Uwaga Wnioskodawcy!

Nabór wniosków w ramach pilotażowego program „Aktywny Samorząd”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne z terenu
Powiatu Biłgorajskiego w 2021 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
w następujących formach wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób w wieku aktywności
zawodowej, ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu ruchu,
– Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób w wieku aktywności
zawodowej, ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej
lub zatrudnionych, z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn
górnych,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej
lub zatrudnionych, z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i
trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do
16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do
osób w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym, zatrudnionych lub uczących się lub posiadających potwierdzone opinią
eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku
wsparcia,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób w wieku
aktywności zawodowej lub zatrudnionych, ze stopniem niepełnosprawności, potwierdzona
opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz potwierdzone opinią eksperta
PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia w programie,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
adresowana do osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, ze stopniem
niepełnosprawności, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku
wsparcia w programie,
– Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób w wieku do lat 18 lub
w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza
specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),
adresowana do osób aktywnych zawodowo ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
–

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I od 01.03.2021r. do 31.08.2021r.
Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:




w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie,
studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /
dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za
pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:
- od 01.03.2021r. do 31.03.2021r. (wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2020/2021).
- od 01.09.2021r. do 10.10.2021r. (wnioski dotyczące roku akademickiego/szkolnego 2021/2022).
Uprzejmie informujemy, iż w 2021r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na
platformie ePUAP mają możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego
ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl) wniosków bez wychodzenia z domu już od 01.03.2021r. Dzięki
temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju.
Wnioski można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami
w terminach podanych powyżej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul.
Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 7, druki wniosków dostępne są na naszej stronie
internetowej w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania.
Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl lub stronie Centrum z
warunkami, jakie należy spełnić w poszczególnych obszarach i ich zadaniach aby uzyskać dofinansowanie
w roku bieżącym.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco

