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    Warszawa, dnia 21 lutego 2022 r. 

BON-X.7423.19.2022.AKU  

 

Według rozdzielnika 

 

Szanowni Państwo Wojewodowie, 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje,  

że rozpoczęła się realizacja zadania pn. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów, 

które zostały wypracowane w ramach projektu PO WER 2014 – 2020 pt. „Aktywni 

niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. 

Ww. projekt jest realizowany od dnia 1 października 2020 r. przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.  

Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia  

do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne 

funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań 

realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej. 

W dniu dzisiejszym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

rozpoczął nabór wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu oraz treść Regulaminu pilotażu wraz  

z załącznikami: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-

edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-

niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-

standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/ 

Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-

edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-

niepelnosprawnych/raporty-i-opracowania/standardy-funkcjonowania-warsztatow-terapii-

zajeciowej-luty-2022-r-wstepna-wersja-przygotowana-do-pilotazu/ 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-pilotazu-standardow-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/raporty-i-opracowania/standardy-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej-luty-2022-r-wstepna-wersja-przygotowana-do-pilotazu/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/raporty-i-opracowania/standardy-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej-luty-2022-r-wstepna-wersja-przygotowana-do-pilotazu/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/raporty-i-opracowania/standardy-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej-luty-2022-r-wstepna-wersja-przygotowana-do-pilotazu/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/raporty-i-opracowania/standardy-funkcjonowania-warsztatow-terapii-zajeciowej-luty-2022-r-wstepna-wersja-przygotowana-do-pilotazu/
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Ogłoszenie o naborze wniosków zostało także opublikowane na głównej stronie PFRON: 

www.pfron.org.pl 

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-

niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz projektu 

http://wlaczeniespoleczne.pl 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie ww. informacji na Państwa stronach 

internetowych oraz przesłanie jej do podległych jednostek.  

 

 

     Z poważaniem 

 
    Agnieszka Ginel 

 Dyrektor 

  Biura Pełnomocnika Rządu 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
                                                                                                     /-podpisano certyfikatem kwalifikowanym/ 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wojewoda Dolnośląski 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

3. Wojewoda Lubelski 

4. Wojewoda Lubuski 

5. Wojewoda Łódzki 

6. Wojewoda Małopolski 

7. Wojewoda Mazowiecki 

8. Wojewoda Opolski 

9. Wojewoda Podkarpacki 

10. Wojewoda Podlaski 

11. Wojewoda Pomorski 

12. Wojewoda Śląski 

13. Wojewoda Świętokrzyski 

14. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

15. Wojewoda Wielkopolski 

16. Wojewoda Zachodniopomorski  

http://www.pfron.org.pl/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych
http://wlaczeniespoleczne.pl/

