania konsultacyjne w następujących terminach: 19.02.2013 r.,
16.04.2013 r., 04.07.2013 r., 19.09.2013 r., 13.11.2013 r.
Przedmiotem posiedzenia w dniu 19 lutego 2013 roku był m.in. przedstawienie przez
panią Marię Dreszer sprawozdania z realizacji programu pn. „Równe szans. Program działania
na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” za 2012 rok. Tego dnia zostało wybrane nowe
prezydium Rady.
Drugie posiedzenie Rady odbyło się w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Przedmiotem tego
posiedzenia było pozytywne zaopiniowanie 11 wniosków o dofinansowanie sprzętu
rehabilitacyjnego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
– obszar A. Tego dnia Rada pozytywnie zaopiniowała Uchwałę na Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż
jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów. Ponadto Rada zapoznała się z projektem „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020” i zaopiniowała
ów projekt pozytywnie.
Dnia 4 lipca 2013 r. na kolejnym posiedzeniu Rady, Przewodnicząca zdała relacje
z udziału w spotkaniu Rady Konsultacyjnej z Panem Jarosławem Dudą – Pełnomocnikiem
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
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Społecznej oraz przedstawicielami Zarządu PFRON, które odbyło się w Warszawie w dniu
26 czerwca br. w której brali udział przedstawicieli WSRdsON. Spotkanie to dotyczyło roli
i zadań WSRdsON w kontekście Konwencji o Prawach Niepełnosprawnych w samorządach
lokalnych.
Na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r., które obyło się w Centrum Aktywności
Społecznej przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim Rada zaopiniowała projekt Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. (Druk nr 131/13), dotyczący
Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy
na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Ponad
to Przewodnicząca Rady podsumowała obchody 20-lecia funkcjonowania Warsztatów Terapii
Zajęciowej

w Województwie kujawsko-Pomorskim, które miały miejsce w dniach

16-17.09.2013 r. w Toruniu. Debatę zorganizowało Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” przy
współpracy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Ostatnie, piąte posiedzenie Rady w 2013 roku obyło się 13 listopada br. tego dnia
członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali następujące uchwały:
- Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia zadań
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku. Druk nr 151/13,
- Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy
niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów. Druk nr 160/13.
W planie finansowym na obsługę Obsługa Zespołów Opiniodawczo-Doradczych
oraz Wojewódzkiej Społecznej Rad ds. Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku przewidziano
kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, na rożne
wydatki na rzecz osób fizycznych. Łącznie na obsługę Rad wydano 720,78 zł.
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DZIAŁANIE 1.8 Wymiana doświadczeń w ramach organizowanych spotkań integracyjnych
sektora pozarządowego
W roku 2013 zostało zorganizowane spotkanie warsztatowe podczas, którego organizacje
pozarządowe miały możliwość wzięcia udziału w dyskusji w zakresie określenia priorytetów
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie. Głównym celem spotkania było
określenie rodzajów zadań, które winny być dofinansowywane ze środków PFRON. W trakcie
spotkania Pani Maria Dreszer Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych dokonała
podsumowania zadań zleconych w ramach otwartych konkursów ofert w latach 2009-2012 oraz
zadań dofinansowywanych w trybie uproszczonym z art. 19a, wskazując na najczęściej
dotychczas realizowane zadania przez organizacje pozarządowe. Przedstawiła również
koncepcję wsparcia realizacji zadań na rok 2013 wynikającą z założeń przyjętego uchwałą Nr
45/1376/2012 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 roku
programu

wojewódzkiego

pt.

„Równe

szanse.

Program

działania

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych do 2020 r.” Było to jedno z pierwszych spotkań rozpoczynających
współpracę w zakresie właściwego koncentrowania środków na projekty dające największą
efektywność podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych naszym rejonie.

CEL 2 Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia do informacji
DZIAŁANIE 2.1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup
środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych
ZADANIE: Zadania zlecane ze środków budżetu Województwa przez Dep. Zdrowia UM
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Departament Zdrowia tutejszego Urzędu od 2012
roku prowadzone jest zadanie pn. „W dobrej kondycji”. Jego realizatorem jest Polski Związek
Niewidomych (Okręg Kujawsko-Pomorski). W ramach zleconego zadania w 2013 r. odbyło się
6 spotkań z dietetykiem dla osób niewidomych i chorujących na cukrzycę oraz 3 spotkania
edukacyjno-informacyjne dla osób nowoociemniałych.
Wzięło w nich udział 100 osób niepełnosprawnych. Łączna kwota przeznaczona
na dofinansowania działań wyniosła 4.000,00 zł.
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DZIAŁANIE 2.2 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków
rodzin

osób

niepełnosprawnych,

opiekunów,

kadry

i

wolontariuszy

bezpośrednio

zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
W wyniku realizacji 4 zadań realizowanych w trybie konkursowym (2 zadania) oraz
pozakonkursowym (2 zadania) Samorząd województwa umożliwił wzrost wiedzy i umiejętności
członków rodzin osób z niepełnosprawnością oraz opiekunom, kadry i wolontariuszy
bezpośrednio współpracujących z takimi osobami w zakresie prowadzenia rehabilitacji. Projekty
te objęły ww. grupę w liczbie 170 osób. Poniżej przedstawione tabele przedstawiają wartość
dofinansowania ze środków PFRON dla realizowanych projektów.

Tabela nr 12
Konkurs nr 15/2013 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Podmiot

Nazwa zadania

Nr
zadania
z
rozporz
ądzenia
*

1

SP-II.614.4.44.
616.16.2012 z dnia
8 maja 2013 r.

Włocławski Klub
Sportowy "Pionek" 87800 Włocławek ul,
Wyspiańskiego 4/10

"Organizacja
i
przeprowadzenie
szkolenia
asystentów
sportowych osób
całkowicie
niewidomych"

3

1.0628.09.2013

3 000,00

2

SP-II.614.4.53.
616.19.2013 z dnia
10 maja 2013 r.

Oddział KujawskoPomorski Polskiego
Związku Głuchych
85-029 Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 3

"Mamo, Tato
pomóż mi
usłyszeć i
zrozumieć świat"

3

2.04.31.10.2013

8 000,00

lp.

Nr umowy

Razem

Termin
realizacji

kwota
przekazane
j dotacji

11 000,00

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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Tabela nr 13
Zadania realizowane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2013 r.

lp

1

2

Nr umowy

Podmiot

Stowarzyszenie Na
Rzecz Przewlekle
Chorych
SP"Chronica"
II.615.1.12.616
ul. Ligi Polskiej 8
.36.2013 z dnia
87-100 Toruń
11.12.2013

SPII.615.1.15.616
.37.2013 z dnia
13.12.2013

Katolickie
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnyc
h Diecezji
Toruńskiej
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń

Nr
zadania
z
rozporząd
zenia*

Nazwa zadania

Termin
realizacji

"Otępienie - problem,
któremu musimy
stawić czoła"

15.11.2013
31.12.2013

3

"W drodze ku
dorosłości mieszkalnictwo
wspomagane"

15.10.2013
31.12.2013

3

Razem

kwota
przyznanej
dotacji

uchwała o
przyznaniu
/nieprzyzna
niu

9 534,20

uchwała Nr
46/1688/13
z dnia
20.11.2013r.

2 000,00

uchwała Nr
47/1747/13
z dnia
27.11.2013r.

11 534,20

x

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ZADANIE: Zadania zlecane ze środków budżetu Województwa przez Dep. Zdrowia UM
W ramach otwartego konkursu ofert Departament Zdrowia zlecił w 2013 roku realizację
zadania pn. „Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym
na przykładzie Włocławka i powiatu włocławskiego”. Jego realizatorem było Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO we Włocławku.
W ramach zadania zorganizowana była konferencja, w której udział wzięło 112 osób – członków
rodzin osób niepełnosprawnych, dyrektorów i nauczycieli włocławskich szkół, przedstawicieli
urzędów i instytucji pomocowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, ośrodków rehabilitacji oraz organizacji
pozarządowych.
Kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa wyniosła 5.000,00 złotych.
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DZIAŁANIE 2.3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz
udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

ZADANIE: Sprawy indywidualne
Łącznie w roku 2013 do Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło
10

spraw.

Dotyczyły

one

wielu

kwestii,

problemów,

związanych

z

potrzebami

niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu, w tym:
1-2. Dwie prośby w zakupie wózka o napędzie elektrycznym

w ramach programu

„Aktywny Samorząd” - poinformowano zainteresowanych, iż zgodnie z obowiązującymi
przepisami Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych nie ma możliwości udzielenia
Pomocy we wnioskowanym zakresie;
3. Prośba o udzielenie informacji na temat praw przysługujących osobie z lekkim stopniem
niepełnosprawności

oraz

korzyści

dla

pracodawcy

zatrudniającego

osoby

niepełnosprawne – poinformowano zainteresowaną o możliwościach uzyskania
dofinansowania na podjęcie działalności ze środków PFRON oraz o możliwościach
skorzystania z innych form wspierania zatrudnienia. Ponadto pouczono, iż wszelkich
informacji w zakresie bezpośredniego wsparcia dla osób niepełnosprawnych udziela
MOPR lub Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania;
4. Prośba o informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
PFRON dla 3 pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –
poinformowano zainteresowanego o możliwości zwrotu kosztów wynagrodzenia bądź
trzymania dofinansowania w celu przystosowania stanowiska pracy dla osób
niepełnosprawnych. Ponad to udzielono informacji, iż zainteresowany winien zwrócić
się do starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w celu
załatwienia przedmiotowej sprawy;
5. Prośba o udzielnie informacji o możliwości współpracy Zakładu karnego w Grudziądzu
w związku z realizacja IV edycji Programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji
społecznej skazanych niepełnosprawnych w zakresie kształtowania umiejętności
społecznych „Razem – Sprawniej do Celu” – udzielono informacji, iż w ww. zakresie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wydaje

żadnych

publikacji (poradników, informatorów). Wskazano zainteresowanym stronę internetowa,
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na której zamieszczane są elektroniczne wersje wydawanych informatorów (będących
zarówno wynikiem badań i analiz PFRON, jak również powstałych w ramach realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz czasopism BIFRON. Zachęcono również
do nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
województwa. Przekazano również publikację z ur. przygotowaną przez tutejszy Urząd
pn. „Panorama ZAZ Region Kujawsko-Pomorski”, zawierającą opisy Zakładów
Aktywności Zawodowej działających na terenie naszego regionu;
6. Prośba o pomoc w leczeniu dziecka – poinformowano zainteresowaną, iż w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa urząd marszałkowski jako jednostka samorządu
terytorialnego nie ma możliwości udzielania wsparcia osobom indywidualnym;
7. Prośba

Radnego Okręgu nr 11 Chełmińskie o sugestie dot. ankiety przeznaczonej

dla osób niepełnosprawnych w celu polepszenia ich warunków życia;
8. Prośba o informacje na temat ulg przysługujących opiekunowi osoby niepełnosprawnej
i podane podstawy prawnej, na podstawie której można ubiegać się o zniżki – przekazano
zainteresowanej akty prawne dotyczące uprawnień do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego;
9. Prośba o dofinansowanie przeniesienia podjazdu dla osoby niepełnosprawnej z jednego
osiedla na drugie w tym samym mieście – poinformowano, że kwestie dotyczące
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych reguluje art..35a ust. 1 pkt 7 lit. d
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).
Zaproponowano

by

zainteresowana

w

przedmiotowej

sprawie

zwróciła

się

do właściwego podmiotu w kwestii rozstrzygnięcia tej sprawy jakim jest PCPR właściwy
na miejsce zamieszkania zainteresowanej;
10. Rekomendacja Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób
Niepełnosprawnych dla pracownika PCPR do nagrody „Stalowe Anioły” dla osób
wyróżniających się w działalności pomocy społecznej – rekomendowana otrzymała ww.
nagrodę.
Poza odpowiedziami na wymienione prośby i rekomendacje, pracownicy WION wiele spraw
załatwiają ad hoc osobiście poprzez indywidualny kontakt z klientem lub telefonicznie.
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ZADANIE: Zadania zlecane ze środków budżetu Województwa przez Dep. Zdrowia UM
W 2013 r. Departament Zdrowia zlecił Stowarzyszeniu Wolontariuszy „RAZEM”
w Toruniu

realizację

zadania

pn.

