
 

 

 

  Program finansowany ze środków PFRON 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, iż w 2016 r. Powiat 
Namysłowski kolejny raz realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze 
środków PFRON. W ramach programu w 2016 r. osoby niepełnosprawne mogą uzyskać 
dofinansowanie do następujących obszarów wsparcia: 

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniaj ących aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

Obszar Nazwa 
Maksymalna 

wysokość 
dofinansowania 

Udział 
własny 

 
Adresaci pomocy 

 

 Rodzaj 
dysfunkcji 

Zadanie 1:  
pomoc                     
w zakupie               
i montażu 
oprzyrząd. do 
posiadanego 
samochodu 

5.000 zł  
 

 
15% 

Stopień: znaczny lub 
umiarkowany lub  
orzeczenie                                   
o niepełnosprawności, 
wiek:  do 18 r.ż lub wiek 
aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie. 

dysfunkcja 
narządu 
ruchu 
 
 

A 
 
Likwidacja 
bariery 
transportowej 

Zadanie 2: 
pomoc                  
w uzyskaniu 
prawa jazdy 
kategorii B 

2.100 zł, 
w tym:  
- kurs/egzamin -  1.500 zł,  
- pozostałe koszty – 600 zł 

 
25% 

 

Stopień: znaczny lub 
umiarkowany, wiek 
aktywności zawodowej. 

dysfunkcja 
narządu 
ruchu 
 

Zadanie 1: 
pomoc                      
w zakupie 
sprzętu 
elektroniczn. 
lub jego 
elementów 
oraz oprogram. 

- osoby niewidome - 20.000 zł,                  
z czego na urządzenia brajlowskie-
12.000 zł, 
- pozos. os. z dys. narz. wzroku -
8.000 zł, 
- os. z dysfun. obu kończyn górnych     
– 5.000 zł 

 
10% 

Stopień: znaczny,  
lub orzeczenie                   
o niepełnosprawności, 
wiek: do 18 lat lub wiek 
aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie. 

dysfunkcja 
obu 
kończyn 
górnych lub 
narządu 
wzroku 
 

B 
 
Likwidacja 
barier  
w dostępie do 
uczestniczenia 
w 
społeczeństwie 
informacyjnym 
 

Zadanie 2: 
dofinansow. 
szkoleń                   
w zakresie 
obsługi 
nabytego                 
w ramach 
programu 
sprzętu elektr.             
i oprogramow. 

- dla osoby głuchoniewidomej –  
4.000 zł,  
- dla pozostałych adresatów -              
2.000 zł z możliwością zwiększenia 
kwoty dofinansowania                                    
w indywidualnych przypadkach do 
100%  

 
brak 

Stopień: znaczny,  
lub orzeczenie                   
o niepełnosprawności, 
wiek: do 18 lat lub wiek 
aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie. 

dysfunkcja 
obu 
kończyn 
górnych lub 
narządu 
wzroku  
 

Zadanie 2: 
pomoc                     
w utrzymaniu 
sprawności 
technicznej 
posiadanego 
wózka inwal.  
o nap. elektr. 

2.000 zł 
 

 
brak 

Stopień znaczny lub 
orzeczenie                                   
o niepełnosprawności. 
 

 C 
 
Likwidacja 
barier  
w poruszaniu 
się 

Zadanie 3: 
pomoc                   
w zakupie 
protezy 
kończyny,                
w której 
zastosowano 
nowoczesne 
rozwiązania 

Po amputacji:  
1. w zakresie ręki -  9.000 zł,  
2. przedramienia - 20.000 zł,  
3. ramienia i wyłuszczenia w stawie 
barkowym - 26.000 zł,  
4. na poziomie podudzia -  
14.000 zł,  
5. na wysokości uda (także przez 
staw kolanowy) - 20.000 zł,  

 
10% 

 

Stopień 
niepełnosprawności, 
wiek aktywności 
zawodowej lub 
zatrudnienie. 

potwierdz. 
opinią eksp. 
PFRON 
stabilność 
procesu 
chorobow.                     
i rokowania 
uzyskania 
zdolności 



techniczne, tj. 
co najmniej na 
III poziomie 
jakości 
 

6. uda i wyłuszczeniu w stawie 
biodrowym - 25.000 zł. 
Koszt dojazdu na spotkanie                                
z ekspertem PFRON – w zależności 
od poniesionych kosztów – nie 
więcej niż 200 zł. 

do pracy                     
w wyniku 
wsparcia 
udzielonego                       
w program.  

