
Zadanie Sposób realizacji 

Realizatorzy  

i instytucje 
współrealizujące 

Termin 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

1. 

Rozwój 

Rehabilitacji 

społecznej 

1.1 

Dofinansowanie do 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych  w 

turnusach rehabilitacyjnych  

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

-środki PFRON 

-środki własne osób 
niepełnosprawnych 

-środki EFS 

 1.2  

Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych. 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy 

w Krasnymstawie,  

Domy Pomocy 

Społecznej, 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Organizacje pozarządowe 
zrzeszające osoby 
niepełnosprawne i 
działające na ich rzecz 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

-środki PFRON 

-środki 
samorządowe 

-środki 
pozabudżetowe 

 1.3  

Dofinansowanie zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i 

środki o pomocnicze . 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie 

Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

-środki PFRON 

-środki NFZ 

-środki własne osób 
niepełnosprawnych 

 1.4 

Dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych w 

komunikowaniu się i 
technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki własne 
osób 

niepełnosprawnych 

 1.5 

Dofinansowanie kosztów 

tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej  

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie 

Gminna administracja 

samorządowa, 
Organizacje pozarządowe 
zrzeszające osoby 
niepełnosprawne i 
działające na ich rzecz. 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki 
samorządowe 

- środki EFS 

- środki 
pozabudżetowe 

 1.6  

Dofinansowanie zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny. 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki 
pozabudżetowe 
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Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 
gospodarczą, osoby 
prawne i jednostki 

organizacyjne nie 

posiadające osobowości 
prawnej, jeżeli prowadzą 
działalność związana z 
rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych przez  
okres co najmniej dwóch 

lat przed dniem złożenia 
wniosku o 

dofinansowanie. 

2. 

Rozwój 

rehabilitacji 

zawodowej. 

2.1 

Pośrednictwo pracy i 
poradnictwo zawodowe dla 

osób niepełnosprawnych, ich 
szkolenie oraz 

przekwalifikowanie. 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
Pracodawcy 

zatrudniający osoby 
niepełnosprawne 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki EFS 

- środki 
pozabudżetowe 

 2.2 

Przyznawanie osobom 

niepełnosprawnym środków 
finansowych na podjęcie 
działalności gospodarczej , 
rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni 
socjalnej  

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
Pracodawcy 

zatrudniający osoby 
niepełnosprawne 

 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki własne 
osób 

niepełnosprawnych 

 2.3 

Zwrot kosztów pracodawcom 

zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne 

-adaptacji pomieszczeń 
zakładu pracy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych ,  
-adaptacji lub nabycia  

urządzeń ułatwiających 
osobie niepełnosprawnej 
funkcjonowanie w zakładzie 
pracy, 

- zakupu i autoryzacji  

oprogramowania na użytek 
pracowników 

niepełnosprawnych oraz 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krasnymstawie 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
Pracodawcy 

zatrudniający osoby 
niepełnosprawne 

 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki 
pozabudżetowe 
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urządzeń technologii 
wspomagających lub 
przystosowanych do potrzeb, 

o których mowa wyżej, 
-rozpoznania przez służby 
medycyny pracy potrzeb, o 

których mowa wyżej  
 2.4 

Zwrot pracodawcom 

zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne 
miesięcznych kosztów 
zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi 
niepełnosprawnemu w pracy 
w zakresie czynności 
niemożliwych lub trudnych 
do samodzielnego 

wykonywania przez 

pracownika 

niepełnosprawnego na 
stanowisku pracy, 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
Pracodawcy 

zatrudniający osoby 

niepełnosprawne 

 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

 

- środki PFRON 

- środki 
pozabudżetowe 

 2.5 

Zwrot pracodawcom 

zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne kosztów 
wyposażenia stanowiska 
pracy.  

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krasnymstawie 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
Pracodawcy 

zatrudniający osoby 
niepełnosprawne 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki 
pozabudżetowe 

 2.6  

Dofinansowanie lub 

finansowanie usług i 
instrumentów rynku pracy, 

tj.: 

- szkoleń , 
- stażu, 
- prac interwencyjnych, 

- przygotowania    

  zawodowego dorosłych, 
- badań lekarskich, 
- zwrotu kosztów przejazdu   

  do miejsca pracy lub  

  pracodawcy, 

- studiów podyplomowych, 

- bonu na zasiedlenie,  

- bonu szkoleniowego, 

- bonu stażowego. 
 