„Wojewódzki

Punkt

Konsultacyjny

i

Pomocy

Psychologicznej”. Beneficjentami zadania były osoby niepełnosprawne, osoby zakażone
wirusem HIV, chorzy na AIDS oraz uzależnieni. Łączna kwota dofinansowania z budżetu
Województwa wyniosła 4.930,00 zł

CEL 3 Wyrównywanie szans w zakresie dostępności do kształcenia i zdobywania
zawodu przez osoby niepełnosprawne
DZIAŁANIE 3.1. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych
z uwzględnieniem zaplecza socjalno-bytowego
W ramach realizacji zadania ustawowego - Dofinansowanie robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, które zostało szczegółowo opisane w celu 5, działanie 5.2.,
zawarta została umowa z Gminą Koronowo. Modernizacje dotyczyły rozbudowy budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie (ul. Dworcowa 48) o platformę dla
osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu.
Łączny koszt projektu wyniósł 203 446,07 złotych, z czego 50 000,00 złotych stanowiły
środki PFRON, będące w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przedmiotowe działanie realizowane było również przez Departament Inwestycji Urzędu
Marszałkowskiego w ramach poniższych zadań, które finansowane były z budżetu
Województwa:
1. ,,Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
w Bydgoszczy” - wykonano projekt modernizacji ośrodka, obecnie w przygotowaniu
jest postępowanie przetargowe na modernizację ośrodka – przeznaczona kwota wynosi
122.403,45 zł.
2. „Program funkcjonalno-użytkowy” (SOSW im. Korczaka w Toruniu) - podpisana
umowa

z

wykonawcą

na

kwotę

60.024,00

zł.

Program

do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i rozbudowy ośrodka.

przygotowywany
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3. „SOSW w Toruniu (Korczak) - likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu
do uczniów niepełnosprawnych” - remont pomieszczeń dydaktycznych, łazienek,
przekazana kwota wyniosła 143.425,00 zł.
4. „Remont łazienek w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy” - przekazana
kwota wyniosła 77.000,00 zł.
5. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
w Bydgoszczy” - przekazana kwota na to zadanie wyniosła 68.726,39 zł.
Łączna kwota realizacji działania 3.1. w 2013 roku ze środków budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wyniosła 471.578,84 zł.

CEL 4 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Działanie 4.1. Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności poprzez tworzenie i wspieranie działalności zakładów aktywności
zawodowej
ZADANIE: Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
Do dnia 31 grudnia 2013 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
funkcjonowało 7 Zakładów Aktywności Zawodowej: w Bydgoszczy, Białych Błotach, Brodnicy,
Wąbrzeźnie, Drzonowie, Radziejowie i Tucholi, w których zatrudnionych było łącznie 365 osób,
w

tym

279

osób

niepełnosprawnych,

z czego

187

osób

ze

znacznym

stopniem

niepełnosprawności, 92 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 132 kobiety
oraz 122 mieszkańców wsi.
Ostatni spośród wyżej wymienionych ZAZ, którego organizatorem jest Powiat Tucholski,
uruchomiony został pod koniec 2013 r. W roku 2012 r. Województwo przekazało środki
finansowe PFRON w wysokości 1.468.773,00 zł przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń,
dostosowanie budynku do nowych funkcji oraz zakup środka transportu. Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, wyposażenie pomieszczeń, przygotowanie stanowisk pracy, zakup maszyn,
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urządzeń, surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia działalności usługowej nastąpił
w roku 2013. Łączny koszt utworzenia zaz-u w Tucholi wyniósł 6.116.361,79 zł, w tym
ze środków PFRON 2.675.358,26 zł, a ze środków Organizatora 3.441.003,53 zł.
W nowym zaz prowadzonym przez powiat tucholski powstało 35 miejsc pracy
dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 15 miejsc pracy dla
personelu. Zaz będzie się specjalizować w usługach wytwórczo-usługowych:


gastronomia i catering,



centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową i siłownią,



sala zabaw i edukacji dla dzieci,



prace porządkowe,



krawiectwo.
W efekcie utworzenia nowej placówki, w porównaniu z rokiem 2012, ogólny stan

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zaz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
wzrósł o 15,77 %. Zmieniła się również struktura zatrudnienia. Zatrudnienie wśród osób
legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wzrosło o 21,05% (22 osoby),
a wśród osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności o 13,33% (16 osób). Największy
wzrost zatrudnienia odnotowano wśród mieszkańców wsi - 23,23% (23 osoby). W tym samym
czasie o około 16,66% (22 osoby) wzrosło zatrudnienie wśród kobiet.
W 2013 r. zatrudnienie poza zaz podjęło 14 beneficjentów, z czego 11 osób
niepełnosprawnych znalazło zatrudnienia na otwartym, a 3 osoby na chronionym rynku pracy.
Do dnia 31 grudnia 2013 r. wykonanie założonego planu finansowego na omawiane zadanie
wyniosło 100,00 %. Działanie, uruchomionego w ostatnich dniach grudnia 2013 r. Zakładu
Aktywności Zawodowej w Tucholi, finansowane było wyłącznie ze środków własnych
organizatora.
Ponadto na zadanie budżetowe ,,dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności
zawodowej” zaplanowano w 2013 r. w budżecie województwa dotację celową na zadania
bieżące w wys. 84.388,24 zł, która w całości wydatkowana została na podstawie art. 29 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, stanowiącego, iż koszty działania zakładów aktywności zawodowej
są współfinansowane m.in. ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%,
z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod
warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej.
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Omawiane wsparcie z budżetu województwa otrzymało Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski (59.389,00 zł) oraz Gmina Lisewo (24.999,24 zł). W 2013 r. na
zadanie ,,dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” nie
wpłynął żaden wniosek.

Rys. 1

Zakłady Aktywności Zawodowej działające w 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Opracowanie własne: Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Departament Spraw Społecznych

Tabela nr 14: Zestawienie przyznanych dotacji w ramach zadania dofinansowanie ze środków PFRON
kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w 2013 roku

L.P.

1.

2.

L
Podmiot
zawierający
umowę

Określenie realizowanego
zadania województwa

Nr umowy

Kwota
przyznana
(zł)

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej

BON.3020UDOT/49/ZAZ/2004
z dnia 30.04.2004 r.
zmieniona aneksami:
od nr 1 do nr 33

1 056 500,00

Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej

Nr BON.3020UDOT/843/ZAZ//2005
z dnia 02.12.2005 r.
zmieniona aneksami:
od nr 1 do nr 29

1 154 055,00
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Wąbrzeskie
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
ul. Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej

Nr SPN.3020UDOT/1047//2007
z dnia 13.08.2007 r.
zmieniona aneksami:
od nr 1 do nr 30

534 495,00

4.

Powiat Brodnicki
ul. Kamionka 18
87-300 Brodnica

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej

Nr SPN.3020UDOT/1305/2007
z dnia 24.09.2007 r.
zmieniona aneksami:
od nr 1 do nr 22

758 500,00

5.

Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej

Nr SPN.II.3020UDOT/873/2008
z dnia 06.10.2008 r.
zmieniona aneksami:
od nr 1 do nr 26

814 000,00

Powiat
Radziejowski
6
ul. Kościuszki 17
87-200 Radziejów

dofinansowanie kosztów
działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności
zawodowej

1 110 000,00

6Powiat Tucholski

dofinansowanie kosztów tworzenia
zakładu aktywności zawodowej

Nr SP-II.925.7.3.
3041.14.2011
z dnia 28.09.2011 r.
zmieniona aneksami:
od nr 1 do nr 6
Nr SP II.925.1.7.
3041.17.2012
z dnia 21.09.2012 r.
zmieniona aneksem nr 6
Razem

6 638 821,00

6.

7.

ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola

1 211 271,00

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Działanie 4.2. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób
niepełnosprawnych w rynek pracy
ZADANIE: Realizacja Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2013
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia przedstawia główne kierunki działań
zmierzających do rozwiązywania problemów funkcjonowania rynku pracy w regionie, a jego
struktura opiera się na Krajowym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014.
Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia przygotowywany i realizowany jest przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.
Departament Spraw Społecznych, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Osób
Niepełnosprawnych, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe Urzędy Pracy,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskie Ośrodki Pomocy
Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w 2012 roku realizowali zadania
wynikające z celu głównego 1 „Rozwój aktywności zawodowej mieszkańców regionu”, celu
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szczegółowego 1.2. „Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” poprzez działania
wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W I półroczu 2013 roku Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych zbierał dane
od samorządów powiatowych, organizacji pozarządowych oraz PFRON dotyczące zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, celem sporządzenia sprawozdania
za 2012 r. Zgromadzone dane wskazują, że łączna kwota jaka została przeznaczona na realizację
zadań z przedmiotowego zakresu wyniosła 205 389 462,26 zł. Środki te pozwoliły na objęcie
wsparciem łącznie 201 533 osób niepełnosprawnych.
W okresie sprawozdawczym prowadzone były również prace dotyczące aktualizacji oraz
przyjęcia Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

ZADANIE: Kontynuacja realizacji zadania dotyczącego udzielania jednorazowej pożyczki
zakładom pracy chronionej
W celu ochrony istniejących w zakładzie pracy miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
Województwo kierowało w poprzednich latach pomoc do zakładów pracy chronionej, udzielając
im jednorazowej pożyczki. Zakłady pracy chronionej wykorzystywały otrzymane środki na
odzyskanie stabilizacji sytuacji finansowej, eliminując tym samym ryzyko utraty pracy przez
zatrudnione osoby niepełnosprawne.
Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2009 r. zniosła tę formę pomocy oferowanej
Zakładom Pracy Chronionej, w związku z czym Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego nie przyznaje aktualnie pomocy finansowej na opisywany cel.
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych monitoruje na bieżąco windykację
zawartych w poprzednich latach umów o udzielenie jednorazowej pożyczki dla ZPCH.
Aktualnie

kontynuowane

są

3

inne

wszczęte

w

poprzednich

latach

postępowania w sprawie wyegzekwowania wierzytelności Funduszu z tytułu wypowiedzianych
umów o pożyczkę. Przyczyną wypowiedzenia omawianych umów było niespłacanie udzielonych
pożyczek.
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CEL 5 Zwiększenie potencjału w zakresie świadczenia usług na rzecz rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
DZIAŁANIE 5.1. Dofinansowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach oraz promowanie uniwersalnych rozwiązań w zakresie dostępności
Szczególnym zainteresowaniem wśród organizacji pozarządowych cieszy się zadanie
realizowane w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2013, które ma na celu propagowanie
aktywności osób z niepełnosprawności poprzez sport, rekreację, kulturę, czy turystykę.
W 2013 r. w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym samorząd województwa dofinansował
17 tego typu projektów na łączną kwotę w wysokości 107 365,80 zł.
Poprzez integrację wyrażoną w różnych dziedzinach życia społecznego udział
w rehabilitacji społecznej wzięło 2 242 osób, z których 1 757 stanowiły osoby
z niepełnosprawnością, w tym 320 dzieci.
Tabele nr 15 i 16 szczegółowo przedstawia, które z organizacji realizowały przedstawiony cel.

