UCHWAŁA NR 4111/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie rozstrzygnięcia

otwartego konkursu ofert na realizację w formie

wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,

będących w

2017

roku w

dyspozycji

Samorządu

Województwa Wielkopolskiego
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust.
2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1945), uchwały Nr XXIII/ 626/16 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu
współpracy

Samorządu

pozarządowymi

oraz

Województwa

innymi

Wielkopolskiego

podmiotami prowadzącymi

z

organizacjami

działalność

pożytku

publicznego na rok 2017 oraz uchwały Nr XXX/777/17 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: określenia zadań, na które
w 2016 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa, Zarząd Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Zatwierdza się do realizacji w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2017 roku
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, projekty podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych, wyłonione w wyniku

otwartego

konkursu ofert na rok 2017 w łącznej kwocie 3 350 000,00 zł (słownie: trzy miliony
trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Wykaz podmiotów, których projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji
zadań, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 4111/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie rozstrzygnięcia

otwartego konkursu ofert na realizację w formie

wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,

będących w

2017

roku w

dyspozycji

Samorządu

Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie uchwały Nr 3629/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
9 maja 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie fundacjom
i organizacjom pozarządowym realizację następujących zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,

będących

w

dyspozycji

Samorządu Województwa Wielkopolskiego:
1) prowadzenie

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych

w

różnych

typach

placówek;
2) organizowanie

i

prowadzenie

szkoleń,

kursów,

warsztatów,

grup

środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób
niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków

rodzin

osób

bezpośrednio

niepełnosprawnych,
zaangażowanych

społecznej

osób

zagadnień

dotyczących

opiekunów,

w proces

niepełnosprawnych,
procesu

ze

kadry

i

rehabilitacji

zawodowej

szczególnym

integracji

osób

wolontariuszy
lub

uwzględnieniem

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;
4) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób

niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej
i zawodowej,
c) prowadzenie

specjalistycznego

poradnictwa

zawodowego

i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego
poszukiwania

pracy

i

utrzymania

w

zatrudnieniu

osób

niepełnosprawnych;
5) zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia;
6) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach

życia społecznego i zawodowego;
7) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub

wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności
usług asystencji osobistej.
Na otwarty konkurs wpłynęło 102 oferty na wyżej wymienione zadania, 4 oferty nie
spełniły wymagań formalnych konkursu.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 3795/2016 z dnia 8 czerwca 2017
roku

powołał

Komisję

Konkursową

w

celu

opiniowania

złożonych

ofert

w wymienionym wyżej otwartym konkursie.
Komisja Konkursowa dokonała merytorycznej oceny ofert, zaproponowała rozdział
środków finansowych i przedkłada wyniki konkursu do zatwierdzenia przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