 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Krasnymstawie 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
Pracodawcy 

zatrudniający osoby 
niepełnosprawne 

 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

- środki PFRON 

- środki Funduszu 
Pracy  

- środki 
pozabudżetowe 

3.  

Wyeliminowanie 

lub zmniejszenie 

barier 

ograniczających 
uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych 
w życiu 

3.1 

Realizacja Modułu I 
pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd”,  
Likwidacja barier 

transportowych, likwidacja 

barier w dostępie do 
uczestnictwa w 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

Ciągłość 
realizacji 

zadania i 

jego 

specyfikacja 

uzależniona 
od decyzji 

PFRON 

- środki PFRON 

- środki własne 
osób 

niepełnosprawnych 
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społecznym, 
zawodowym. 

społeczeństwie 
informacyjnym, likwidacja  

barier w poruszaniu się oraz 
pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej . 

 

 3.2 

Prowadzenie zajęć dla osób 
niepełnosprawnych przez 
organizacje pozarządowe w 
ramach otwartego konkursu 

Administracja 

samorządowa,  
Organizacje poza 

rządowe, Podmioty 
działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Ciągłość 
uzależniona 
od 

złożonych 
wniosków 

- środki 
samorządowe 

- środki PFRON 

 

 3.3  

Realizacja Modułu II 
pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd” pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym.  

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

Ciągłość 
realizacji 

zadania i 

jego 

specyfikacja 

uzależniona 
od decyzji 

PFRON 

- środki PFRON 

- środki własne 
osób 

niepełnosprawnych 

4 

Korzystanie z 

możliwości 
dofinansowania na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 
w ramach 

programów 

celowych PFRON 

4.1 

Propagowanie w środowisku 
osób niepełnosprawnych oraz 
organizacji działających na 
ich rzecz możliwości 
uczestnictwa w programach 

celowych PFRON, 

uczestnictwo Powiatu w 

realizacji takich programów 

w ramach potrzeb i 

posiadanych możliwości.  

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

Ciągłość 
realizacji 

zadania i 

jego 

specyfikacja 

uzależniona 
od decyzji 

PFRON 

- środki 
pozabudżetowe 

- środki PFRON 

- środki 
samorządowe 

 

 4.2  

Realizacja Modułu III 
pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd”  
„Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Realizacja 

jednorazowa 

-środki PFRON 

5 

Zapobieganie 

niepełnosprawności 

5.1  

Wczesne rozpoznawanie 

diagnozowanie oraz 

ograniczanie skutków 

niepełnosprawności 

Administracja 

samorządowa, 
Administracja rządowa, 
Organizacje pozarządowe 
zrzeszające osoby, 
niepełnosprawne i 
działające na ich rzecz, 
Zakłady opieki 
zdrowotnej 

Zadanie  

charakterze 

ciągłym 

- środki 
samorządowe 

- środki 
pozabudżetowe 

 5.2 

Prowadzenie i dotowanie 

zajęć z wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci 

(0-7) lat 

 

 

 

Jednostki Organizacyjne 

Powiatu 

Krasnostawskiego, 

 

 

 

 

Zadanie  

charakterze 

ciągłym 

- środki 
samorządowe 
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6 

Podnoszenie 

kwalifikacji 

pracowników  

w celu 

sprawniejszej 

obsługi klienta 
niepełnosprawnego 

6.1 

Szkolenie kadr 

samorządowych oraz 
organizacji z zakresu 

problematyki 

niepełnosprawności- 
uczestnictwo w Module II 

pilotażowego programu 
Aktywny Samorząd,  

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Zadanie  

charakterze 

ciągłym 

- środki 
samorządowe 

- środki 
pozabudżetowe 

- środki PFRON 

- środki EFS 

 

7.  

Wsparcie ekonomii 

społecznej 

7.1 

Wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej, 
wzmocnienie pozycji 

ekonomicznej i 

samodzielności rynkowej 
społecznych 

Starostwo Powiatowe w 

Krasnymstawie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Krasnymstawie, 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Zadania o 

charakterze 

ciągłym 

-środki 
samorządowe 

-środki PFRON 

 