Tabela Nr 15
Konkurs nr 15/2013 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

lp.

Nr umowy

1

SPII.614.4.2.616.12.20
13 z dnia
6
maja 2013 r.

2

SP-II.614.4.4.
616.10.2012
z dnia 30 kwietnia
2013 r.

3

SP-II.614.4.5.
616.13.2013 z dnia
7 maja 2013

Podmiot

Nazwa
zadania

Stowarzyszenie
Centrum Niezależnego
"Igrzyska
Życia,
aktywnej
ul. Wojska Polskiego
rehabilitacji"
17,
87-720 Ciechocinek
Fundacja Ochrona
Zdrowia i Rehabilitacja
"Powrót
Niepełnosprawnych
przez fale"
ul. Wyszyńskiego 1,
86-320 Łasin
Pomorsko-Kujawski
Klub Kultury Fizycznej,
Sport dla
Sportu, ul. Powst. Wlkp. niewidomych
33, 85-090 Bydgoszcz
i Turystyki
Międzynarod
Niewidomych
owy Dzień
i Słabowidzących
Białej Laski
"Łuczniczka"
2013
w Bydgoszczy

Nr zadania
z
rozporządz
enia*

Termin
realizacji

kwota
przekazanej
dotacji

9

01.0230.05.2013

10 000,00

9

20.0330.06.2013

3 000,00

9

17.0331.12.2013

8 000,00
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4

5

6

7

8

9

10

11

SP-II.614.4.12.
616. 32.2012 z dnia
15 lipca 2013r.

Stowarzyszenie Sportu i
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
"Triumf Start
Bydgoszcz" 85-915
Bydgoszcz ul. Gdańska
163

"IX
Integracyjne
Zawody dla
Młodzieży w
tenisie
Stołowym"

9

1.0920.11.2013

8 000,00

SP-II.614.4.22.
616.21.2013 z dnia
13 maja 2013 r.

"Dorotkowo" Fundacja
na Rzecz Doroty
Targowskiej i Jej
Przyjaciół ,
87-100 Toruń,
ul. Podmurna 93

"VI Święto
Dorotkowa"
Rodzinna
impreza
Integracyjna

9

8.0515.09.2013

3 000,00

SP-II.614.4.27.
616.15.2013 z dnia
8 maja 2013 r.

Wąbrzeskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej
Troski,
ul. Matejki 18, 87-200
Wąbrzeźno

"Rywalizacja
i integracjaimprezy
sportoworekreacyjne
dla osób
niepełnospra
wnych"

9

15.0315.11.2013

8 000,00

9

15.0330.05.2013

3 500,00

9

10.1130.12.2013

4 500,00

9

10.1130.12.2013

3 000,00

9

3.0629.11.2013

3 400,00

9

1.0430.07.2013

5 000,00

Stowarzyszenie "Dorośli
"Nie ma
-Dzieciom"
cwaniaka,
89-400 Sępólno
który nie
Krajeńskie, ul. Szkolna
wygra w
8/7
zbijaka"
Fundacja Ducha na
Spotkanie
Rzecz Rehabilitacji
wigilijne
SP-II.614.4.30.
Naturalnej Ludzi
niepełnospra
616. 34 .2013 z dnia
Niepełnosprawnych
wnych w dniu
2013 r.
87-100 Toruń,
8 grudnia
ul. Szosa Bydgoska 15
2013 r.
Fundacja Ducha na
Rzecz Rehabilitacji
Koncert
SP-II.614.4.31.
Naturalnej Ludzi
kolęd616. 35.2013 z dnia
Niepełnosprawnych
"Kolędy dla
2013 r.
87-100 Toruń,
Ducha"
ul. Szosa Bydgoska 15
"V
Jubileuszowy
Turniej
Kręglarski
Towarzystwo Rodziców
osób
SP-II.614.4.32.
Dzieci Specjalnej Troski Niepełnospra
616.25.2013 z dnia
87-300 Brodnica
wnych
17 maja 2013 r.
ul. Wyspiańskiego 13
Województw
a KujawskoPomorskiego
Brodnica
2013"
"XII
Olimpiada
Sportowa
Stowarzyszenie Pomocy
SP-II.614.4.33.
Środowiskow
na Rzecz Rodzin 86616.23.2013 z dnia
ych Domów
060 Nowa Wieś Wielka
14 maja 2013 r.
Samopomocy
ul. Ogrodowa 2A
Województw
a Kujawskopomorskiego
SP-II.614.4.28.
616.14.2013 z dnia
7 maja 2013 r.
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Nowa Wieś
2013"

12

SP-II.614.4.34.
616.28.2013 z dnia
2013 r.

Fundacja Na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
"Arkadia"
87-100 Toruń,
ul. Młyńska 4

13

SP-II.614.4.41.
616.5.2013 z dnia
29 kwietnia 2013 r.

Fundacja "Wiatrak"
85-791 Bydgoszcz
ul. Bołucia 5

14

SP-II.614.4.42.616.
30.2013 z dnia25
czerwca 2013 r.
zmieniona aneksem
nr 1 z dnia 7
października 2013 r.

Stowarzyszenie
Aktywnych Społecznie
ul. Mickiewicza 22A
89-410 Więcbork

15

SP-II.614.4.43.
616.17.2012 z dnia
8 maja 2013 r.

Włocławski Klub
Sportowy "Pionek"
87-800 Włocławek ul,
Wyspiańskiego 4/10

16

SP-II.614.4.47.
616.8.2012 z dnia
29 kwietnia 2013
Aneks nr 1 z dnia

Stowarzyszenie "Visus
Supremus"
85-008 Bydgoszcz
ul. Krasińskiego 10

Razem

"Wspinaczka
2013"

"Festiwal
Twórczości
Osób
Niepełnospra
wnych
FART"
IV
Wojewódzki
Festiwal
Piosenki
Folklorystycz
nej i
Biesiadnej
Osób
Niepełnospra
wnych w
Więcborku
"Imprezy
sportowe:
bowling i
kręgle dla
osób z
niepełnospra
wnością"
Piknik
integracyjny
"Różni ale
Razem"

9

1.09.201330.11.2013

7 000,00

9

1.0531.12.2013

20 000,00

9

1.0430.09.2013

6 000,00

9

15.043.12.2013

3 000,00

9

20.0415.06.2013

3 500,00

98 900,00

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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Tabela Nr 16
Zadania realizowane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2013 r.

lp

Nr umowy

Podmiot

Nazwa zadania

Termin
realizacji

1

SPII.615.1.17.616
.38.2013 z dnia
16.12.2013

Chorągiew
Kujawskopomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

"Przekażmy ogień z
Betlejem"

10.12.2013
30.12.2013

Nr
zadania
z
rozporząd
zenia*

Razem

9

kwota
przyznanej
dotacji

uchwała o
przyznaniu
/nieprzyzna
niu

8 465,80

uchwała Nr
49/1821/13
z dnia
11.12.2013

8 465,80

x

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

DZIAŁANIE 5.2. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów)
W 2012 r. do tut. Urzędu wpłynęło 19 wniosków do rozpatrzenia i realizacji zadania
pn. ,,dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w tym
16 kompletnych wniosków, spełniających wymagania formalne i merytoryczne.
Zgodnie z uchwałą Nr 11/311/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2013 z późn. zm., Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 13 podmiotom, na łączną
kwotę dofinansowania wynoszącą 1.386.007,00 zł. Powyższe dofinansowanie dotyczyło
inwestycji jednorocznych, które zostały zrealizowane w 2013 r.
Z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa zgody na zawarcie umów na okres
dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki
tych obiektów, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/583/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. z późn. zm., Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego uchwałą Nr 19/708/13 z dnia 15 maja 2013 r. z późn. zm, przyznał dofinansowanie
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3 podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy wieloletnie, których okres realizacji
przewidziano na lata 2013-2014. Przeznaczone na realizację umów wieloletnich dofinansowanie
w kwocie 941.125,00 zł obejmuje wyłącznie I etapy zadań, których realizację przewidziano
w 2013.r. Drugie etapy zadania przewidziane na rok 2014 finansowane będą wyłącznie
ze środków stanowiących udziały własne Wnioskodawców.
Razem do dnia 31 grudnia 2013 r. zawarto 16 umów na dofinansowanie robót
budowlanych na łączną kwotę przyznanego dofinansowania ze środków PFRON wynoszącą
2.327.132,00 zł. Limit środków finansowych przeznaczonych na zadanie dofinansowania robót
budowlanych został rozdysponowany w całości, stąd też wykonanie planu finansowego
ww. zadania wynosi 100%.
Dofinansowaniem objęto 10 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin miejskich,
3 obiekty na terenie gminy wiejskiej oraz 3 obiekty na terenie gminy miejsko-wiejskiej.
Przedmiot

dofinansowania

obejmował

m.in.

remont

szybów

windowych,

montaż dźwigów i platform, remont ciągów komunikacyjnych, budowę podjazdów
i miejsc parkingowych, rozbudowę, zmianę sposobu użytkowania i adaptację pomieszczeń dla
potrzeb osób niepełnosprawnych; remont pomieszczeń przeznaczonych na rehabilitację,
przebudowę i remonty instalacji wentylacyjnej, remont poszyć dachowych i elewacji oraz
budowę terapeutycznej ścianki wspinaczkowej.
Dofinansowanie wyżej wymienionych inwestycji przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON polepszy warunki bytowe osób niepełnosprawnych,
umożliwi osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do budynków i swobodne poruszanie
się, a także poprawi bezpieczeństwo przebywających w obiektach osób. Dzięki dofinansowaniu
robót możliwe będzie udostępnienie osobom niepełnosprawnym nowo wybudowanych
i zaadaptowanych pomieszczeń, gdzie osoby niepełnosprawne będą miały możliwość czynnego
udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, korzystania z porad pedagoga i psychologa, uczestnictwa
w stażach i praktykach zawodowych, imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
Utworzony

zostanie

również

ośrodek

wsparcia

i

aktywizacji

zawodowej

osób

z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku wykonanych robót
nastąpiła poprawa stanu technicznego obiektów przeznaczonych na rehabilitację osób
niepełnosprawnych.

