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DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 NA RZECZ WŁĄCZENIA
SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie
Cel szczegółowy 4. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych
do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych
Cel szczegółowy 5. Podniesienie jakości działań realizowanych przez
publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społecznozawodowej osób niepełnosprawnych

DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 NA RZECZ WŁĄCZENIA
SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego
osób niepełnosprawnych
Alokacja: 35 265 218 EUR, w tym wkład UE 29 722 975 EUR
Typ beneficjenta:
– administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
– stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
– organizacje pozarządowe
– podmioty ekonomii społecznej
– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
– uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
– jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
– przedsiębiorcy
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Typy projektów:
Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych
we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich
komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków
działań.
Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk
publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności.
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Typy projektów:
Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod
kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.
Dokonanie przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i stworzenie
rekomendacji dla zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób,
do których ze względu na niepełnosprawność powinny być kierowane
instrumenty wsparcia.
Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania
i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans
i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
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Typy projektów:
Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu
usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym
opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do świadczenia
tych usług.
Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjno-prawnych dla
członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie po
dokonaniu zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności) oraz kadry
pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej.
Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi,
modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.
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Typy projektów:
Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie
i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych:
a) instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania
do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego
pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków
niepełnosprawności,
b) instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez
nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną
a zawodową,
c) instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez
nie działalności gospodarczej.
Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez
podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób
niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
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Pomiędzy typami projektów zachodzi synergia a poszczególne rezultaty są
wykorzystywane w innych projektach
Wykorzystanie środków w ramach Programu pozwoli na testowanie
i konsultowanie rozwiązań przed wprowadzeniem ich do porządku prawnego
Realizacja projektów w ramach PO WER przyczyni się do istotnych zmian
systemowych we wsparciu osób niepełnosprawnych
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Powstanie Programu „Za życiem” premier Beata Szydło zapowiedziała na
początku października 2016 r.
Nad Programem pracował Międzyresortowy Zespół powołany przez Prezes
Rady Ministrów.
Uchwała w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA
DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”
Program „Za życiem” wspiera rodziny z osobami niepełnosprawnymi,
w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci.
Obejmuje on kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia dla kobiet w
ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług
wspierających, rehabilitacyjnych i mieszkaniowych.
Program zapewnia koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.

FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE
Zapewnienie dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą
w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu
i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
doposażenie istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży - docelowo zakłada się funkcjonowanie ok. 40
takich placówek na terenie kraju
utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci
w wieku 0-7 lat

FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE CD.
wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną
poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki
wytchnieniowej (pomoc w załatwieniu codziennych spraw,
zastępstwo członka rodziny/opiekuna w przypadku jego
odpoczynku lub podjęcia pracy)
wydłużenie zasiłku opiekuńczego (opieka nad chorym dzieckiem
między 14 a 18 r.ż.) z 14 do 30 dni
w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie z określonymi wskazaniami

FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE CD.
tworzenie miejsc w ośrodkach wsparcia pomagających
osobom niepełnosprawnym (w szczególności z
niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu)
w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu
społecznym i zawodowym
tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz
wspomaganego (zapewnienie całodobowej pomocy
dorosłym osobom niepełnosprawnym)

FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE CD.
przekazanie urzędom pracy dodatkowych środków na
działania aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych, niezbędne do podjęcia
zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej
koordynacja działań na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną,
w tym zapewnienie dostępu do informacji oraz wzmocnienie
funkcji ok. 5 tys. asystentów rodziny
promowanie wartości rodzinnych poprzez samorządy, media
i organizacje pozarządowe

FINANSOWANIE PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
W 2017 r. na realizację Programu zaplanowano 511 mln zł.
W latach 2017-2021 na Program zostanie przeznaczonych
łącznie 3,7 mld zł.
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