
Nabór wniosków w ramach programu Rehabilitacja 25 plus 
 
W związku z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus’, Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON zachęca 
wszystkie podmioty prowadzące Ośrodki Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze oraz Ośrodki 
Rewalidacyjno-Wychowawcze z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w pilotażowym 
programie „Rehabilitacja 25 plus” w nowym roku szkolnym 2020/2021, trwającym od 1 września 2020 

r. do 31 sierpnia 2021 r. Wnioski należy składać w tutejszym Oddziale PFRON od 22 czerwca 2020 r. 
do 5 sierpnia 2020 r. 

Adresatami programu są placówki edukacyjne działające na podstawie ustawy z dn. 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe, a beneficjentami są absolwenci tych placówek, którzy poprzez udział w 
programie, otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na całodziennych usługach 
opiekuńczych, aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej i zawodowej. Uczestnikami 
programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte 
rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy 
czy warsztatach terapii zajęciowej).  

Zarząd PFRON ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu 
miesięcznie w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).  
Program oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON w zakładce 
„Programy i zadania PFRON”. 
 
 

Nabór wniosków w konkursie grantowym „Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych” 
 

  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił w dniu 19 czerwca 
br. konkurs grantowy, służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu 
door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych” (Działanie 2.8 PO WER). Nabór wniosków rozpoczęto w dniu 22 czerwca br. od 
godz. 8.00. i będzie trwał aż do dnia 21 sierpnia 2020 r., do godz. 14:00. 
  
Wnioskodawcami uprawnionymi do udziału w konkursie grantowym są następujące 
jednostki samorządu terytorialnego: 

• gminy, 
• związki i porozumienia gmin, 
• powiaty, 
• związki i porozumienia powiatów. 

  
Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym 
formularzu, za pośrednictwem Generatora Wniosków (http://door.pfron.org.pl). 
  
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie grantowym 
pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-
o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/. 
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