Oszczędności

związane

z

ograniczenie

strat

energii

cieplnej

w dofinansowanych obiektach, można będzie wykorzystać na cele związane z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji umożliwi także pełniejsze wykorzystanie dóbr
architektonicznych dla potrzeb rehabilitacji i terapii.
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Szacuje się, że bezpośrednio i pośrednio z efektów dofinansowania robót budowlanych,
które zrealizowano w 2013 r., korzystać będzie około 5684 osób niepełnosprawnych, z czego
278 osób wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 808 niepełnosprawnych mieszkańców
wsi.
Do 30 listopada 2013 r. na realizację zadania dofinansowania robót budowlanych
do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wpłynęło 10 wniosków, których rozpatrzenie
i realizacja nastąpi w 2014 r. Żaden spośród złożonych wniosków nie był kompletny, w związku
z czym wszyscy wnioskodawcy wezwani zostali do uzupełnienia przedmiotowych wniosków.
Przewidywany całkowity koszt realizacji wszystkich inwestycji, których dotyczą złożone
wnioski wynosi 5.647.819,28 zł, z czego 2.598.756,58 zł stanowi łączna kwota wnioskowanego
dofinansowania ze środków PFRON.
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Tabela nr 17: Wykaz Wnioskodawców, z którymi zostały zawarte umowy wieloletnie na dofinansowanie do robót budowlanych dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - stan na dzień 31.12.2013r.

L.
P.

1

2

Kwota
dofinansowania
ze środków PFRON
przyznana przez
Zarząd na 2013r.
(zł)
626 125,00

Kwota
dofinansowania
ze środków PFRON
przyznana przez
Zarząd na 2014r.
(zł)
0,00

2013-2014

196 881,67

90 000,00

0,00

2013-2014

483 932,01

225 000,00

0,00

1 933 063,78

941 125,00

0,00

Miejsce realizacji zadania

Przedmiot dofinansowania

Okres
realizacji
zadania

,JESTEM"
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym
i Osobom
Potrzebującym
Wsparcia

Placówka Integracji
i Rehabilitacji SpołecznoZawodowej
przy ,JESTEM"
Stowarzyszeniu Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
i Osobom Potrzebującym
Wsparcia
ul. Fałata 98-102
87-100 Toruń
Fundacja Ducha na Rzecz
Rehabilitacji Naturalnej Ludzi
Niepełnosprawnych
ul. Szosa Bydgoska 15
87-100 Toruń

Przebudowa Placówki
Integracji
Rehabilitacji SpołecznoZawodowej

Rewitalizacja obiektów
ośrodka rehabilitacyjnego
oraz zagospodarowanie
terenu Fundacji Ducha na
Rzecz Rehabilitacji
Naturalnej Ludzi
Niepełnosprawnych budowa ścianki do
wspinaczki terapeutycznej
oraz montaż dźwigu dla
osób niepełnosprawnych
Adaptacja budynku
magazynowego
na bazę terapeutycznorehabilitacyjną
w DPS Mgoszcz
Razem:

Fundacja
Ducha
1
na Rzecz
Rehabilitacji
Naturalnej Ludzi
Niepełnosprawnych

Powiat
1 Chełmiński
3

2013-2014

Całkowita wartość
inwestycji na
podstawie
kosztorysu
ofertowego
(zł)
1 252 250,10

L Nazwa
Wnioskodawcy

Dom Pomocy Społecznej
w Mgoszczu
86-230 Lisewo
działka Nr 40/15

X

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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Tabela nr 18: Zestawienie przyznanych dotacji w ramach zadania dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu
Województwa w 2013 roku - stan na dzień 31.12.2013r. (umowy jednoroczne)
L.
P.

Nazwa
wnioskodawcy

Miejsce realizacji
zadania

Przedmiot dofinansowania

1.

Związek Gmin
- Międzygminny
Ośrodek
Opiekuńczy

Międzygminny
Ośrodek
Opiekuńczy
ul. Łowińska 9
86-120 Pruszcz

Roboty remontowe, posadzkarskie
i towarzyszące
(remont posadzek na schodach,
podestach, podjazdach dla
niepełnosprawnych przy wejściach
do budynku oraz posadzki
na II piętrze budynku)

2.

Powiat Toruński

Dom Pomocy
Społecznej w Pigży
ul. Szkolna 8
87-152 Łubianka

3.

Powiat
Inowrocławski

Dom Pomocy
Społecznej
w Ludzisku
88-160 Janikowo
działka Nr 15/9

Remont szybu windowego poprzez
modernizację szybu
i wymianę windy, wykonanie
podjazdu
dla niepełnosprawnych
mieszkańców, remont
pomieszczenia sanitarnego,
termomodernizacja pokrycia
dachowego, wymiana posadzek,
wykonanie wentylacji mechanicznej
oraz modernizacja instalacji
wentylacji mechanicznej na terenie
Domu Pomocy Społecznej w Pigży
Remont zespołu dworskiego
w Domu Pomocy Społecznej
w Ludzisku, w tym wymiana
pokryć dachowych wraz z
dociepleniem
oraz naprawa i malowanie elewacji
w obiektach służącym osobom
niepełnosprawnym
(pałac, wozownia, spichrz)

Nr umowy,
data zawarcia

SPII.924.4.2012.3041.17.
2013
z dnia 29 kwietnia
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 10 czerwca 2013
r.
SPII.924.10.2012.3041.12
.2013
z dnia 22 kwietnia
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 30 sierpnia 2013
r.

SPII.924.8.2012.3041.18.
2013
z dnia 29 kwietnia
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 26 sierpnia 2013
r.

Według kosztorysu ofertowego
Całkowity koszt
realizacji zadania
(zł)
35 000,01

Kwota dofinansowania
przyznana przez Zarząd
(zł)
15 000,00

441 723,42

200 000,00

722 856,09

225 000,00
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4.

Powiat
Brodnicki

Dom Pomocy
Społecznej
w Brodnicy
ul. Wiejska 1
87-300 Brodnica

Remont windy osobowej w
budynku Domu Pomocy Społecznej
w Brodnicy

5.

Gmina Miasto
Grudziądz

Dom Pomocy
Społecznej Nr 1 w
Grudziądzuul.
Parkowa 1286-300
Grudziądz

Remont nawierzchni utwardzonejna
terenieDomu Pomocy SpołecznejNr
1
przy ul. Parkowej 12w Grudziądzu

6.

Gmina
Koronowo

Rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej Nr 2
w Koronowie o platformę dla osób
niepełnosprawnych
wraz z utwardzeniem dojazdu

7.

Wojewódzki
Ośrodek
Medycyny
Pracy

Szkoła Podstawowa
Nr 2
im. Jana Pawła II
w Koronowie
ul. Dworcowa 48
86-010 Koronowo
Przychodnia
Medycyny Pracy Nr
3
ul. Szosa Bydgoska
46
87-100 Toruń

8.

Wojewódzki
Ośrodek
Medycyny
Pracy

Przychodnia
Medycyny Pracy
Nr 1
ul. M.
Skłodowskiej-Curie
61/67
87-100 Toruń

Prace remontowe
w Przychodni Medycyny
Pracy Nr 3 w Toruniu
przy Szosie Bydgoskiej 46
(poszerzenie drzwi w gabinecie
edukacyjno-rekreacyjnym,
docieplenie frontowej ściany,
wykonanie wyjścia ewakuacyjnego,
wymiana rynny, malowanie
korytarza)
,,Prace remontowe
w Przychodni Medycyny Pracy
Nr 1 w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
(remont sanitariatu i szatni,
malowanie korytarza, remont
podłogi na korytarzu i w szatni
dla pacjentów)

51

SPII.924.7.2012.3041.14.
2013
z dnia 23 kwietnia
2013.r., zmieniona
aneksami:
Nr 1 z dnia 17 maja
2013 r.
Nr 2 z dnia 17 lipca
2013 r.
SPII.924.9.2012.3041.15.
2013 z dnia 23
kwietnia 2013.r.,
zmieniona aneksem Nr
1 z dnia 1 sierpnia
2013 r.
SPII.924.11.2012.3041.20
.2013 z dnia 6 maja
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1 z dnia 14
sierpnia 2013 r.
SPII.924.5.2012.3041.11.
2013
z dnia 15 kwietnia
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 1 sierpnia 2013
r.

140 025,24

70 000,00

199 958,59

99 979,00

203 446,07

50 000,00

74 508,05

30 000,00

SPII.924.6.2012.3041.10.
2013
z dnia 15 kwietnia
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 17 maja 2013 r.

60 000,00

30 000,00
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9.

Fundacja
im. Brata
Alberta

Fundacja im. Brata
Alberta
Warsztat Terapii
Zajęciowej
,,Karczemka"
Otłoczyn 1
87-700
Aleksandrów
Kujawski
Dom Pomocy
Społecznej
,,Kombatant"w
Ugoszczu
87-522 Ostrowite
działka nr 144/13

10.

Powiat Rypiński

11.

Gmina Miasto
Bydgoszcz

Dom Pomocy
Społecznej
,,Jesień Życia"
ul. Mińska 15a
85-442 Bydgoszcz

12.

Gmina Miasto
Bydgoszcz

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9
85-043 Bydgoszcz
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Zmiana sposobu użytkowania
poddasza wraz z wewnętrzną
przebudową strefy wejściowej na
parterze oraz części podpiwniczonej
istniejącego budynku głównego
Warsztatu Terapii Zajęciowej

SPII.924.13.2012.3041.23
.2013 z dnia 29 maja
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 14 listopada
2013 r.

235 929,10

117 964,00

Roboty budowlane obejmujące
wymianę poszycia dachowego wraz
z obróbkami blacharskimi,
remontem kominów i tarasów oraz
przebudowę instalacji wentylacyjnej
w piwnicy budynku Pałacu, w
którym mieści się Dom Pomocy
Społecznej ,,Kombatant"
w Ugoszczu
Ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku, remont i odświeżenie
elewacji oraz ogrodzenia

SPII.924.12.2012.3041.19
.2013 z dnia 29
kwietnia 2013.r.,
zmieniona aneksem Nr
1 z dnia 10
października 2013 r.

209 189,26

80 000,00

SPII.924.18.2012.3041.22
.2013 z dnia 27 maja
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 4 października
2013 r.
SPII.924.20.2012.3041.21
.2013 z dnia 27 maja
2013.r., zmieniona
aneksem Nr 1
z dnia 4 października
2013 r.

