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Pilotażowy program
„Aktywny samorząd”
Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniona uchwałą nr 5/2012 Rady Nadzorczej PFRON z
dnia 15 czerwca 2012 r. ,
uchwałą nr 2/2013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17
stycznia 2013 r., oraz uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej
PFRON z dnia 9 czerwca 2014

„Aktywny samorząd”

Pozostałe warunki udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym określane
są przez ZARZĄD PFRON
w dokumencie pn.
Kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące
realizatorów programu w danym roku
publikowanym – do dnia 31 stycznia każdego roku
Uchwała nr 3/2014 Zarządu PFRON
z dnia 21 stycznia 2014 roku („Kierunki (…)”)
Uchwała nr 14/2014 Zarządu PFRON
z dnia 21 lutego 2014 roku („zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i
rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II
pilotazowego programu Aktywny Samorząd”)

„Aktywny samorząd”

Program jest ważnym krokiem w kierunku
wydajniejszego modelu polityki społecznej
wobec osób niepełnosprawnych.
REALIZATOR PROGRAMU – SAMORZĄD POWIATOWY
(Powiat Tarnogórski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Tarnowskich Górach)

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.

„Aktywny samorząd”

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu
i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych
poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się
społeczeństwa informacyjnego,
2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji
zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia
likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się
oraz barier transportowych,

społecznej,
poprzez

3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej
poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację
o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie
kwalifikacji,
5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji
pozarządowych.

„Aktywny samorząd”

MODUŁY I OBSZARY WSPARCIA
MODUŁ I
Obszar A –

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
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 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektr.
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (dziecko w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką).

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

MODUŁ III

Szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu
problematyki niepełnosprawności - realizowany przez PFRON w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych.

„Aktywny samorząd”

ADRESACI PROGRAMU – MODUŁ I
Obszar A

Zadanie 1

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
(a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu.
W przypadku osób w wieku emerytalnym wymóg zatrudnienia.

Zadanie 2

Osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar B

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności
(a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz
dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
W przypadku osób w wieku emerytalnym wymóg zatrudnienia.

Zadanie 1

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności
(a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)
oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
W przypadku osób w wieku emerytalnym wymóg zatrudnienia.

Obszar C

Zadanie 2
Zadanie 3 i
Zadanie 4

Obszar D

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności
(a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest
użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest
zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień
niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz
rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna
prawnego dziecka.
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Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
w programie w Module II:
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium
lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki uczestnictwa osób zaangażowanych
w proces rehabilitacji, w szkoleniach
organizowanych w ramach Modułu III programu:
1) spełnianie warunków rekrutacji ustalanych dla każdego cyklu
szkoleń,
2) skierowanie na szkolenie przez jednostkę samorządu
terytorialnego lub organizację pozarządową.

„Aktywny samorząd”

ADRESACI POMOCY
WYKLUCZENIA
Moduł I
i
Moduł II

Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec
PFRON lub wobec Realizatora programu.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach

MODUŁU I

> Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana
co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
udzielono pomocy

> Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu
okresu gwarancji.
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MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA (MODUŁ I)
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku
Zadanie 1

OPRZYRZĄDOWANIE
SAMOCHODU

Zadanie 2

PRAWO JAZDY
KAT. B

Obszar A

> 5.000,00 zł
> kurs/egzaminy – 1.500,00 zł
> pozostałe koszty – 600,00 zł
> osoby niewidome – 30.000,00 zł

Zadanie 1
Obszar B

w tym na urządzenia brajlowskie – 20.000,00 zł
> dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku –

10.000,00 zł

> osoby z dysfunkcją kończyn górnych – 5.000,00 zł

Zadanie 2

Obszar D

SPRZĘT
ELEKTRONICZNY,
OPROGRAMOWANIE

SZKOLENIE
KOMPUTEROWE

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA
W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU
ALBO INNY KOSZT ZAPEWNIENIA
OPIEKI NAD DZIECKIEM

> osoby głuchoniewidome – 4.000,00 zł
> pozostałe osoby – 2.000,00 zł

> 200,00 zł/m-c jednak nie więcej niż 2.400,00 zł w ciągu
roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną
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MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA (MODUŁ I) c.d.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014
2013 roku
Zadanie 1

WÓZEK ELEKTRYCZNY

> 7.000,00 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do
20.000,00 zł (opinia eksperta)

Zadanie 2

SPRAWNOŚĆ
TECHNICZNA WÓZKA
ELEKTRYCZNEGO

> 2.000,00 zł
przy amputacji:

