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Jak działamy? 
Projekty realizowane przez ORE

SCWEW 1 
opracowanie 

modelu 
Specjalistycznych 

Centrów 
Wspierających 

Edukację 
Włączającą 

SCWEW 2 
opracowanie 

procedury 
konkursu  

przedsięwzięcia 
grantowego  

Wybór 16 
projektów z 16 

województw do 
powołania 16 

SCWEW



Zadania SCWEW2

• Opracowanie procedury 
związanej 
z przygotowaniem konkursu 
grantowego

• Przeprowadzenie konkursu 
grantowego 

• Podpisanie umów z 
grantobiorcami wyłonionymi 
w konkursie grantów



Konkurs grantowy

• Kto może być grantobiorcą?



WNIOSKODAWCA

Wnioskodawcą w niniejszym 
konkursie grantowym może 
być podmiot publiczny albo 

niepubliczny, który zostanie wybrany 
w drodze naboru ogłoszonego przez 

beneficjenta przedsięwzięcia 
grantowego w ramach realizacji 

projektu pilotażowego.



Kroki do utworzenia SCWEW 
Rozpoznanie zasobów środowiska (w szczególności szkół i placówek 
specjalnych, które mogłyby podjąć rolę SCWEW) i podjęcie decyzji o 
przystąpieniu do konkursu grantowego.

Rozpoznanie wstępne potrzeb szkół ogólnodostępnych w zakresie 
budowania edukacji włączającej.

Złożenie wniosku o przyznanie grantu wraz z kompletem dokumentów. 
Przejście oceny formalnej i merytorycznej. 

Decyzja o przyznaniu grantu zostanie podjęta przez Grantodawcę (ORE).

Podpisanie przez Grantobiorcę umowy grantowej z ORE.



Organ Prowadzący

Składa wniosek aplikacyjny, 
w którym zobowiązany jest 

wskazać placówkę 
specjalną do pełnienia roli 

SCWEW, tj.:

• przedszkole specjalne

• szkołę specjalną

• placówkę specjalną: 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) 

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS)

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
(SOSW) lub równoważne w przypadku zmian w 
systemie oświaty



Placówka, 
w której ma powstać SCWEW powinna:

prowadzić działalność 
edukacyjną przez okres 

minimum 3 lat,

dysponować zasobami 
kadrowymi nauczycieli 

i specjalistów 
pozwalającymi na 
realizację zadań 

SCWEW 

posiadać bazę 
lokalową i sprzętową, 

którą bezpłatnie 
udostępnią do 
realizacji zadań 

SCWEW



Na co środki?

Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego 
wynosi 100 %: 

90% - dofinansowanie działań   

merytorycznych,

10% dofinansowanie zakupu 

specjalistycznego sprzętu,

Brak wkładu własnego Grantobiorcy.



Wartość grantu 

maksymalna kwota grantu dla jednego SCWEW wynosić 
będzie ok. 2 mln zł,

środki na realizacją zadań merytorycznych, tj. ok. 1,8 mln zł,

środki na zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy do wypożyczalni –
ok. 200 tys. zł



Warunki wypłaty grantu 

Grant może być 
przeznaczony 

wyłącznie na wydatki 
związane z 

uruchomieniem i 
funkcjonowaniem 
SCWEW, zgodnie z 

etapami i warunkami 
określonymi we 

wniosku grantowym. 

Grant będzie 
wypłacany w formie 

zaliczek w 8 transzach 
rozliczanych w trybie 

maksymalnie 3-
miesięcznym.

Kwoty transz zostały 
zaplanowane 

proporcjonalnie 
(średnio ok. 12-15%)
na cały okres realizacji 

przedsięwzięcia 
grantowego, z 

uwzględnieniem 
konieczności zakupu 

sprzętu w 
początkowych etapach 

jego realizacji.



W ramach realizacji projektu został 
zaproponowany w katalog 

specjalistycznego sprzętu, który będzie 
dostępny  w dwóch wariantach:

wariant podstawowy (koszyk 1): sprzęt 
uniwersalny odnoszący się do potrzeb 

szkoły ogólnodostępnej, 
dziecka/ucznia/słuchacza;

wariant poszerzony (koszyk 2): sprzęt 
wyspecjalizowany odnoszący się do 

potrzeb szkoły ogólnodostępnej, 
dziecka/ucznia/słuchacza.