409 345,90

200 000,00

136 128,36

68 064,00

Roboty budowlane, remontowe
budynku administracyjnosocjalnego i gospodarczego
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Bydgoszczy w ramach
Środowiskowego Domu
Samopomocy ,,Niezapominajka
oraz Działu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
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13.

Fundacja
,,Ochrona
Zdrowia
i Rehabilitacja
Niepełnosprawn
ych"

Ośrodek Integracji
Społecznej
i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych
ul. Dworcowa 2
86-320 Łasin

Przebudowa budynku na potrzeby
Ośrodka Integracji Społecznej
i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych (OISZON)

SPII.924.3.2012.3041.26.
2013
z dnia 1 lipca 2013 r.,
zmieniona aneksami:
Nr 1 z dnia 14
listopada 2013 r. oraz
Nr 2 z dnia 14 grudnia
2013.r.
Razem:

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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706 262,63

200 000,00

3 574 372,72

1 386 007,00
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DZIAŁANIE 5.3. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących
grupy turnusowe
W myśl art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań samorządu województwa należy
opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Opinia sporządzana jest na podstawie wizji lokalnej
ośrodka i zawiera: stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku
ośrodka ze stanem faktycznym, informację o standardzie ośrodka, ocenę warunków sanitarnohigienicznych, ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków
pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, ocenę zaplecza i jego wyposażenia do
realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć
mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć
wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku
turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą
odbywały się w ośrodku.
W 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wpłynęło 26 wniosków o wpis
do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Ogółem w 2013 r.
samorząd

województwa

kujawsko-pomorskiego

zaopiniował

pozytywnie

24

wniosków

o wpis do rejestru ośrodków. Jeden z wnioskodawców ze względu na konieczność odpowiedniego
dostosowania i wyposażenia ośrodka, złożył rezygnację z przedmiotowego wniosku, w związku
z tym w przedmiotowej sprawie nie wydano opinii. W przypadku jednego ośrodka nie wydano
opinii ze względu na fakt nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.
Spośród wszystkich zaopiniowanych w 2013 r. wniosków:
- 1 wniosek dotyczył ośrodka, który nie posiadał aktualnego wpisu do rejestru ośrodków (ośrodek
posiadał wpis do rejestru ośrodków w latach 2004-2007),
- 2 wnioski dotyczyły ośrodków, które wystąpiły z wnioskiem o dokonanie zmian we wpisie do rejestru,
polegających na rozszerzeniu grup osób niepełnosprawnych, do przyjmowania których były
uprawnione,
- 21 wniosków dotyczyło ośrodków, którym upływał w 2013 r. termin uprawniający
do

przyjmowania

zorganizowanych

grup

turnusowych,

korzystających

z

dofinansowania

ze środków PFRON, bowiem wpis do rejestru ośrodków dokonywany jest na okres 3 lat,
w tym 2 wnioski zaopiniowano pozytywnie jedynie w częściowym zakresie (wydano opinię pozytywną
dotyczącą tylko określonych grup osób niepełnosprawnych, które zamierzał przyjmować dany ośrodek).
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CEL 6 Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do lecznictwa specjalistycznego,
terapii i rehabilitacji
Działanie 6.2. Wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt
rehabilitacyjny
ZADANIE: Realizacja programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami II – Obszar A”
W okresie sprawozdawczym realizowane były zarówno wnioski złożone przez
beneficjentów w 2012 r. oraz nowa edycja programu, która rozpoczęła się w 2013 r.
a)

wnioski 2012

Od początku roku Samorząd Województwa rozpoczął realizację „Programu wyrównywania
różnic między regionami II” w obszarze A. Umowa

Nr WRR/000161/02/D została zawarta

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem
Kujawsko-Pomorskim 27 grudnia 2012 roku. Zgodnie z nią PFRON przeznaczył na realizację
programu przez Jednostkę Samorządu środki finansowe do łącznej wysokości 669.926,88 zł, w tym
na projekty realizowane w ramach obszaru A programu do wysokości 653.588,88 zł oraz obsługę
realizacji projektów w ramach programu do wysokości 16.338,00 zł.
W styczniu i lutym zostały podpisane umowy z ośmioma Beneficjentami, na realizację
projektów dotyczących wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny, którzy wnioski złożyli w roku 2012.
Do końca października 2013 r. zostały zakończone i rozliczone zostały wszystkie projekty,
których beneficjentami byli: SPZOZ w Barcinie, NZOZ „Euromedica” w Kowalewie Pomorskim,
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. M.M. Kaczmarka w Ciechocinku, Regionalny Szpital
Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu, ZOZ w Chełmnie, SPZOZ w Radziejowie,
SPZOZ w Golubiu-Dobrzyniu oraz MZOZ we Włocławku. Tym samym przekazane zostały środki
finansowe w łącznej wysokości 542.348,56 zł. Z uwagi na zmiany cen sprzętów w odniesieniu do
roku, w którym były składane wnioski, jak również postępowanie przetargowe i wybranie
najkorzystniejszych ofert cenowych, wartości całkowite niektórych projektów zmniejszyły się,
a co za tym idzie, zmniejszył się również proporcjonalnie udział środków PFRON w danym
projekcie. Zgodnie z Procedurami i założeniami Programu udział procentowy środków PFRON
stanowił maksymalnie 60% całkowitej wartości projektu.
Do dnia 30 czerwca 2013 r. ze środków obsługi realizacji projektów została wydatkowana
kwota 13 558,71 złotych i została ona przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia pracownika
realizującego ww. zadanie.
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Tabela nr 19: Wykaz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic
między regionami II" - obszar A – wnioski 2012

Wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
w ramach programu PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" - obszar A
/wnioski złożone w 2012 r./
1

L.p.

1.

2.

2

Nr
sprawy

SPII.9211.1
.11.2012

SPII.9211.1
.12.2012

3

Nazwa
wnioskodawcy

SPZOZ w
Radziejowie

ZOZ w
Chełmnie

4

Adres siedziby

ul. Szpitalna 3
88-200
Radziejów

Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno

5

6

7

8

9

10

11

Udział
wnioskodawcy
(zł)

Kwota
dotacji
(zł)

Udział
środków
PFRON
(%)

Miejsce realizacji
zadania

Cel projektu

Nazwa projektu

Całkowity
koszt
realizacji
projektu
(zł)

ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

Rozwój rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w
zakresie układu ruchu i
narządu wzroku poprzez
doposażenie w sprzęt
medyczny do prowadzenia
zajęć rehabilitacyjnych po
uprzedniej diagnozie
lekarskiej.

"Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych w
zakresie układu ruchu i
narządu wzroku poprzez
doposażenie w sprzęt
medyczny do
prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych po
uprzedniej diagnozie
lekarskiej.

148 738,82

84 781,12

63 957,70

43%

Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno

Wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych w
dostępie do rehabilitacji
leczniczej, zawodowej i
społecznej. Podniesienie
standardu świadczonych
usług rehabilitacyjnych,
wzbogacenie oferty
rehabilitacyjnej o nowe
formy terapii i zabiegi
fizykoterapeutyczne,
poprawa jakości życia
świadczonych usług
rehabilitacyjnych.

"Unowocześnienie bazy
sprzętowej Działu
Fizjoterapii w
chełmińskim Zespole
Opieki Zdrowotnej"

96 784,47

38 713,79

58 070,68

60%
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3.

SPII.9211.1
.13.2012

4.

Szpital
Powiatowy Sp.
SPz o.o.
II.9211.1
w Golubiu.14.2012
Dobrzyniu

5.

SPII.9211.1
.15.2012

SPZOZ w
Barcinie

MZOZ we
Włocławku

ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin

ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin

ul. Dr J.G.
Koppa 1E
87-400 GolubDobrzyń

ul. Dr J.G. Koppa
1E
87-400 GolubDobrzyń

ul. J. Kilińskiego ul. S. Żeromskiego
1687-800
28a87-800
Włocławek
Włocławek
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"Zakup dla SPZOZ w
Zakup dla SPZOZ w
Barcinie sprzętu
Barcinie sprzętu
rehabilitacyjnego
rehabilitacyjnego
niezbędnego do
niezbędnego do
prowadzenia zajęć
prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych z
rehabilitacyjnych z osobami
osobami
niepełnosprawnymi,
niepełnosprawnymi,
umożliwiającego
umożliwiającego
osiągnięcie przy aktywnym
osiągnięcie przy
ich uczestnictwie
aktywnym ich
najwyższego poziomu
uczestnictwie
funkcjonowania, jakości
najwyższego poziomu
życia i integracji
funkcjonowania, jakości
społecznej.
życia i integracji
społecznej"
Zwiększenie dostępności do
zabiegów z zakresu
rehabilitacji leczniczej,
poprawiających stan
"Doposażenie Pracowni
zdrowotny osób
Fizjoterapii i
niepełnosprawnych
Rehabilitacji Ruchowej
zamieszkałych w powiecie
Szpitala Powiatowego
golubsko-dobrzyńskim,
Sp. z o.o. w Golubiuświadczonych przez
Dobrzyniu w sprzęt
Pracownię Fizjoterapii i
rehabilitacyjny"
Rehabilitacji Ruchowej
Szpitala Powiatowego Sp. z
o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Poszerzenie zakresu
świadczonych usług,
podniesienie ich standardu
oraz zwiększenie ilości
udzielanych zabiegów
medycznych.

"Wyposażenie w
nowoczesny sprzęt
rehabilitacyjny obiektu
Zakładu Rehabilitacji
leczniczej - Dział
Fizjoterapii przy ul.
Stefana Żeromskiego
28a we Włocławku"

20 385,00

8 154,00

12 231,00

60%

22 279,01

8 911,60

13 367,41

60%

145 854,00

58 341,60

87 512,40

60%
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6

PZN Ośrodek
SPRehabilitacyjno
II.9211.1
-Leczniczy im.
.16.2012
M. Kaczmarka

7

Regionalny
ul.Gen.W.Sikors
Szpital
SPkiego 32
II.9211.1 Specjalistyczny
86-300
im. Dr. W.
.17.2012
Grudziądz
Biegańskiego

8.

SPII.9211.1
.19.2012

Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
„Eskulap”

ul. Słońska 15
87-720
Ciechocinek

Plac Wolności 2
87-410
KowalewoPomorskie

58

Stwarzanie osobom
niepełnosprawnym
"Wyposażenie Ośrodka
ul. Słońska 15
możliwości korzystania z w sprzęt rehabilitacyjny
nowoczesnego sprzętu
służący rehabilitacji
87-720
służącego rehabilitacji,
osób
Ciechocinek
zwiększenie zakresu
niepełnosprawnych.”
świadczonych usług.
Poprawa jakości usług
medycznych rehabilitacyjnych
świadczonych w
grudziądzkim Szpitalu
poprzez zakup sprzętu do
rehabilitacji osób
„Zakup sprzętu do
niepełnosprawnych.
rehabilitacji osób
ul. Rydygiera
W wyniku uzupełnienia
niepełnosprawnych w
15/17
obiektu we wnioskowany
Regionalnym Szpitalu
86-300 Grudziądz sprzęt nastąpi wdrożenie
Specjalistycznym w
skuteczniejszego programu
Grudziądzu”
postępowania z osobami
niepełnosprawnymi.
Nastąpi także poprawa
warunków do
kompleksowej rehabilitacji
pacjentów.
Rozszerzenie
działalności w zakresie
Plac Wolności 2
wykonywanych zabiegów
87-410
rehabilitacyjnych,
"Doposażenie Gabinetu
zwiększenie
ilości
przyjęć
Rehabilitacji"
Kowalewopacjentów
w
gabinecie,
Pomorskie
skrócenie kolejki pacjentów
oczekujących na zabieg.

