Pilotażowy program "Aktywny samorząd" realizowany w 2019 r.
PCPR w Toruniu informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 29 stycznia 2019 r.
dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązującej realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 roku.
Na tej podstawie Program obejmuje następujące formy wsparcia:
Nazwa zadania

Udział
własny
wniosko
dawcy

Max kwota dofinansowania

Adresaci (warunki uczestnictwa)

M O D U Ł I
OBSZAR A
LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ
Zadanie 1
(pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do
posiadanego samochodudofinansowanie)

- Do 10 000 zł
(pomoc może być udzielana po upływie 3 lat,
licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy)

Zadanie 2
(pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy kat. B - dofinansowanie
lub refundacja)

4 800 zł w tym:
- 2 100 zł – koszt kursu i egzaminów kat. B
- 3 500 zł – koszy kursu i egzaminów dla
pozostałych kategorii
- 800 zł - pozostałe koszty w przypadku kursu
poza miejscem zamieszkania (dojazdy,
zakwaterowanie, wyżywienie w okresie
trwania kursu

15% ceny
brutto
zakupu/usługi

25% ceny
brutto
zakupu/usługi

- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub osób do16 roku
życia orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu.
- znaczny lub umiarkowany stopnień
niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 3
(pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy kat. B - dofinansowanie
lub refundacja poniesionych
kosztów do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku)

4 800 zł w tym:
- 2 100 zł – koszt kursu i egzaminów kat. B
- 3 500 zł – koszy kursu i egzaminów dla
pozostałych kategorii
- 800 zł - pozostałe koszty w przypadku kursu
poza miejscem zamieszkania (dojazdy,
zakwaterowanie, wyżywienie w okresie
trwania kursu)
- 500 zł – koszty usług tłumacza migowego
(pomoc może być udzielana po upływie 3 lat,
licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy)

Zadanie 4
(pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do
posiadanego samochodudofinansowanie)

do 4 000 zł

25% ceny
brutto
zakupu/usługi

15% ceny
brutto
zakupu/usługi

- znaczny lub umiarkowany stopnień
niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza
języka migowego.

- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu słuchu.

OBSZAR B
LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM
Zadanie 1
(pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowaniadofinansowanie)

- dla osoby niewidomej - 24 000 zł, z czego
na urządzenia brajlowskie - 15 000 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu
wzroku – 9 000 zł
- dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych
– 5 000 zł
(pomoc może być udzielana po upływie 5 lat,
licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy)

10% ceny
brutto
zakupu/usługi

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie
o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn
górnych
(Osoba głuchoniewidoma to taka, u której na
skutek równoczesnego ubytku wzroku i słuchu
występują duże trudności w wymianie
informacji oraz w komunikowaniu się, co
powinno być potwierdzone w odpowiednim
dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim)

Zadanie 2
(dofinansowanie szkoleń w
zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu
elektronicznego i
oprogramowania dofinansowanie lub
refundacja poniesionych
kosztów do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku)

- dla osoby głuchoniewidomej – 4000 zł
- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu –
3 000 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru2000 zł
- z możliwością zwiększenia kwoty
dofinansowania w indywidualnych
przypadkach o 100%, wyłącznie w sytuacji,
gdy poziom dysfunkcji wzroku lub słuchu
wymaga zwiększenia liczby godzin
szkolenia

Udział
własny nie
jest
wymagany

Zadanie 3
(pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania dofinansowanie)
Zadanie 4
(pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowaniadofinansowanie)

6 000 zł
(pomoc może być udzielana po upływie 5 lat,
licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy)

30% ceny

2 500 zł
(pomoc może być udzielana po upływie 5 lat,
licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy)

brutto
zakupu/usługi

10% ceny
brutto
zakupu/usługi

- znaczny stopień niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie
o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn
górnych
(Osoba głuchoniewidoma to taka, u której na
skutek równoczesnego ubytku wzroku i słuchu
występują duże trudności w wymianie
informacji oraz w komunikowaniu się, co
powinno być potwierdzone w odpowiednim
dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim)
- umiarkowany stopień niepełnosprawności
- dysfunkcja narządu wzroku
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub w przypadku osób
do 16 roku życia orzeczenie o
niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu słuchu
- trudności w komunikowaniu się za pomocą
mowy
(Osoba głuchoniewidoma to taka, u której na
skutek równoczesnego ubytku wzroku i słuchu
występują duże trudności w wymianie
informacji oraz w komunikowaniu się, co
powinno być potwierdzone w odpowiednim
dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim)

Zadanie 5
(pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego sprzętu
elektronicznego,
zakupionego w ramach
programu - dofinansowanie
lub refundacja poniesionych
kosztów do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku)

1 500 zł
(pomoc może być udzielana po zakończeniu
okresu gwarancji na przedmiot/usługę
wcześniej dofinansowaną)

10% ceny
brutto
zakupu/usługi

- znaczny stopień niepełnosprawności lub
orzeczenie o niepełnosprawności,
- do 16 roku życia
(pomoc udzielona w zadaniu 1,4)

OBSZAR C
LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ
Zadanie 2
(pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym dofinansowanie lub
refundacja poniesionych
kosztów do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku)
Zadanie 3
(pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której
zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, na
co najmniej III poziomie
jakości- dofinansowanie)

