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Odpo^iadaj^c na pismo z dnia 21 lipca 2015 r., znak: VriI.7061.88.2015.KK, 

w sprawie wnioskow o zwi^kszenie dofinansowania warsztatow terapii zaj^ciowej, prosz? 

0 przyj^cie ponizszych wyjasnieh; 

W z w i ^ u z licznymi wyst^ieniami przedstawicieli jednostek prowadz^cych 

warsztaty terapii zaj^ciowej, samorz^dow powiatowych oraz osob niepelnosprawnych» 

w ktorych sygnalizowano trudnosci w zakresie prawidtowego funkcjonowania warsztatow 

oraz maj^c na wzgl^dzie rol? warsztatow terapii zaj^ciowej w systemie wsparcia osob 

niepelnosprawnych, ich ogromn^ prac? na rzecz aktywizacji spolecznej i zawodowej osob 

niepeinosprawnych, przeanalizowano istniej^ce mozliwosci dokonania przesuni^c w planie 

finansowym Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeinosprawnych, w wyniku 

czego uruchomiono procedure dokonania zmian w tym planie. 

Dzi^ki zgodzie wyrazonej przez Ministra Finansow dnia 26 czerwca 2015 r. oraz 

pozytywnej opinii Komisji Finansow Publicznych z dnia 1 lipca br. zostaly zwi^kszone srodki 

przypadaj^ce wediug algorytmu na realizacj^ zadah z zakresu rehabilitacji osob 

niepeinosprawnych nalez^cych do kompetencji samorz^dow powiatowych do kwoty 

747 105 000,00 zl ( t j . o kwot? 35 383 000 zl). 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 uslawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepeinosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z pozn. zm.) srodki Funduszu przekazywane przez Prezesa Zarz^du tego 

Funduszu samorz^dom wojewodzkim i powialowym na realizacj? okreslonych zadah lub 

rodzajow zadah, na wyodr^bniony rachunek bankowy - wediug algorytmu. 



Rownoczesnie nalezy podkreslic, ze decyzj? o przeznaczeniu srodkow PFRON 

na okreslone zadania podejmuje rada powiatu (art. 35 ust. 3 ustawy o rehabilitacji {...)), ktora 

dokonuj^c okreslonych rozstrzygni^c powinna uwzgl^dniac zapisy powiatowego programu 

dzialah na rzecz osob niepelnosprawnych, jak i aktualne, zidentyfikowane potrzeby 

niepetnosprawnych mieszkaricow. W zwiqzku z powyzszym, rada powiatu decyduje 

0 przeznaczeniu i o wysokosci srodkow PFRON na dofinansowanie kosztow dzialania 

warsztatow terapii zaj^ciowej. 

Bior^c powyzsze pod uwag?, Minister Pracy i Polityki Spolecznej zwrocit si^ 

z apelem do samorz^dow powiatowych z prosb^ o przekazanie warsztatom funkcjonuj^cym 

na ich terenie dodatkowych srodkow PFRON, ktore powiatom zostaly przekazane 

na pocz^tku lipca biez^cego roku. 

Maj^c powyzsze na uwadze oraz potrzeby zapewnienia wsparcia wtz ze srodkow 

PFRON na jednakowym poziomie podj^to prace zmierzaj^ce do zmiany rozporz^dzenia 

w sprawie algorytmu (...) w celu zwi^kszenia wysokosci kwoty dofinansowania ze srodkow 

PFRON uczestnictwa osoby niepelnosprawnej w wtz. Przewiduje si?, ze zmiana w tym 

zakresie b^dzie obowi^wac od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Odnosz^c si? kwestii dotycz^cych oceny funkcjonowania warsztatow terapii 

zaj^ciowej uprzejmie informuj?, ze warsztat terapii zaj^ciowej jest jedn^ z instytucji 

pelni^cych wazn^ rol? w aktywizowaniu osob niepelnosprawnych. Istotnym celem 

funkcjonowania warsztatu jest stworzenie warunkow, dzi?ki ktorym osoby niepelnosprawne 

osi^n^jak najwyzszy poziom samodzielnosci i niezaleznosci w funkcjonowaniu spolecznym 

i zawodowym, a takze przyczyni^si? do ich integracji ze spoleczehstwem. 

Przepisy ustawy definiuj^ warsztat jako „wyodr^bnionq organizacyjnie i finansowo 

placowk^ stwarzajqcq osobom niepelnosprawnym niezdolnym do podj^cia pracy mozliwosc 

rehabilitacji spolecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiej^tnosci 

niezb^dnych dopodj^cia zatrudnienia" (art. 10a ust. 1 usiawy o rehabilitacji {...)). 

Glownym celem wtz, poza rehabilitacji spolecznq, jest aktywizacja zawodowa 

w zakresie pozyskania lub przywracania umiej?tnosci niezb?dnych do podj?cia zatrudnienia 

przez osoby niepelnosprawne. 

PodjQcie pracy zawodowej przez osoby niepelnosprawne nalezy traktowac jako 

element procesu usamodzielnienia si? tych osob zarowno w aspekcie ekonomicznym, jak tez 

psychospolecznym. Wykonywanie pracy zawodowej, poza mozliwosci^ samodzielnego 

utrzymania si?, daje mozliwosc nawi^ywania kontaktow spolecznych i wyjscia z izolacji, 

ktorej cz?sto doswiadczaj^ osoby niepelnosprawne. 



W zalozeniach warsztat terapii zaj^ciowej miat bye przejsciow^ form^ wsparcia dla 

tych osob niepetnosprawnych, klore maj^duze problemy w wejsciu na rynek pracy. Jednakze 

w praktyce warszlaty terapii zaj^ciowej staly si? dla wielu osob niepetnosprawnych 

podstawowq^ i docelow^ form^ aktywizacji. 

Dtugotrwalosc pobytu uczestnikow w warsztacie oraz efekty w zakresie ich 

przechodzenia na rynek pracy to jedne z najwi^kszych wyzwari zwi^zanych 

z funkcjonowaniem warsztatow terapii zaj^ciowej. 

Jednakze nalezy zauwazyc, ze warsztaty terapii zaj^ciowej ŝ  jedynie elementem 

systemu. System instytucji powolanych do wspomagania zroznicowanej zbiorowosci osob 

niepelnosprawnych jest dose ztozony ze wzgl^du na wielowymiarowosc sytuacji, problemow 

i potrzeb osob niepetnosprawnyeh oraz ich rodzin. Dlatego tez nie mozna oceniac wtz 

w oderwaniu od reszty instrumentow wsparcia osob niepelnosprawnych. 

Rownoczesnie informuj?, ze w ramaeh Dzialania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja RozwoJ 2014-2020 planowana jest reahzacja projektu „Rewizja i rozbudowa 

istniej^cych r o z w i ^ n ustawowyeh reahzowanych przez podmioty pubhczne i niepubliczne 

na rzeez wl^czenia spotecznego osob niepelnosprawnych oraz wypraeowanie nowych 

rozwi^zah w tym zakresie". Projekt zaklada przeprowadzenie analizy rozwi^ari ustawowyeh 

rehabihtacji spolecznej, co ma pozwohc na modyfikaej? lub dodanie do istniej^cego systemu 

wsparcia osob niepelnoprawnych instrumentow, zapewniaj^cych mozHwie samodzielne 

funkcjonowanie osob niepelnosprawnych w spoleczehstwie. 
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