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Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu przeznaczonego dla
osób z niepełnosprawnościami pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do
pracy". Jest to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, finansowany ze
środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii
Europejskiej oraz Budżetu Państwa.
Pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który działając zgodnie ze swoją
misją, odpowiada za narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Dla uzyskania efektu kompleksowości i możliwie najwyższej jakości modelu, projekt
jest wspierany przez partnerów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).
Na realizację projektu Unia Europejska i Budżet Państwa przeznaczyły 85,3 mln zł.
Termin realizacji projektu: styczeń 2018 – wrzesień 2022 r.
CELE PROJEKTU
Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności
społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego
schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie
mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności
zawodowej.
Mówiąc o „kompleksowym modelu", mamy na myśli jednoczesne działania,
uwzględniające cztery zakresy rehabilitacji:
•
•
•
•
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Z projektu skorzysta 600 osób, spełniających warunki dostępu, które zostaną
objęte kompleksową rehabilitacją Z założenia będą to:
http://walcz.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/?p_auth=9eAJ5zrm&p_p_id=101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO&p_p_lifecycle=1&p_p_state...1/2
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1. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu
uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu
leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
2. Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu
uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna
zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
3. Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy
nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku
zamieszkania lub funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj
niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.
Wsparcie dla osób z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i
kujawsko-pomorskiego jest realizowane w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
WIELSPIN w Wągrowcu. Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do
kompleksowej rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła
rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny i niestacjonarny.
Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej będzie ustalany
indywidualnie dla każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i
dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w projekcie.
Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do oddziału Wielkopolskiego
PFRON Patrycja Królak-Samodzielny referent ds. wsparcia i współpracy z
pracodawcami Oddział Wielkopolski PFRON, tel. 61 666 46 10,
pkrolak@pfron.org.pl
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