
 

                                     

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „ Pomost’w okresie od 1.09.2022 r.  do 31.12.2024 r. realizuje 

program pn. „ Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w Świebodzinie w ramach 

programu PFRON pn. ”Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepelnosprawnością”. Realizacja 

zadania finansowana ze środków PFRON. 

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” z siedzibą w Świebodzinie ul. Okrężna 3  otrzymało 

dofinansowanie w wysokości  1 085 399,00 zł  na realizację Ośrodka Wsparcia i Testów 

W RAMACH PROGRAMU RADY NADZORCZEJ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PN. 

„CENTRA INFORMACYJNO-DORADCZE  DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” 

Realizacja zadania  odbywa się w dwóch okresach. 

1) Okres I 01.09.2022-31.12.2023 -16 miesięcy 

2) Okres II 01.01.2024-31.12.2024  -12 miesięcy 

 

Działania realizowane w ramach zadania:  

 

1) Liczba osób z niepełnosprawnością, które skorzystają z oferty OWiT:  

a) 70 osób w I okresie realizacji, 

b) 100 osób w II okresie realizacji,  

2) Liczba porad, które zostaną udzielone osobom z niepełnosprawnościami w OWiT:  

a) 130 porad udzielonych w I okresie realizacji, 

b) 200 porad udzielonych w II okresie realizacji, 

3) Liczba porad udzielonych członkom rodzin osób z niepełnosprawnością lub ich 

opiekunom w OWiT:  

a) 30 porad udzielonych w I okresie realizacji, 

b) 50 porad udzielonych w II okresie realizacji, 

Osoby, które mogą skorzystać z  OWiT 

1.  Osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania 

(najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia). 

2.  Osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie 

równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania. 

Rodzaje niepełnosprawności obsługiwane w ramach OWiT / HARMONOGRAM  

• Od 1 stycznia 2023 roku realizowane będą działania w przeważającym zakresie na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami wzroku  
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w różnym nasileniu, osób z niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się 

za pomocą mowy oraz osób z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych. 

• W późniejszym okresie funkcjonowania OWiT tzn. od 1 stycznia 2024 roku   działania 

realizowane są  na rzecz innych OzN wymagających zastosowania TA. 

 

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia Stowarzyszenie w swoim Ośrodku Wsparcia i Testów 

posiadać będzie następujący sprzęt przeznaczony do realizacji zadań.  

Komputer/laptop z systemem operacyjnym typu 

Windows-Mac OS, wyposażony w kamerę i mikrofon 

oraz w interfejsy komunikacyjne   

15 SZT.   

Smartfon - Android lub IOS  15 SZT  

Urządzenie wielofunkcyjne -skaner, drukarka, (skaner z 

podajnikiem, skanowanie oraz wydruk dwustronny, tania 

eksploatacja , możliwość sterowania przez Wi-Fi)/  

5 SZT  

Router - do wypożyczeni w warunkach domowych gdzie 

trzeba uruchomić łącze internetowe   
10 SZT  

Słuchawki przewodowe  5 SZT  

Słuchawki bezprzewodowe  10 SZT  

Telefon typu Smartfon z klawiaturą z fizycznymi 

przyciskami , powiększona czcionka i udźwiękowieniem  
2 SZT  
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Lupa Elektroniczna podręczna i przenośna  

 

 

 

3 SZT 

 

 

 

  

Opaska SiDLY z kartą SIM + teleopieka S 

iDLY/  

15 SZT 

Oprogramowanie - PAKIET BIROWY  5 SZT  

Odtwarzacz książki mówionej   2 SZT  

Pętla indukcyjna Przenośna  2 SZT 

Smartwatch   2 SZT 

Dyktafon lub odtwarzacz książki mówionej   3 SZT  

Aparat fotograficzny - urządzenie do robienia zdjęć 

opracowywania informacji /instrukcji  
2 SZT  

Powiększalnik  1 SZT  

Pętla indukcyjna  1 SZT  
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Klawiatury z powiększonym opisem na klawiszach, z 

wersją z podświetleniem  
5 SZT  

Mobilna kamera internetowa  2 SZT  

Oprogramowanie - umożliwiające przetwarzanie tekstu z 

postaci graficznej na edytowalny tekst  
1 SZT  

Oprogramowanie-syntezator mowy -przeznaczony dla 

osób niewidomych oraz słabowidzących  
1 SZT  

Switch box   1 SZT  

Oprogramowanie udźwiękowiające komputer   2 SZT  

Programy powiększająco-udźwiękowiające  1 SZT  

Tablet- Android lub IOS  15 SZT  

Urządzenie do sterowania wzrokiem  1 SZT   

 