Zadanie 3
Obszar C

PROTEZA,
W KTÓREJ
ZASTOSOWANO
NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA
TECHNICZNE

>

w zakresie ręki – 9.000,00 zł

>

przedramienia – 20.000,00 zł

>

ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000,00

>

na poziomie podudzia – 14.000,00 zł

>

na wysokości uda – 20.000,00 zł

>

uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000,00 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON
nie więcej niż 200,00 zł.
przy amputacji:

Zadanie 4

SPRAWNOŚĆ
TECHNICZNA
PROTEZY,
W KTÓREJ
ZASTOSOWANO
NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA
TECHNICZNE

>

w zakresie ręki – 2.700,00 zł

>

przedramienia – 6.000,00 zł

>

ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800,00

>

na poziomie podudzia – 4.200,00 zł

>

na wysokości uda – 6.000,00 zł

>

uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500,00 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON
nie więcej niż 200,00 zł.
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WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA (MODUŁ II)
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II
dla jednego studenta w zakresie kosztów dotyczących jednego semestru/półrocza:
1. OPŁATA ZA NAUKĘ (CZESNE)

2. OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE
PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Równowartość kosztów czesnego w ramach
jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia
na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

do 4.000,00 zł

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę
w ramach dwóch i więcej form kształcenia –

3. DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA

Kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może
być zwiększona o równowartość połowy kosztów
czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki

Nie mniej niż 1.000 zł
Dodatek może być zwiększony - co najmniej o 200 zł w
przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

„Aktywny samorząd”

Dopuszczalność pomocy w MODULE II:
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku
1) każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20
(dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym
- warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
„STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2,
2) Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby
semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu
ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku - form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli
są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę
semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego
- należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub
akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby
semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu
trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie
semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od
niego niezależnych (np. stan zdrowia).

„Aktywny samorząd”

WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO UDZIAŁU
WŁASNEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Kierunki
Kierunki działań
działań oraz
oraz warunki
warunki brzegowe
brzegowe obowiązujące
obowiązujące realizatorów
realizatorów
pilotażowego
programu
„Aktywny
samorząd”
w
2014
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku
roku

MODUŁ I
Obszar A

Obszar B

Obszar C

Obszar D

Zadanie 1

OPRZYRZĄDOWANIE SAMOCHODU

15%

Zadanie 2

PRAWO JAZDY KAT. B

25%

Zadanie 1

SPRZĘT ELEKTRONICZNY, OPROGRAMOWANIE

10%

Zadanie 2

SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Zadanie 1

WÓZEK ELEKTRYCZNY

Zadanie 2

SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA WÓZKA ELEKTRYCZNEGO

Zadanie 3

PROTEZA, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

10%

Zadanie 4

SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA PROTEZY, W KTÓREJ
ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
TECHNICZNE

10%

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU
ALBO INNY KOSZT ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

MODUŁ II

NIE JEST WYMAGANY
10%
NIE JEST WYMAGANY

15%

– wkład własny NIE JEST WYMAGANY

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić
ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Aktywny samorząd”

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku

INNE POSTANOWIENIA
ZABEZPIECZENIE UMOWY
DOFINANSOWANIA

(powyżej 10.000 zł w danym roku)

KONTROLA WYKORZYSTYWANIA
PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA

Weksel własny in blanco
wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony
klauzulą „bez protestu”
Co najmniej 10% zawartych umów.

PREFERENCJE PFRON
W 2014 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) studiują,
b) uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
c) realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00
lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),
d) realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
e) wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom
wykształcenia,
f) są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe,
nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do
dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem).

„Aktywny samorząd”

TRYB POSTĘPOWANIA
Zadania Realizatora programu
●

nabór oraz weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków

●

podejmowanie decyzji, zawieranie umów dofinansowania

●

obsługa administracyjno – finansowa zawartych umów

●

monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków

●

monitorowanie realizacji celów programu przez Beneficjentów

●

promocja i ewaluacja programu

●

sprawozdawczość z realizacji programu na potrzeby PFRON

Program „Aktywny
Samorząd”
realizacja w latach

2012

2013

2014

2012-2014

Liczba wniosków

20

złożonych

89

Moduł I – 41
Moduł II – 48

95

Moduł I – 22
Moduł II – 73

Liczba wniosków
objętych
dofinansowaniem

19

69

Moduł I – 21
Moduł II – 48

38*

Moduł I – 4
Moduł II – 34
*stan na 6.10.2014

Kwoty przyznanych
dofinansowań

88 546,90zł

226 288,09zł

108 347,00zł*

*stan na 6.10.2014

www.pcpr.tarnogorski.pl
Dziękuję za uwagę!