3 500 zł
(pomoc może być udzielana po zakończeniu
okresu gwarancji na przedmiot/usługę
wcześniej dofinansowaną)

- w zakresie ręki –9 000 zł,
- przedramienia – 20 000 zł,
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym
–26 000 zł,
- na poziomie podudzia -14 000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw
kolanowy) – 20 000 zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym –
25 000 zł
- z możliwością zwiększenia dofinansowania
do protezy do poziomu IV dla zdolności do
pracy wnioskodawcy, po uzyskaniu

Udział
własny nie
jest
wymagany

10% ceny
brutto
zakupu/usługi

- znaczny stopnień niepełnosprawności a w
przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o
niepełnosprawności,

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON
stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON
rokowania uzyskania zdolności do pracy w
wyniku wsparcia udzielonego w programie

pozytywnej opinii eksperta PFRON (pomoc
może być udzielona po upływie 3 lat, licząc
od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy)
Zadanie 4
(pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanej protezy o co
najmniej III poziomie jakości
- dofinansowanie lub
refundacja poniesionych
kosztów do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku)
Zadanie 5
Pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub
oprzyrządowania
elektrycznego do wózka
ręcznego

- do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3
(pomoc może być udzielana po zakończeniu
okresu gwarancji na przedmiot/usługę
wcześniej dofinansowaną)
(W ramach zadania 3 i 4 dla refundacji
kosztów dojazdów adresata do eksperta
PFRON na spotkanie z adresatem programu
– w zależności od poniesionych kosztów, nie
więcej niż 200 zł)
5 000 zł
(pomoc może być udzielona po upływie 3 lat,
licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy)

10% ceny
brutto
zakupu/usługi

35% ceny
brutto
zakupu/usługi

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON
stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON
rokowania uzyskania zdolności do pracy w
wyniku wsparcia udzielonego w programie
- znaczny stopień niepełnosprawności lub
orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku
życia
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na
użytkowanie przedmiotu dofinansowania

OBSZAR D
POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ
Pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej
Dofinansowanie lub
refundacja poniesionych
kosztów do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku)

200 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 2 400
zł rocznie, za każde dziecko przebywające w
żłobku lub przedszkolu albo pod opieką
dziennego opiekuna, niani, klubu
dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu
wychowania przedszkolnego

15% ceny
brutto
zakupu/usługi

- znaczny lub umiarkowany stopnień
niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego dziecka

MODUŁ II
- POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Nazwa
zadania

Adresaci (warunki uczestnictwa)
Max kwota dofinansowania

Dofinanso Kwota dofinansowania na semestr wynosi:
wanie lub
refundacja czesne- równowartość kosztów czesnego na jednym kierunku
(każda kolejna forma kształcenia 50 % wartości
czesnego),dofinansowanie powyżej 3 000 zł jest możliwe
wyłącznie w przypadku gdy miesięczny dochód netto na osobę
nie przekracza 764 zł
dodatek za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
dodatek do kwoty 4 000 zł,
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – wynosi -1 000, zł
(może on ulec zwiększeniu o kwotę:
1. 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd
powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna
ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w
poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu
się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza
migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna
ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna
posiada Kartę Dużej Rodziny,
4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna
pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej)
kierunkach studiów/nauki.)
5. 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w
przyspieszonym trybie

Udział własny wnioskodawcy
Jedna forma kształcenia na
poziomie wyższym
- wnioskodawcy zatrudnieni
15% wartości czesnego

- znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej,
policealnej, kolegium, lub
przewód doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi.

Więcej niż jedna forma
kształcenia na poziomie
wyższym
- wnioskodawcy zatrudnieni
65% wartości czesnego

(W przypadku osób, które
otworzyły tylko przewód a nie
są uczestnikami studiów
doktoranckich przysługuje
wyłącznie dodatek na
uiszczenie opłaty za
przeprowadzenie przewodu
doktorskiego.

- wnioskodawcy nie
zatrudnieni 50% wartości
czesnego
(patrz tabela poniżej)

Wnioskodawca może uzyskać
pomoc łącznie max. w ramach
20 semestrów/półroczy – ze
wszystkich programów
realizowanych przez PFRON
dotyczących w/w wsparcia.
Wniosek należy złożyć do
Realizatora właściwego dla
miejsca zamieszkania
wnioskodawcy.

Dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia nie przysługuje w
przypadku, gdy wnioskodawca
zmieniając kierunek lub
szkołę/uczelnię ponownie
rozpoczyna naukę od poziomu
(semestr/półrocze) objętego
uprzednio dofinansowaniem ze
środków PFRON,

6. 300 zł - w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą
poszkodowaną w 2017 lub 2018 roku w wyniku
działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
7. 300 zł – gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza
języka migowego.

UWAGA
DECYZJE O WYSOKOŚCI POMOCY DLA WNIOSKODAWCY
PODEJMUJE REALIZATOR PROGRAMU, KTÓRY USTALA
WŁASNE SPOSOBY RÓŻNICOWANIA WYSOKOŚCI
DOFINANSOWANIA

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy
zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

