
 

Projekty dofinansowane z funduszy celowych - PFRON 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach jest realizatorem programu pod 

nazwą   ,,Wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku na terenie Powiatu 

Siemiatyckiego . Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie 

dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  

Obecnie na terenie naszego powiatu są realizowane następujące projekty,  

dofinansowane  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.  

Projekt z tzw. Obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, 

placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia 

osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. 

 

Beneficjent : Zespół Szkół Technicznych im. St. Reymonta w Czartajewie 

Całkowity koszt projektu : 524,005,12 zł (słownie złotych :  pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięć 

złotych  12/100 ). 

Kwota dofinansowanie ze środków PFRON: 150 000 zł ( słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 

00/100 ). 

Termin rozpoczęcia zadania : 02 lipca 2021 roku 

Termin zakończenia zadania : 30 września 2022 roku  

Beneficjent : Stowarzyszenie Pomocy ,, Szansa ‘’  prowadzące Warsztaty Terapii 

Zajęciowej  ,, Wojownicy ‘’ w Dołubowie. 

Całkowity koszt projektu : 191 225,48 zł ( słownie złotych : sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 

dwieście dwadzieścia pięć 48/100 ) . 

Kwota dofinansowanie ze środków PFRON : 152 980 zł ( słowie złotych : sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące  dziewięćset osiemdziesiąt 00/100 ). 



Termin rozpoczęcia zadania : 28 lipiec 2021 roku. 

Termin zakończenia zadania : 31 grudnia 2021 roku. 

Projekty z tzw. Obszar D – likwidacja barier transportowych 

Obecnie na terenie naszego powiatu są rozpoczęte trzy projekty, dotyczące likwidacji barier 

transportowych.  

 

Beneficjent : Urząd Gminy Dziadkowice 

Całkowity koszt projektu : 152 300 zł ( słownie złotych : sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta 00/100 ).  

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 90 000 zł ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100 ). 

Termin rozpoczęcia zadania : 02 sierpnia 2021 roku 

Termin zakończenia zadania : 31 marca 2022 roku 

 

Beneficjent : Urząd Gminy Milejczyce 

Całkowity koszt projektu : 152 299,85 zł (słownie złotych : sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć 85/100 ). 

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 90 000 zł ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100 ). 

Termin rozpoczęcia zadania : 30 lipca 2021 roku 

Termin zakończenia zadania : 31 marca 2022 roku 

 

Beneficjent :  Urząd Gminy Perlejewo 

Całkowity koszt projektu : 152 299,85 zł (słownie złotych : sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 

dziewięćdziesiąt dziewięć 85/100 ). 

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 90 000 zł ( słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100 ). 



Termin rozpoczęcia zadania : 30 lipca 2021 roku 

Termin zakończenia zadania : 31 grudnia 2021 roku 

 

  