Konkurs grantowy

• Kiedy można będzie ubiegać się o granty?



Opublikowanie listy rankingowej projektów, które 
otrzymały dofinansowanie na stronie ORE, do 

31.03.2021 r. 

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia 
grantowego będzie można składać od: 

15.02.-17.03.2021 r. 



Wniosek aplikacyjny
Obszary 

dotyczące 
zasobów 

kadrowych i 
technicznych

Budżet

Harmonogram 
działań

Karta oceny 
formalnej i 

merytorycznej



Cel SCWEW

Poprawa dostępności usług 
edukacyjnych dla 

dzieci/uczniów/słuchaczy ze 
przeróżnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.



Grupa docelowa

kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, 
prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe;

nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół;

dzieci i młodzieży oraz ich rodzice/opiekunowie prawni;

osoby dorosłe, pobierające naukę w szkołach dla dorosłych;

środowisko lokalne.



Wskaźniki w projekcie  

• Liczba powołanych i 
funkcjonujących SCWEW w 
projekcie pilotażowym

Wskaźnik 
produktu

• Liczba SCWEW 
funkcjonujących po 
zakończeniu Programu

Wskaźnik 
rezultatu



Co w opisie granty? 

Opis funkcjonowania przedszkola/szkoły/placówki specjalnej, w której będzie utworzony 
SCWEW

-charakterystyka szkoły/ placówki specjalnej, w której będzie utworzony SCWEW

Wnioski ze wstępnej diagnozy środowiska przedszkoli/szkół w którym będzie działał 
SCWEW

-dot. problemów i potrzeb, potencjału przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie 
realizacji edukacji włączającej oraz charakterystyka obszaru (dane statystyczne). 

Potencjał kadrowy i organizacyjny podmiotu wskazanego do pełnienia roli SCWEW

-zasoby kadrowe (min. 5 osób) tj. kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji 
projektu

-potencjał organizacyjny szkoły/placówki specjalnej i jej otoczenia oraz sposób ich 
wykorzystania do realizacji działań SCWEW



Potencjał techniczny placówki specjalnej wskazanej do pełnienia roli SCWEW -
wyposażenie i doposażenie w sprzęt specjalistyczny

-posiadane zaplecze lokalowe i sprzętowe, doposażenie w sprzęt wspomagający oraz 
pomoce dydaktyczne, zgodnie z aktualnymi potrzebami dzieci/uczniów oraz jego bezpłatne 
wypożyczanie szkołom w SCWEW oraz innym instytucjom

Określenie zakresu i zasięgu współpracy placówki specjalnej wskazanej do pełnienia 
roli SCWEW oraz szkół/przedszkoli biorących udział w przedsięwzięciu pilotażowym

-zasięg działalności, uzasadnienie wyboru podmiotów, określenie zasad współpracy i 
komunikacji

Opis działań na rzecz wzmacniania interdyscyplinarnej współpracy na poziomie lokalnym i 
ponadlokalnym

-nawiązanie kontaktów z instytucjami funkcjonującymi w systemie oświaty lub wspierające 
oświatę oraz podjęcie działań na rzecz społeczności lokalnej



Działania w SCWEW

Zadania funkcjono
wania SCWEW 

podzielone na etapy 
zgodnie z przyjętymi 

założeniami w 
Modelu.

Etap

Działania

Efekty 
cząstkowe/końcowe

Mierniki efektów 



Organ prowadzący powinien:

Wykazać potencjał, który ma 
zagwarantować sprawną realizację 
przedsięwzięcia grantowego, 
w szczególności wskazać 
przedszkole/szkołę/placówkę specjalną 
do pełnienia roli SCWEW i wykazać jej 
potencjał kadrowy



Organ prowadzący powinien:

Wykazać potencjał lokalowy 
i techniczny budynku, który 

powinien:

być dostosowany dla 
potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, 

posiadać pomieszczenia do 
prowadzenia wypożyczalni 

sprzętu 
i pomocy dydaktycznych, 

posiadać sale do 
prowadzenia konsultacji, 

wyposażenia w sprzęt 
specjalistyczny potrzebny do 

prowadzenia zajęć 
pokazowych;