SUMA

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

72 268,00

28 907,20

43 360,80

60%

635 153,05

393 794,88

241 358,17

38%

37 484,00

14 993,60

22 490,40

60%

1 179 267,34

636 918,78 542 348,56

x
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b) wnioski 2013
W roku 2013 ogłoszony został również nowy nabór projektów na dofinasowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego w ramach PWRMR II w obszarze A. Wystąpienie Województwa, zawierające
wnioski 10 podmiotów pozytywnie zaopiniowanych przez Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych, zostało złożone do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON w marcu 2013 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozytywnie ocenił przedłożone
projekty i w dniu 9 grudnia 2013 r. podpisana została umowa nr WRR/000181/02/D na realizację
przez Województwo przedmiotowego Programu. Po podpisaniu umowy PFRON poinformował
tutejszy Urząd o możliwości zwiększenia przyznanej puli środków na realizację projektów ze
względu na otrzymanie dodatkowych środków na realizację PWRMR II. Tym samym został
podpisany aneks nr 01/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. do ww. umowy, który zawiera zwiększoneurealnione kwoty. Zgodnie z nim PFRON przeznaczył na realizację programu przez Jednostkę
Samorządu środki finansowe do łącznej wysokości 493.712,41 zł, w tym na projekty realizowane
w ramach obszaru A programu do wysokości 481.670,65 zł oraz obsługę realizacji projektów
w ramach programu do wysokości 12.041,76 zł.
Realizacja, finansowanie i rozliczenie umów nastąpi w roku 2014 .

Tabela nr 20
Wykaz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach
programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" - obszar A /wnioski 2013/.

59

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku wojewódzkiego programu
pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku

60

Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
w ramach programu PFRON
pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II" - obszar A w 2013 roku
/wnioski 2013/

Nazwa projektu

Całkowity koszt
realizacji
projektu (zł)

Udział
wnioskodawcy
(zł)

Kwota
dotacji
(zł)

Udział
środków
PFRON (%)

4

5

6

7

8

9

ul. Mogileńska 5
88-190 Barcin

Zakup dla SPZOZ w Barcinie
sprzętu rehabilitacyjnego
niezbędnego do wykonywania
zabiegów rehabilitacyjnych
osobom niepełnosprawnym, w
celu wspomagania ich procesu
rehabilitacji oraz usprawniania
zaburzonych funkcji organizmu

23 055,00

9 222,00

13 833,00

60

L.p.

Nr
sprawy

Nazwa
wnioskodawcy

Miejsce realizacji
zadania

1

2

3

1

Samodzielny
Publiczny Zakład
SPOpieki
II.9211.1.
Zdrowotnej w
4.2013
Barcinie
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2

Gminny Ośrodek
SPZdrowia w
II.9211.1.
Unisławiu
5.2013

ul. Parkowa 16
86-260 Unisław

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
dla Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Unisławiu

30 223,89

12 089,56

18 134,33

60

3

Przedsiębiorstwo
SPII.9211.1. Uzdrowiskowe
6.2013 Ciechocinek S.A.

ul. Kościuszki10
87-720
Ciechocinek

"Rozwój rehabilitacji
usprawniająco-rekreacyjnej osób
niepełnosprawnych w
Przedsiębiorstwie Uzdrowisko
Ciechocinek S.A."

235 393,04

94 157,21

105 926,86

51,40

4

SPII.9211.1.
7.2013

ul. 3 Maja 2
87-500 Rypin

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
dla niepełnosprawnych
pacjentów SPZOZ w Rypinie

45 626,01

18 249,81

26 977,69

59,13

SPZOZ w
Rypinie

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku wojewódzkiego programu
pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku

62

Plac Rydygiera 1
86-200 Chełmno

Innowacje bazy rehabilitacyjnej
na terenie Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Chełmnie

210 210,68

84 084,27

57 715,36

60

6

SPII.9211.1.
9.2013

ul. Rydygiera
15/1786-300
Grudziądz

Doposażenie w sprzęt do
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w
Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym w Grudziądzu

470 308,88

299 571,12

113 068,98

49,42

7

"Podnoszenie dostępności do
Powiatowy
rehabilitacji poprzez doposażenie
ul. Słowackiego 18
Szpital w
w sprzęt rehabilitacyjny Oddział
SP87-700
Rehabilitacji, Pracownię
II.9211.1. Aleksandrowie
Aleksandrów
Fizykoterapii i Pracownię
10.2013 Kujawskim Sp. z
Kujawski
o.o.
Kinezyterapii oraz Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy"

124 759,11

49 903,65

52 086,53

60

5

SPII.9211.1. ZOZ w Chełmnie
8.2013

Regionalny
Szpital
Specjalistyczny
im dr. W.
Biegańskiego
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SPII.9211.1.
11.2013

SPZOZ w
Płużnicy

Płużnica 58G
87-214 Płużnica

"Wyposażenie Gabinetu
rehabilitacji w Płużnicy II"

63

38 582,50

15 433,00

21 721,50

60

9

"Poprawa jakości i dostępności
do rehabilitacji leczniczej
Samodzielny
świadczonej niepełnosprawnym
Publiczny Zakład
SPul. Przedmiejska 1
mieszkańcom Samodzielnego
LeczniczoII.9211.1.
87-721 Raciążek Publicznego Zakładu LeczniczoOpiekuńczy w
13.2013
Opiekuńczego w Raciążku
Raciążku
poprzez wyposażenie Zakładu w
niezbędny sprzęt rehabilitacyjny"

54 681,50

21 872,60

32 808,90

60

10

Sanatorium
Uzdrowiskowe
"Wyposażenie Sanatorium "Przy
"Przy Tężni"
ul. Przy Stawku 12
Tężni" w nowoczesny sprzęt do
im. Dr J.
88-100
rehabilitacji osób
Krzymińskiego
Inowrocław
niepełnosprawnych"
w Inowrocławiu
sp. z o.o.

97 550,00

39 020,00

39 397,50

60

SP9211.1.14
.2013

SUMA

1 330 390,61

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych.

643 603,22 481 670,65
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Działanie 6.3. Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji
w niepełnosprawność
Województwo

Kujawsko-Pomorskie

wychodząc

naprzeciw

potrzebom

dzieci

i młodzieży z niepełnosprawnością w 2013 r. po raz kolejny podjęło działanie zmierzające
do wspierania wczesnej interwencji w niepełnosprawność. Realizacja ww. działań była możliwa
na podstawie ogłoszonego uchwałą Nr 10/269/13 z dnia 6 marca 2013 r. otwartego konkursu ofert
nr 19/2013 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego pod nazwą „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej
wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”. W wyniku realizacji 5 projektów
wsparciem objęto łącznie 158 osób, w tym 91 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Realizacja ww. konkursu przyczyniła się do poprawy dostępu do rehabilitacji
środowiskowej mieszkańców województwa, w tym do zwiększenia zakresu wsparcia oferowanego
przez przychodnie i poradnie oraz zintensyfikowania działań rehabilitacyjnych we wczesnym
nabytej bądź wrodzonej niepełnosprawności.

Tabela nr 21
Konkurs nr 19/2013 pn. „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej
interwencji w niepełnosprawność.”

Lp.

Nr umowy

Podmiot

Nazwa zadania

Termin
realizacji

kwota
przyznanej
dotacji

1

UM_SP.616.1.270.2
013 z dnia
17.06.2013

Stowarzyszenie "Tęczowy
Parasol"
ul. Stawowa 6
87-800 Włocławek

"Sprawni
niepełnosprawni"

1.0731.12.2013

24 200

2

Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Dzieci i
UM_SP.616.1.271.2
Młodzieży z Wadą Słuch
013 z dnia 18
"SURDO" ul. Starodębska
czerwca 2013 r.
26
87-800 Włocławek

"Indywidualne
zajęcia
surdologopedyczne
dla małych dzieci z
implantem
ślimakowym"

1.09.31.12.2013

4 800

"Podróż - etap drugi"

1.06.30.12.2013

35 000

3

UM_SP.616.1.289.2
013 z dnia
27.06.2013 r.

OFERTA WSPÓLNA
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Zespołem
Aspergera "ASPI"
ul. Widok 55a
85-357 Bydgoszcz
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Fundacja "NIE-ZWYKŁA"
dla Rodziny ul.
Powstańców Wlkp. 33
85-090 Bydgoszcz

4

UM_SP.616.1.272.2
013 z dnia 10
czerwca 2013 r.
zmieniona aneksem
Nr 1 z dnia 26
sierpnia 2013 r.

"JESTEM" Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i
Osobom Potrzebującym
Wsparcia
ul. Żółkiewskiego 37/41
87-100 Toruń

"Ośrodek wczesnej
interwencji i
wspomagania
rozwoju dziecka"

2.04.31.12.2013

25 000

5

UM_SP.616.1.288.2
013 z dnia 1 lipca
2013 r.

Stowarzyszenie
Ogrorozwoju Sołectwa
Małe Gacno "JAGODA"
Małe Gacno 35
85-505 Małe Gacno

"Dajemy radość i
wyrównujemy
szanse"

1.08.20.12.2013

11 000

Razem

100 000,00

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Działanie

6.3.

realizowane

było

również

przez

Departament

Zdrowia

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania pn. „Dajmy trochę
słońca – czyli program wspierający osoby niepełnosprawne z miejscowości Grzybno” wsparcie
otrzymało 12 dzieci niepełnosprawnych. Jego realizatorem było Towarzystwo Oświatowe
„Od Nowa” w Grzybnie, a kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa wyniosła
3.325,00 zł.
Działanie 6.4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
niepełnosprawnych
Mając

na

względzie,

iż

priorytetowym

zadaniem

jest

zapewnienie

osobom

z niepełnosprawnością dostępu do ciągłej i specjalistycznej rehabilitacji Samorząd Województwa
dofinansował 14 przedsięwzięć mających za zadanie prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. Na ten
cel przeznaczył kwotę ze środków PFRON w wysokości 136 100,00 zł. Tabela nr 22 obrazuje
różnorodność wykonywanych w tym zakresie zadań, uwidaczniając, że potrzeby realizacji tego
zadania dla różnych grup osób z

niepełnosprawnością w Województwie są znaczne.