Zadanie 4: 
pomoc w 
utrzymaniu 
sprawności 
technicznej 
posiadanej 
protezy 
kończyny (co 
najmniej na III 
poziomie 
jakości) 

Do 30 % kwot,  o których mowa                        
w zadaniu 3. 
Koszt dojazdu na spotkanie                                
z ekspertem PFRON – w zależności 
od poniesionych kosztów – nie 
więcej niż 200 zł. 
 

 
10% 

 

Stopień 
niepełnosprawności, wiek 
aktywności zawodowej 
lub zatrudnienie. 

potwierdz. 
opinią eksp. 
PFRON 
stabilność 
procesu 
chorobow.                    
i rokowania 
uzyskania 
zdolności 
do pracy                     
w wyniku 
wsparcia 
udzielonego   
w program. 

 
D 

 
 

Pomoc                   
w utrzymaniu 
aktyw. zawod. 
poprzez 
zapewnienie 
opieki dla 
osoby 
zależnej. 

Koszt opieki nad osobą zależną: 
- 200 zł miesięcznie, jednak nie 
więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – 
tytułem kosztów opieki nad jedną 
osobą zależną. 

 
15% 

Stopień znaczny lub 
umiarkowany; aktywność 
zawodowa; 
pełnienie roli 
opiekuna prawnego 
dziecka. 

każdy 
rodzaj 
dysfunkcji  
 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:  
Opłata  
za naukę  
(czesne)  
 
 

- równowartość kosztów czesnego 
w ramach jednej aktualnie 
realizowanej formy kształcenia na 
poziomie wyższym, przy czym 
dofinansowanie pow. kwoty               
3.000 zł jest możliwe wyłącznie w 
przypadku, gdy wysokość  przecięt. 
mies. dochodu wnioskodawcy nie 
przekracza 583 zł (netto) na osobę; 
-50% kosztów czesnego na 
kolejnym kierunku,                           
w przypadku więcej niż jednej 
formy kształcenia na poziomie 
wyższym, przy czym 
dofinansowanie pow. kwoty 1.500 
zł jest możliwe wyłącznie w 
przypadku, gdy wysokość  przecięt. 
mies. dochodu wnioskodawcy nie 
przekracza 583 zł (netto) na osobę 

Dodatek na 
uiszczenie 
opłaty za 
przeprow. 
przewodu 
doktorskiego 

do 4.000 zł 

Dodatek na 
pokrycie 
kosztów 
kształcenia  

nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 
1.000 zł 

 
 
Dofinansowanie 
lub refundacja 
kosztów 
uzyskania 
wykształcenia 
na poziomie 
wyższym  
 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być 
zwiększony nie więcej niż o: 
1) 700 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi 
dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się 
lub z powodu barier w komunikowaniu się, tzn. gdy: 
- korzysta z pomocy tłumacza języka migowego; 
- korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnospraw. 
- jest osobą niewidomą,  
- jest osobą głuchoniewidomą, 
- jest osobą głuchą, 

Wnioskod. 
zatrudnieni:  
- 15%                         
w kosztach 
czesnego                 
(w przypadku 
jednej formy 
kształcenia)* 

- 65%                               
w kosztach 
czesnego                    
(w przypadku 
więcej niż 
jedna forma 
kształcenia) * 

 

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

każdy 
rodzaj 
dysfunkcji  
 



- porusza się na wózku inwalidzkim; 
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi 
koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania 
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada 
aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny; 
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera 
naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach 
nauki. 

*Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnione są osoby, które 
zatrudnienie rozpoczęły w 2016 roku, a także w przypadku, gdy wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. 

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby 
niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy.  

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie następowało w trybie ciągłym, tj. od dnia 
1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r.  

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II będzie następowało w następujących cyklach: 

1. do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016), 

2. od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących 
roku akademickiego 2016/2017). 

 


