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dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy podkreślić, że działania mające

na celu wdrażanie rozwiązań, które poprawią funkcjonowanie dzieci zagrożonych

niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych w różnych sytuacjach życiowych są priorytetem

w moich działaniach.

W związku z powyższym, mając na uwadze m.in. konieczność kontynuacji wczesnej

pomocy dzieciom niepełnosprawnym, po zakończeniu w grudniu 2007 r. realizacji

pilotażowego programu rządowego „Wczesna, wielospecj alistyczna, kompleksowa,

skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawności lub

niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” (WWKSC) został przygotowany program „,Wczesna

pomoc dziecku niepełnosprawnemu”, którego realizatorem byt Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ww. program umożliwiał dalsze finansowanie,

prowadzonych przez placówki uczestniczące w WWKSC działań, m.in. z zakresu rehabilitacji

dzieci (z wyłączeniem rehabilitacji medycznej) oraz wsparcia ich rodziców. Realizacja

programu przewidziana została do końca 2011 r., tj. do momentu opracowania przez Radę

Ministrów odpowiednich rozwiązań systemowych podejmujących problematykę wczesnej

pomocy. Jego realizację przedłużono do 31 grudnia 2012 r.

Należy podkreślić, że pomimo zakończenia programu, w chwili obecnej fundacje oraz

organizacje pozarządowe, które realizują działania mające na celu rehabilitację osób



niepełnosprawnych w różnych typach placówek, m.in. wczesną pomoc dziecku

niepełnosprawnemu mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację powyższego zadania.

Należy tutaj dodać, że realizacja przez PFRON różnego rodzaju programów jest

odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych. Jednak

programy PFRON nie są obligatoryjne i mogą mieć jedynie uzupełniający charakter

w stosunku do zadań ustawowych. PFRON każdego roku wspiera finansowo różne formy

rehabilitacji zawodowej i społecznej tysięcy osób niepełnosprawnych i instytucji działających

na ich rzecz, dokładając ze swej strony starań, aby pomoc ta obejmowała jak największą

liczbę potrzebujących w jak naj większym zakresie.

Ponadto pragnę poinformować, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dzieci niepełnosprawne otrzymują pomoc

na co najmniej takich samych zasadach jak inne osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 15 listopada 2007 r. W sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r.

Nr 230, poz. 1694), osoba niepełnosprawna lub rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą raz

w roku ubiegać się o dofinansowanie — ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych - kosztów uczestnictwa dziecka wraz z opiekunem w turnusie

rehabilitacyjnym.

Na podstawie wyżej wspomnianej ustawy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190), osoba niepełnosprawna lub rodzice

niepełnosprawnego dziecka mogą ubiegać się, stosownie do potrzeb wynikających

z niepełnosprawności, o dofinansowanie ze środków PFRON:

1) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

2) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

3) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