Przeprowadzone w 2013 r. zadania w obszarze prowadzania zajęć mających na celu rozwijanie
umiejętności osób niepełnosprawnych objęły grupę 531 osób, z których 418 osób
z niepełnosprawnością, w tym 185 dzieci i młodzieży.
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Tabela nr 22
Konkurs nr 15/2013 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Nazwa
zadania

Nr zadania
z
rozporządz
enia*

Termin
realizacji

kwota
przekazanej
dotacji

9 000,00

lp.

Nr umowy

Podmiot

1

SP-II.614.4.7.
616.18.2013
z dnia 7 maja
2013 r. zmieniona
aneksem nr 1
z 14.10.2013

"Fundacja Wspierania
Rozwoju Impuls",
ul. Chopina 22/2, 87100 Toruń

"Kółko
Graniaste"

5

18.0330.10.2013,
aneks
18.03.201315.12.2013

2

SP-II.614.4.8.
616.9.2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r.
aneks nr 1 z dnia

Stowarzyszenie na rzecz
niepełnosprawnych
"Iskierka"
86-260 Unisław
ul. Lipowa 33/2

"Pies, nasz
przyjaciel.
Nasz pupil,
nasz herb"

5

1.0331.12.2013

8 000,00

Stowarzyszenie na rzecz
SP-II.614.4.9.
niepełnosprawnych
616.27.2013
"Iskierka"
z dnia
86-260 Unisław
3 czerwca 2013 r.
ul. Lipowa 33/2

Tajemnice
smaku
potraw, dań,
wypieków"Wakacyjne
warsztaty
kulinarne"

5

1.0714.09.2013

3 000,00

Stowarzyszenie
Stwardnienia
Rozsianego SM
ul. Swarzewska 10,
85-731 Bydgoszcz

"Rehabilitacj
a ruchowa"

5

3.0430.12.2013

12 000,00

5

3.0420.10.2013

10 000,00

3

4

SP-II.614.4.14.
616.7.2012 z dnia
29 kwietnia 2013 r.

5

SP-II.614.4.16.
616.4.2012 z dnia
29 kwietnia 2013r.

Fundacja "Agrafka"
87-100 Toruń,
ul. Królowej Jadwigi 6

"Tęcza"działania na
rzecz osób
niepełnospra
wnych
wpływające
na poprawę
jakości ich
życia

6

SP-II.614.4.18.
616.24.2012 z dnia
15 maja 2013r.

Fundacja "Przystań
Nadziei" 85-863
Bydgoszcz
ul. Boh. Kragujewca 11

"Umiem
więcej,
jestem bliżej"

5

1.0530.11.2013

10 000,00

SP-II.614.4.19.
616.11.2012 z dnia
6 maja 2013 r.

Stowarzyszenie
Rodziców i Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży z
Wada Słuchu "Surdo"
87-800 Włocławek
ul. Starodębska 26

"Indywidualn
e zajęcia
surdologiczne
dla małych
dzieci z wadą
słuchu"

5

15.0310.07.2013

4 800,00

7
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SP-II.614.4.21.
616.6.2013 z dnia
29 kwietnia 2013 r.

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Kujawsko-Pomorski
ul. Powstańców Wlkp.
33 , Bydgoszcz 85-090

5

1.0331.12.2013

25 000,00

5

3.0420.12.2013

18 000,00

"Koń i ja
razem
idziemy przez
świat"

5

15.0431.10.2013

8 000,00

11

SP-II.614.4.36.
616.2.2013 z dnia
25 kwietnia 2013r.

"Jąkam się i
Ogólnopolskie
co z tego".
Stowarzyszenie Osób
Terapia
Jąkających Się
grupowa osób
20-426 Lublin
jąkających się
ul Próżna 26 oddział
z terenu
Toruń 87-100 ul.
województwa
Wojska Polskiego 43/45
kujawskopomorskiego

5

1.0431.07.2013

3 500,00

12

SP-II.614.4.40.
Stowarzyszenie Pomocy
616.22.2013 z dnia
Osobom z Zespołem
14 maja 2013
"Po drugiej
Aspergera "ASPI"
zmieniona aneksem
stronie lustra"
ul. Widok 55 A
nr 1 z dnia 4
85-357 Bydgoszcz
września 2013 r.

5

20.0630.12.2013

8 800,00

13

SP-II.614.4.48.
616.31 .2013 z dnia
15 lipca 2013 r.

"Starszy brat,
starsza
siostra"

5

2.09.31.12.2013

4 000,00

14

SP-II.614.4.56.
616.26.2013 z dnia
18 czerwca 2013 r.

"Rugbydroga do
niezależności
"

5

6.05.30.09.2013

12 000,00

8

9

10

"Wszyscy
razem 2013"

"Jestem"
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom
"Poradnia
Niepełnosprawnym
EdukacyjnoSP-II.614.4.26.
i Osobom
Wyrównawcz
616.3.2013 z dnia
Potrzebującym
a dla Osób
26 kwietnia 2013 r.
Wsparcia
Niepełnospra
ul. Żółkiewskiego 37/41
wnych"
87-100 Toruń

SP-II.614.4.29.
616.20.2013 z dnia
13 maja 2013 r.

Grudziądzkie Centrum
"Caritas" im.
Błogosławionej Juty
86-300 Grudziądz
ul. Klasztorna 6

Stowarzyszenie "Visus
Supremus"
85-008 Bydgoszcz
ul. Krasińskiego 10
Fundacja Aktywna
Rehabilitacja
02-711 Warszawa
ul. Inspektowa 1
Razem

136 100,00

* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
i organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)
Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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Kontrole i wizytacje realizowanych zadań
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.), rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli
przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), jak również w oparciu o zapisy
zawieranych umów o dofinansowanie zadań ze środków PFRON i zatwierdzony przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego plan kontroli na 2013 r., pracownicy Wydziału Integracji Osób
Niepełnosprawnych, Departamentu Spraw Społecznych w 2013 roku przeprowadzili 12 kontroli,
w tym:


2 kontrole w ramach realizacji zadania ,,dofinansowania robót budowlanych dotyczących
obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów”. Kontrole obejmowały sprawdzenie prawidłowości przeznaczenia
obiektu na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz umieszczenia w widocznym miejscu
trwałych tablic z herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informujących o realizacji
inwestycji

przy

udziale

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych przyznanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W przypadku 1 podmiotu wydano zalecenia pokontrolne.


7 kontroli w ramach realizacji umów o zlecanie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zakres kontroli obejmował m.in. sprawdzenie dokumentacji merytorycznej
związanej z prowadzeniem rehabilitacji, z uwzględnieniem naboru do udziału w zadaniach,
a także wywiązywanie się Wnioskodawców z zapisów zawartych z Województwem umów
w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych związanych z otrzymanym
wsparciem ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego. W przypadku 1 podmiotu przygotowywane są aktualnie zalecenia pokontrolne.



3 kontrole realizacji umów na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów
aktywności zawodowej. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie dokumentów źródłowych
będących podstawą sporządzenia informacji o wydatkowaniu środków finansowych
Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

przekazanych

przez

Województwo na tworzenie i działalność zakładów aktywności zawodowej w latach 2011-2012
r., wywiązywania się przez Zakłady Aktywności Zawodowej z obowiązków informacyjnych o
otrzymanym wsparciu ze strony Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków
PFRON. Jedna z kontroli dotyczyła ustalenia wykonania zaleceń sformułowanych
w wystąpieniu pokontrolnym. W przypadku 2 zaz wydano zalecenia pokontrolne.
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W 2013 r. przeprowadzono również 43 wizytacje:
 12 wizytacji w ramach realizacji zadania ,,dofinansowania robót budowlanych
dotyczących obiektów

służących

rehabilitacji

w

związku

z

potrzebami

osób

niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w ramach których:
-

w

1

przypadku

sprawdzano

dokumenty

załączone

do

złożonego

wniosku

oraz zaawansowanie robót budowlanych przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
- w 1 przypadku sprawdzano zasadność prośby wnioskodawcy w zakresie wydłużenia
okresu realizacji zadania,
- w 2 przypadkach sprawdzano prowadzenie w obiekcie działalności w zakresie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych,
- w 8 przypadkach sprawdzano wykonanie robót budowlanych, których zakres został
przedstawiony

do

rozliczenia

zgodnie

z

zawartą

w

roku

2013

umową

na dofinansowanie,
 28 wizytacji, w ramach których sprawdzano zgodność danych zawartych we wniosku
w sprawie wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe, zgodnie
z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
(Dz. U. Nr 230, poz. 1694),
 3 wizytacje w ramach realizacji zadania ,,dofinansowania kosztów tworzenia i kosztów
działania zakładów aktywności zawodowej”, w ramach których:
- w 1 przypadku sprawdzano wykonanie robót budowlanych z dokumentacją inwestycyjną
przedstawioną do rozliczenia dofinansowania kosztów utworzenia zakładu aktywności
zawodowej, zakup środka transportu przeznaczonego do przewozu żywności

oraz

dostępność obiektu zaz dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w 1 przypadku sprawdzono wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia
z dokumentacją przedstawioną do rozliczenia dofinansowania kosztów działania ZAZ
w ramach kosztów w kategorii ,,inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi
i prowadzenia działalności gospodarczej”, sprawdzano wykonanie zaleceń pokontrolnych
związanych z robotami budowlanymi wykonanymi przy tworzeniu ZAZ oraz dostępnością
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Monitorowanie realizacji programu za 2013 rok
Zgodnie z założeniami wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”
corocznie prowadzony jest monitoring jego realizacji, analizowane są uzyskiwane wskaźniki oraz na ich podstawie ich wartości planowane
są działania w kolejnym roku. Tabela nr 23 zawiera monitoring zadań realizowanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności przez Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Departamentu Spraw Społecznych,
ze środków budżetu Województwa oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tabela nr 23: Tabela monitorowania realizacji programu pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku”
L.p.

Wskaźnik

Źródło danych

Wartość osiągnięta
w 2013 r.