Organ prowadzący powinien:

wykazać w postaci deklaracji gotowość do 
zatrudnienia dodatkowych osób merytorycznych, 

potrzebnych do realizacji grantu



Organ prowadzący powinien:

zadeklarować przedstawicieli 
przedszkoli i szkół 

ogólnodostępnych, z którymi 
będzie współpracował 

SCWEW (min. 1 osoba z 
każdego przedszkola i szkoły 

objętej wsparciem), oraz 
przedłożyć dowody 

wskazujące na możliwość tej 
współpracy w przypadku 

uzyskania Grantu, np.  listu 
intencyjnego/oświadczenie o 

współpracy



Organ prowadzący powinien:

wskazać jeden z 
poniższych zakresów, w 
którym specjalizuje się 
potencjalny SCWEW:

• z dysfunkcjami wzroku,

• z dysfunkcjami słuchu,

• z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD),

• posługujących się komunikacją wspomagającą i 
alternatywną (AAC),

• z trudnościami w zachowaniu i funkcjonowaniu 
społecznym,

• z niepełnosprawnością ruchową,

• z zaburzeniami psychicznymi (umiejscowienie w 
przedszkolach i szkołach specjalnych, 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych w 
szpitalach z oddziałami psychiatrii dzieci i młodzieży).

• złożenia deklaracji, że przedszkole/szkoła/placówka 
posiada kompetencje w zakresie pracy 
z dziećmi/uczniami/słuchaczami z 
niepełnosprawnościami intelektualnymi.



Z grantu można sfinansować: 
wynagrodzenia kadry realizującej zadania na rzecz szkół i 

przedszkoli ogólnodostępnych, w tym nauczycieli, 
specjalistów, dzieci/uczniów/słuchaczy i rodziców oraz 

środowiska lokalnego,

zakup sprzętów, urządzeń, oprogramowania, technologii 
asystujących w celu uruchomienia wypożyczalni dla szkół i 

przedszkoli, wspierających pracę z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (wyposażenie SCWEW powinno być 

dostosowane w miarę możliwości do różnych rodzajów 
niepełnosprawności oraz innych specjalnych potrzeb edukacyjnych),

zakup usług zewnętrznych niezbędnych dla właściwej 
realizacji zadania (w szczególności sfinansowanie 

zatrudnienia ekspertów zewnętrznych, usług szkoleniowych 

itp.).



Dodatkowe punkty premiujące



Dodatkowe punkty można uzyskać za:

objęcie wsparciem więcej niż 5 przedszkoli i szkół 
ogólnodostępnych;

objęcie wsparciem więcej niż jednej szkoły z grupy: technikum, 
branżowa szkoła I lub II stopnia, szkoła policealna, szkoła dla 
dorosłych;

objęcie wsparciem przedszkoli/szkół z poza granic powiatu;

za realizację zadań PFRON w ramach programu CIDON.



JAK ZAŁOŻYĆ 

Centra Doradztwa i Wsparcia

ZŁOŻENIE WNIOSKU 
O PRZYZNANIE 
GRANTU PRZEZ 

ORGAN 
PROWADZĄCY 
SZKOŁĘ LUB 
PLACÓWKĘ 
SPECJALNĄ

UZYSKANIE 
POZYTYWNEJ 

OCENY 
I OTRZYMANIE 
GRANTU OD 

GRANTODAWCY 
(ORE)

PODPISANIE PRZEZ 
ORGAN 

PROWADZĄCY 
DWÓCH 

POROZUMIEŃ/UMÓW 
(ZE SCWEW I Z 

PFRON)

REALIZACJA ZADAŃ 
PROJEKTU SCWEW 

I PROGRAMU PFRON

CEL 
OSIĄGNIĘTY

SCWEW
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Gdzie szukać informacji?

Wszelkie pytania dot. procesu aplikacyjnego, 
jak również samego przebiegu konkursu o 

przyznanie grantu, należy przesyłać na adres: 



Pytania i odpowiedzi

pytaniaodpowiedziscwew@ore.edu.pl 

Dziękuję za uwagę 


