Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie informuje, że rozpoczyna
realizację programu „ Aktywny Samorząd „ w 2018 r.
1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w
tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
– Zadanie
1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III
poziomie jakości,
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, (co najmniej nam III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
2. Maksymalna kwota dofinansowania lub refundacji (w zadaniach, które ją
przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w
przypadku:
1) Obszaru A:
a. w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,
b. w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:
–
dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
–
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z
zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) –
600 zł;
1) Obszaru B:
a. w Zadaniu nr 1:
–
dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie

12.000 zł,
–
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
–
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b. w Zadaniu nr 2:
–
dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
–
dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych
przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom
dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
3).Obszaru C:
a. w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,
b. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
–
w zakresie ręki – 9.000 zł,
–
przedramienia – 20.000 zł,
–
ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
–
na poziomie podudzia – 14.000 zł,
–
na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
–
uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych
przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy
do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie
zarekomendowana przez eksperta PFRON,
c. w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d. w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta
programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta
PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od
poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;
4).Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą)
osobą zależną.
3. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1)
dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
2)
dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego – do 4.000 zł;
3)
opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach
jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy
czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w
przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
4.
W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch
i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota

dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość
połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym
dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty
583 zł (netto) na osobę.
5.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1
może być zwiększony, nie więcej niż o:
1)
500 zł - w przypadkach, gdy Beneficjent posiada więcej niż jedną przyczynę
wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności określoną
w w/w
dokumencie.
2)
500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania
nauki poza miejscem zamieszkania;
3)
300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017
lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
6. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów
w nauce i wynosi:
1). do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w
przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich
form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia
trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej
kwoty dodatku;
2). do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w
przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach
wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3). do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w
przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej
formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą
otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
7. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na
uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu
umowy dofinansowania.
8.Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu
realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze
szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem
studiów/nauki.
9. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1,
Obszaru C Zadania: nr 3 i nr 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz

Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2;
2) w module II - w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o
którym mowa w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu,
którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na
poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o
którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma
kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek
dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym
(drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II
zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego
dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
10. Harmonogram przyjmowania wniosków w ramach programu „ Aktywny
Samorząd „ w 2018 r. :

Moduł I
01.05.2018 r. - 30.08.2018 r.
Moduł II
01.03.2018 r. - 30.03.2018 r.

01.09.2018 r. - 10.10.2018 r.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji programu oraz składania wniosków
udzielają pracownicy PCPR w Świdwinie p. Aleksandra Mróz i p. Katarzyna Szambelan
pod numerem telefonu 0-94 3664848 lub 530056452.