Kwota dofinansowania

Źródło
dofinansowania

Cel 1: Budowanie pozytywnych postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych
oraz pogłębianie wiedzy na temat ich potrzeb

1

Informacja zbiorcza na temat działań na rzecz osób
niepełnosprawnych - raport

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013 i
19/2013 oraz z pominięciem otwartego
konkursu

45 umów

400 000,00

PFRON oraz
budżet
Województwa

2

Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych w
ramach zadań zlecanych

sprawozdanie z realizacji zadania
realizowanego w otwartym konkursie
ofert nr 15/2013

1 kampania

4 000,00

PFRON

Liczba opracowanych materiałów promocyjnoinformacyjnych oraz wydanych publikacji

sprawozdania z realizacji zadań
realizowanych w otwartym konkursie
ofert nr 15/2013. Podczas kampanii
prowadzenia zoz propagowano 2 000
plakatów informacyjnych, natomiast
przy realizacji zajęć dla osób jąkających
się, przekazano beneficjentom 100 szt.
ulotek informacyjnych /
sprawozdanie Departamentu Zdrowia
UM

3 materiały
informacyjne

7 900,00/
5 965,50

PFRON/
budżet
Województwa

3
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4

Część nakładu publikacji, materiałów promocyjnoinformacyjnych przekazana adresatom (w formie
papierowej lub elektronicznej), dla których zostały
opracowane

sprawozdania z realizacji zadań
realizowanych w otwartym konkursie
ofert nr 15/2013

100%

7 900,00

PFRON

5

Liczba osób niepełnosprawnych jako beneficjentów
realizowanych zadań w zakresie rehabilitacji
zawodowej
i społecznej

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013 i
19/2013 oraz z pominięciem otwartego
konkursu

5128 beneficjentów

400 000

PFRON oraz
budżet
Województwa

6

Liczba złożonych ofert, które uzyskały wymagane
minimum punktowe w ocenie formalnej
i merytorycznej

Uchwały rozstrzygające: otwarty
konkurs ofert nr 15/2013 i 19/2013 oraz
wyniki oceny ofert złożonych w trybie z
pominięciem otwartego konkursu ofert

47 ofert

400 000,00

PFRON oraz
budżet
Województwa

Cel 2 : Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia do informacji
1

Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów/warsztatów
dla osób niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013

14 zadań

136 100,00

PFRON

2

Liczba osób niepełnosprawnych biorąca udział w
szkoleniach/kursach/warsztatach

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013/
sprawozdanie Dep. Zdrowia UM

518 osób
niepełnosprawnych

136 100,00/
4 000,00

PFRON/
budżet
Województwa

3

Odsetek niepełnoprawnych uczestników
szkoleń/kursów/warsztatów, którzy dzięki wzięciu
udziału podnieśli swoją wiedzę lub umiejętności

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013

100%

136 100,00/
4 000,00

PFRON/
budżet
Województwa

4

Liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym
dot. prowadzenia poradnictwa psychologicznego/
społeczno-prawnego

sprawozdanie Dep. Zdrowia UM

1

4 930,00

budżet
Województwa

5

Liczba osób niepełnosprawnych korzystająca z
poradnictwa psychologicznego/społeczno-prawnego

rejestr spraw indywidualnych
(liczba złożonych zapytań)

10

0

nie dotyczy

6

Liczba zorganizowanych szkoleń/kursów/warsztatów
dla członków rodzin osób niepełnosprawnych w ramach
zadań zlecanych

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013
oraz z pominięciem otwartego
konkursu/
sprawozdanie Dep. Zdrowia UM

5 zadań

22 534,20/
5 000,00

PFRON/
budżet
Województwa
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7

Liczba członków rodzin osób niepełnosprawnych
biorąca udział w szkoleniach/kursach/warsztatach

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013
oraz z pominięciem otwartego konkursu

170 osób

22 534,20/
5 000,00

PFRON/
budżet
Województwa

8

Odsetek członków rodzin osób niepełnoprawnych
uczestniczących w szkoleniach/kursach/warsztatach,
którzy dzięki wzięciu w nich udziału podnieśli swoja
wiedzę lub umiejętności

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013
oraz z pominięciem otwartego konkursu

100%

22 534,20

PFRON

Cel 3 : Wyrównywanie szans w zakresie dostępności do kształcenia i zdobywania zawodu przez osoby niepełnosprawne
1

Liczba placówek edukacyjnych, które dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu zostały przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie/dane przekazane przez
Departament Inwestycji UM

6

50 000,00/
471 578,84

PFRON/
budżet
województwa

2

Liczba osób niepełnosprawnych kształcąca się w
placówkach edukacyjnych, które uzyskały
dofinansowanie

sprawozdanie

19

50 000,00

PFRON

7

6 638 821,00/
84 388,24

PFRON/
budżet
województwa

279

6 638 821,00/
84 388,24

PFRON/
budżet
województwa

239 345,81

PFRON oraz
budżet
Województwa

Cel 4 : Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych

1

Liczba działających ZAZ
sprawozdanie

2

Liczba osób niepełnosprawnych zatrudniona w ZAZ

Cel 5 : Zwiększenie potencjału w zakresie świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych

1

Liczba zorganizowanych imprez w ramach zadań
zlecanych organizacjom, w tym imprezy na rzecz
promowania aktywności osób niepełnosprawnych

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013
oraz z pominięciem otwartego
konkursu, a także działania służące
promowaniu aktywności osób
niepełnosprawnych finansowane ze
środków budżetu Województwa

29 zadań
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2

Liczba osób niepełnosprawnych uczestnicząca w
imprezach

sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 15/2013
oraz z pominięciem otwartego
konkursu, a także działania służące
promowaniu aktywności osób
niepełnosprawnych finansowane ze
środków budżetu Województwa

ok. 4 000 osób oraz
wolny dostęp dla
mieszkańców
województwa

239 345,81

PFRON oraz
budżet
Województwa

3

Liczba obiektów, w których dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu przeprowadzono roboty budowlane

sprawozdanie

16

2 327 132,00

PFRON

4

Liczba opiniowanych wniosków o wpis do rejestru
ośrodków przyjmujących grupy turnusowe

sprawozdanie

24

nie dotyczy

nie dotyczy

Cel 6 : Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji

1

Liczba osób niepełnosprawnych korzystająca z usług
rehabilitacyjnych w różnych typach placówek
uzyskujących dofinansowanie w ramach zadań
zleconych

x

x

x

x

2

Liczba placówek, która dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu zakupiła sprzęt rehabilitacyjny

sprawozdanie do PFRON

8

542 348,56

PFRON

3

Liczba dzieci niepełnosprawnych biorąca udział we
wczesnym wspomaganiu rozwoju w ramach zadań
zlecanych

Sprawozdania z realizacji zadań w
otwartym konkursie ofert nr 19/2013/
sprawozdanie Dep. Zdrowia UM

103

100 000,00/
3 325,00

środki budżetu
Województwa

4

Liczba zorganizowanych warsztatów w zakresie
wdrażania nowoczesnych metod i techniki rehabilitacji
dla osób zajmujących się rehabilitacją osób
niepełnosprawnych

x

x

x

x
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Zadania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych podejmowane
przez pozostałych Realizatorów Programu
Realizacja programu w znacznej mierze polega na wykonywaniu zadań należących
do Samorządu Województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Niezwykle istotna jest również realizacja zadań we współpracy i przy
udziale wielu instytucji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego m.in.
PFRON-u, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządów terytorialnych
czy organizacji pozarządowych.
Tabela nr 24 przedstawia zebrane dane, z których wynika, że łączna kwota zadań, które nie
zostały bezpośrednio ujęte w celach i działaniach programu, a są realizowane na rzecz osób
niepełnosprawnych wynosi 335.465.601,00 zł. W ramach też kwoty podejmowane były zadania
dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz granty, finansowane ze środków unijnych,
budżetu

Wojewody,

budżetów

powiatów,

PFRON-u

a

także

środków

sponsorów.

Liczba niepełnosprawnych beneficjentów działań wynosi 61.642 osoby.
Zadania realizowane w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przede
wszystkim mają umożliwić pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz budowanie województwa
bez barier. Obejmuje takie zadania jak np.:

dofinansowanie uczestnictwa w turnusie

rehabilitacyjnym, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych,
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz dofinansowanie usług tłumacza języka
migowego, dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów tworzenia
i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na działania związane z rehabilitacją społeczną osób
niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim, w 2013 r. przeznaczono łącznie
115.145.003,00 zł.
W ramach prowadzonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, osoby niepełnosprawne
nie tylko mogą stać się aktywnymi uczestnikami otwartego i chronionego rynku pracy.
Podejmowane są również działania podnoszące kwalifikacje osób niepełnosprawnych, zachęcające
do rozpoczęcia własnej działalności czy też do uczestnictwa w różnych projektach, stażach
czy programach. Istotnym elementem zadania jest również wspieranie chronionego rynku pracy,
w tym Zakładów Pracy Chronionej – obecnie ich liczba w Województwie wynosi 129. Łączna
kwota środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2013 roku
wyniosła 198.244.144,00 zł.
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Ponadto, dla jak najlepszej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
zleca się Organizacjom Pozarządowym wykonywanie określonych zadań w ramach otwartych
konkursów ofert – GRANTY. Na ten cel w 2013 roku przeznaczono łącznie kwotę 242.382,00 zł.
Tabela nr 24: Zadania podejmowane przez pozostałych Realizatorów Programu

L.p.

Realizator zadania

1.

Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki

Rodzaj zadania

Liczba
niepełnosprawnych
beneficjentów
zadania

rehabilitacja
społeczna

3 145

GRANTY

877

222 812

Kwota
wsparcia
(zł)

73 623 791

Źródło
finansowania

budżet
Wojewody

2.

Wojewódzki Urząd
Pracy

rehabilitacja
zawodowa

945

brak danych

PO KL
(Priorytet VI)

3.

Regionalny Ośrodek
Opieki Społecznej

rehabilitacja
zawodowa

865

21 834 072

PO KL
(Priorytet VII)

4.

5.

Powiaty

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

rehabilitacja
społeczna

23 859

rehabilitacja
zawodowa

6 988

GRANTY

164

rehabilitacja
społeczna
rehabilitacja
zawodowa
SUMA:

PFRON/EFS/
budżet
36 408 093
powiatu/środki
sponsorów
PFRON/Fundusz
6 955 801
Pracy/EFS
19 570

brak danych

2 469

5 113 119

PFRON

22 330

191 288 343

PFRON

61 642

335 465 601

Opracowanie własne: Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
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Podsumowanie
Wszystkie działania oraz przedsięwzięcia podejmowane przez Pełnomocnika Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych,
Departamentu Spraw Społecznych są realizacją polityki samorządu województwa w zakresie
działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w jak najszerszym zakresie. W pełni
wpisują się one w program wojewódzki pt. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób
niepełnosprawnych do 2020 roku”. Podejmowane inicjatywy polegają na kształtowaniu
pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, zmierzają do zwiększenia
dostępu do leczenia, opieki, rehabilitacji, kształcenia, podnoszenia kwalifikacji, zwiększenia
dostępu do dóbr i usług, aby osoby niepełnosprawne w pełni mogły uczestniczyć w każdej
dziedzinie życia oraz aktywnie realizować swoje cele dzięki integracji środowiskowej i społecznej
zarówno na poziomie krajowym jak i zagranicznym.
Realizacji powyższych celów służy szerokie zaangażowanie wielu instytucji, m.in.:
administracji rządowej, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego właściwych
departamentów (działających w zakresie zdrowia, edukacji, sportu i turystyki, kultury, itp.),
samorządów powiatowych i gminnych, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy,
a także organizacji pozarządowych i środowiska lokalnego, które stanowią bezpośrednie otoczenie
dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wszystkie zadania
podejmowane

w

niepełnosprawnych,

Województwie

Kujawsko-Pomorskim

uwzględniają

potrzeby

osób

identyfikowane są problemy, a także usuwane przeszkody rzeczywiste

i mentalne, które stają na drodze realizacji praw osób niepełnosprawnych.
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