Wyniki konkursu
na realizację zadań publicznych z zakresu,_1=ehabilifacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku
W odpowiedzi na

ogłoszony

konkurs na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
realizowane przez fundacje lub organizacje pozarządowe na zlecenie
samorządu powiatowego /art. 36 ust.2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/ wpłynęło dwie oferty. Obie uzyskały dofinansowanie.
niepełnosprawnych

Zarząd
Powiatu Krośnieńskiego
w wysokości 25.000 zł w następujący sposóL:

I.Centrum Medyczno-Charytatywnego w
na :

postanowił

Krośnie

w

przeznaczyć

wysokości

polegające

9.000

środki

złotych

PFRON

na zadanie

- organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób 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(§ 1 pkt 3 rozporządzenia)
- oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które, mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
osób niepełnosprawnych (§ 1 pkt 5a rozporządzenia)
pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnyc~"·
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
w wysokości 16.000 złotych na zadanie polegające na:

Umysłowym

w

Krośnie

- organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących prc~esu integracji osób niępełnosprawnych
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 rehabilitac ji(§ 1 pkt 3 rozporządzenia)
- oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniaJą i wspierają
funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach
społecznych i w różnych środowiskach (§ 1 pkt 5c rozporządzenia);
pod nazwą „Centrum Asystencji Rodzinnej w Krośnie".

Krosno, 29.05.2015r.

