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Stanowisko Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie
w sprawie finansowania wkładu własnego przez organizacje pozarządowe realizujące
projekty na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami
w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 – 2020

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie – kierując się troską o efektywne
wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych na lata
2014 – 2020 tak, by służyły one podjęciu skutecznej interwencji w kluczowych dla rozwoju
regionu obszarach takich jak rynek pracy czy włączenie społeczne oraz chcąc zapewnić
zgodne z postulatami Komisji Europejskiej ukierunkowanie podejmowanych działań na grupy
społeczne znajdujące się w najtrudniejszym położeniu, w tym w szczególności osoby
z niepełnosprawnościami – pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie stanem realizacji
zainicjowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” (zwanego dalej Programem).
W swym zamyśle Program stanowi bardzo pożądany i istotny z punktu widzenia
wszystkich województw instrument wspierający realizację Regionalnych Programów
Operacyjnych, zakładając możliwość współfinansowania ze środków PFRON projektów
organizacji pozarządowych kierowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia,
w części odpowiadającej wymaganemu do wniesienia przez beneficjenta wkładowi
własnemu. Członkowie Rady z ubolewaniem stwierdzają jednak, że zaproponowane przez
PFRON szczegółowe zasady realizacji Programu okazały się na tyle mocno odbiegać
od oczekiwań Zarządów Województw odpowiedzialnych za realizację poszczególnych RPO,
że nie będzie przesadą określenie Programu mianem „martwego tworu”.
Z informacji zebranych na początku bieżącego roku przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego wynika, że do dnia 11.01.2017 r. porozumienie w zakresie
współpracy Zarządu Województwa z PFRON przy realizacji Programu zawarło jedynie
Województwo Podkarpackie. Pozostałe regiony natomiast konsekwentnie podtrzymały
swoje zapatrywania w tym zakresie wypracowane podczas Konwentu Marszałków
Województw RP i wyartykułowane w stanowisku nr 20 Konwentu z dnia 29.09.2016 r.
Wskazano w nim m.in. na potencjalny niewielki zakres oddziaływania Programu, wynikający
z obostrzeń w zakresie kręgu potencjalnych jego odbiorców oraz niczym nieuzasadnioną
chęć zaangażowania Zarządów Województw i poszczególnych instytucji ogłaszających
konkursy w ramach RPO w proces dystrybuowania, rozliczania i ewentualnego odzyskiwania
środków PFRON (włącznie z obowiązkami w zakresie monitoringu, sprawozdawczości,
ewaluacji itd.), przy jednoczesnej konieczności włączenia PFRON do systemu przygotowania
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i realizacji wsparcia w ramach RPO. Podobne obiekcje co do przyjętych rozwiązań wyraził
w maju 2016 r. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w piśmie skierowanym do Pani Teresy Hernik, Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Mając na uwadze powyższe, jako Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w Olsztynie:
 Potwierdzamy potrzebę wsparcia organizacji pozarządowych w procesie ubiegania
się o środki unijne na realizację inicjatyw skierowanych do osób
z niepełnosprawnościami, poprzez pomoc w finansowaniu niezbędnego wkładu
własnego;
 Stoimy na stanowisku, że Program w obecnym kształcie nie jest w stanie spełnić
swojej roli i pozostanie bez żadnego wpływu na udział organizacji pozarządowych
w wykorzystaniu funduszy unijnych perspektywy 2014 – 2020 oraz cały system
wspierania osób z niepełnosprawnościami;
 Apelujemy do Zarządu PFRON o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających
do uproszczenia założeń Programu, zwłaszcza poprzez jego uniezależnienie
od systemu realizacji poszczególnych RPO i zredukowanie do niezbędnego minimum
obowiązków nakładanych na Zarządy Województw w związku z przystąpieniem
do Programu.
Ufając w to, że intencją inicjatorów Programu było realne zwiększenie dostępności
wsparcia finansowanego ze środków EFS dla osób z niepełnosprawnościami wyrażamy
nadzieję, iż podjęcie przez Zarząd PFRON stosownych kroków w celu zoptymalizowania
kształtu Programu i uczynienia z niego narzędzia atrakcyjnego dla potencjalnych odbiorców
(zarówno bezpośrednich jak i pośrednich) i faktycznie stymulującego organizacje
pozarządowe do większej aktywności w ubieganiu się o środki EFS, będzie kwestią kilku
najbliższych tygodni.
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