PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kozienicach

Moduł

Obszar

Zadanie

Zadanie 1

Zakres
dofinansowania
Pomoc w zakupie
i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu

Pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kategorii B

I

Adresat programu
1.znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16
roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
2.wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej
lub zatrudnienie
3.dysfunkcja narządu ruchu
1.znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
2. wiek aktywności zawodowej
3.dysfunkcja narządu ruchu

A
likwidacja
bariery
transportowej

Maksymalna kwota
dofinansowania
Udział własny
10.000zł
15% ceny brutto zakupu/usługi
- kosztów kursu i egzaminów
2.100 zł.
- dla pozostałych kosztów w
przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania (koszty
związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i
dojazdem w okresie trwania kursu)
800 zł
25% ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy innych
kategorii

1.znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
2. wiek aktywności zawodowej
3.dysfunkcja narządu ruchu

- kosztów kursu i egzaminów
3500zł
- dla pozostałych kosztów w
przypadku kursu poza miejscem
zamieszkania wnioskodawcy
(koszty związane z
zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu)
800 zł
25% ceny brutto zakupu/usługi

Pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy

1.znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
2.wiek aktywności zawodowej
3.dysfunkcja narządu słuchu , w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka
migowego

Zadanie 3

A
likwidacja
bariery
transportowej

Pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy innych
kategorii

I

Zadanie 4

Pomoc w zakupie
i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu

B
likwidacja
barier
w dostępie do
uczestnictwa w
społeczeństwie
informacyjnym

Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania

1 znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
2.wiek aktywności zawodowej
3. dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka
migowego

1.znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
2.wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
3.dysfunkcja narządu słuchu
1.znaczny stopień
osoby niewidome
niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku
osoby z dysfunkcją
życia - orzeczenie o
narządu wzroku
niepełnosprawności
2.wiek do 18 lat lub wiek
aktywności zawodowej lub
osoby z dysfunkcją
zatrudnienie
obu kończyn górnych
3.dysfunkcja obu kończyn
górnych lub narządu wzroku

-kosztów kursu i egzaminów - 2.100
zł
- dla pozostałych kosztów
uzyskania prawa jazdy w
przypadku kursu poza miejscem
zamieszkania (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu)
800 zł
- koszt usług tłumacza migowego500 zl
25% ceny brutto zakupu/usługi
- kosztów kursu i egzaminów
3.500zł
- dla pozostałych kosztów w
przypadku kursu poza miejscem
zamieszkania (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i
dojazdem w okresie trwania kursu)
800 zł
- koszt usług tłumacza migowego
500, 00zl
25% ceny brutto zakupu/usługi
- 4.000 zł
15 % ceny brutto zakupu/usługi
24.000 zł z czego
na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
10% ceny brutto zakupu
9.000 zł

10% ceny brutto
zakupu

5.000 zł

10% ceny brutto
zakupu

Zadanie 2

Zadanie 3

Dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi
nabytego w ramach
programu sprzętu
elektronicznego i
oprogramowania

pomoc udzielona w ramach
Obszaru B

Pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania

1.umiarkowany stopień
niepełnosprawności
2.dysfunkcja narządu wzroku
3.wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie

B

I

likwidacja
barier
w dostępie do
uczestnictwa w
społeczeństwie
informacyjnym

Zadanie 4

Pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania

Zadanie 5

Pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego sprzętu
elektronicznego,
zakupionego w ramach
programu

Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym

C
likwidacja
barier w
poruszaniu się

1.znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności
lub w przypadku osób do 16
roku życia -orzeczenie o
niepełnosprawności
2.dysfunkcja narządu słuchu
3. trudności w
komunikowaniu się za
pomocą mowy
4. wiek do lat 18 lub wiek
aktywności zawodowej lub
zatrudnienie
1. pomoc udzielona w
zadaniu 1,3 lub 4
2.znaczny stopień
niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku
życia- orzeczenie o
niepełnosprawności

osoby
głuchoniewidome

4.000 zł

osoby z dysfunkcją
narządu słuchu

3.000 zł

pozostali adresaci

2.000 zł

6.000 zł

osoby z dysfunkcją
narządu wzroku

osoby z dysfunkcją
narządu słuchu i
trudności w
komunikowaniu za
pomocą mowy

1.znaczny stopień niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku życia -orzeczenie o
niepełnosprawności

30% ceny brutto zakupu/usługi

1.500 zł
10% ceny brutto zakupu/usługi

1.500 zł
10% ceny brutto zakupu/usługi

3.500 zł

Zadanie 3

Pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której
zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III
poziomie jakości

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

C

I

likwidacja
barier w
poruszaniu się

Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanej protezy
kończyny, w której
zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne (co
najmniej na III poziomie
jakości)

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

przy amputacji
w zakresie ręki
przy amputacji
w zakresie
przedramienia
przy amputacji
ramienia lub
wyłuszczeniu
w stawie
barkowym
przy amputacji
na poziomie
podudzia
przy amputacji
na wysokości
uda (także przez
staw kolanowy)
przy amputacji
uda i
wyłuszczeniu w
stawie
biodrowym
przy amputacji w
zakresie ręki
po amputacji w
zakresie
przedramienia
przy amputacji
ramienia lub
wyłuszczeniu w
stawie barkowym
przy amputacji na
poziomie
podudzia
przy amputacji na
wysokości uda
(także przez staw
kolanowy)
przy amputacji
uda lub
wyłuszczeniu w
stawie biodrowym

9.000 zł
20.000 zł

26.000 zł

14.000 zł

10% ceny
brutto zakupu

20.000 zł

25.000 zł

do 2.700 zł
do 6.000 zł

do 7.800 zł

do 4.200 zł

do 6.000 zł

do 7.500 zł

10% ceny
brutto zakupu

C
likwidacja
barier w
poruszaniu się

Zadanie 5

I

D

II

Pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub
oprzyrządowania
elektrycznego do wózka
ręcznego

Pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

1. znaczny stopień
niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku życiaorzeczenie
o niepełnosprawności
2.wiek do lat 18 lub wiek
aktywności zawodowej lub
zatrudnienie
3. dysfunkcja narządu ruchu
powodująca problemy w
samodzielnym przemieszczaniu się
i zgoda lekarza specjalisty na
użytkowanie skutera o napędzie
elektrycznym lub wózka ręcznego z
oprzyrządowaniem elektrycznym

5.000 zł
35% ceny brutto zakupu/usługi

1. znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
2. aktywność zawodowa
3.pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego dziecka
1.znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności
2. nauka w szkole wyższej
(studia pierwszego stopnia,
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)
szkole policealnej lub kolegium
lub przewód doktorski otwarty
poza studiami doktoranckimi

opłata za naukę (czesne)

dodatek na uiszczenie
opłaty za
przeprowadzenie
przewodu doktorskiego
dodatek na pokrycie
kosztów kształcenia

200 zł. miesięcznie, tytułem
kosztów opieki nad jedną (każdą)
osobą zależna
15% ceny brutto zakupu/usługi
równowartość
kosztów czesnego
w ramach jednej,
aktualnie
realizowanej formy
kształcenia na
poziomie wyższym
(na jednym
kierunku)

15% wartości dla
zatrudnionych
beneficjentów
kształcących się
na jednym
kierunku
65% wartości
czesnego dla
zatrudnionych
beneficjentów
kształcących się
na dwóch
kierunkach

do 4.000 zł

do 1.000 zł

Bliższych informacji dotyczących realizacji programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Kozienicach,
ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice na stronie www.pcpr-kozienice.bip-e.pl lub pod nr tel. /48/ 382-05-64.

