Rehabilitacja społeczna – Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

Nr wniosku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 381 84 79

WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego/tłumacza
przewodnika

Część A – DANE WNIOSKODAWCY
I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY

Nazwa pola

Wartość

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Data urodzenia:
ADRES ZAMIESZKANIA

Nazwa pola

Wartość

Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
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II. DANE PODOPIECZNEGO
 Nie dotyczy

Nazwa pola

Wartość

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Data urodzenia:
ADRES ZAMIESZKANIA

Nazwa pola

Wartość

Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
OPIEKUN USTANOWIONY/USTANOWIONA
 Przedstawicielem ustawowym
 Opiekunem prawnym/rodziną zastępczą/kuratorem

Nazwa pola

Wartość

Postanowieniem Sądu
Rejonowego:
Z dnia:
Sygnatura akt:
 Pełnomocnikiem, na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza:

Nazwa pola

Wartość

Imię i nazwisko:
Z dnia:
Repetytorium nr:
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III. STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Nazwa pola

Wartość

Stopień
niepełnosprawności:

 Znaczny
 Umiarkowany
 Lekki
 Nie dotyczy

Grupa inwalidzka:

 I grupa
 II grupa
 III grupa
 nie dotyczy

Niezdolność:

 Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji
 Osoby długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
 Osoby całkowicie niezdolne do pracy
 Osoby częściowo niezdolne do pracy
 Osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym
 Nie dotyczy

Osoby w wieku do 16 lat
posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności:

 Tak
 Nie dotyczy

IV. RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim
 Inna dysfunkcja narządu ruchu
 Dysfunkcja narządu wzroku
 Dysfunkcja narządu słuchu i mowy
 Deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe)
 Niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia
 Inny / jaki?

V. SYTUACJA ZAWODOWA
 Zatrudniony/prowadzący działalność gospodarczą
 Osoba w wieku od 18 do 24 lat, ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca
 Bezrobotny poszukujący pracy
 Rencista poszukujący pracy
 Rencista/emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy
 Dzieci i młodzież do lat 18
 Inne / jakie?

VI. SYTUACJA MIESZKANIOWA – ZAMIESZKUJE
 samotnie
 z rodziną
 z osobami niespokrewnionymi
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VII. OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Z WNIOSKODAWCĄ / OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOCHODÓW NETTO
Lp.

Stopień pokrewieństwa / relacja z wnioskodawcą

1.

wnioskodawca

Dochód miesięczny netto

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Razem

VIII. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku, wynosił: ………………….zł.
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: …… .

IX. KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW PFRON
Na likwidację barier architektonicznych/ w komunikowaniu się/ technicznych ze środków finansowych
PFRON:
 nie korzystałem
 korzystałem

X. CELE WYKORZYSTANIA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW PFRON
Cel dofinansowania

Nr umowy

Data zawarcia
umowy
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Kwota
dofinansowania

Stan
rozliczenia

Rehabilitacja społeczna – Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika

Część B – PRZEDMIOT WNIOSKU
I. CEL DOFINANSOWANIA

Nazwa pola

Wartość

Rodzaj dofinansowania:
Cel dofinansowania
(uzasadnienie składanego
wniosku):

Miejsce realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia i
przewidywany czas
realizacji zadania:
II. KOSZTY REALIZACJI

Nazwa pola

Wartość

Przewidywany koszt
realizacji zadania (100%):
Słownie:
Liczba godzin:
Cena za godzinę:
Kwota wnioskowanego
dofinansowania ze
środków PFRON:
Słownie:
III. FORMA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
 Przelew na konto Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę:

Nazwa pola

Wartość

Właściciel konta (imię i
nazwisko):
Nazwa banku:
Nr rachunku bankowego:
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IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
- przyjmuję do wiadomości, że dofinansowanie ze środków Funduszu nie obejmuje kosztów zakupów
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu i przed zawarciem umowy
o dofinansowanie,
- nie mam zaległości wobec PFRON oraz w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie byłem/am stroną
umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie,
- wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych dla potrzeb
niezbędnych podczas realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach zadań
ustawowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z późn. zm.).
- uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1, 2 i 3 Kodeksu Karnego za podanie
informacji niezgodnych z prawdą oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz załącznikach do niniejszego
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się
poinformować w ciągu 14 dni. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Miejscowość

Data

Podpis Wnioskodawcy

Uwagi:
Informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania oraz, że wnioski
rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne lata.
Ponadto informujemy, że zgodnie z § 13 ust. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 926) wysokość
dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2%
przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
Załączniki do wniosku:
1. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / orzeczenia do
celów rentowych lub kopie wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu).
2. Dokument potwierdzający prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (do wglądu).
3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (zgodne z załącznikiem do wniosku).
4. Plan zajęć z przewidzianą liczbą godzin lekcyjnych usług tłumacza języka migowego (w koniecznych
przypadkach).
5. Dokument potwierdzający wpis tłumacza do rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN Wojewody.
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Jest nim pracownik PCPR dostępny pod numerem telefonu (32) 381 81 05, e-mail:
iodo@pcpr.tarnogorski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej i papierowej w celu przyznania
dofinansowania ze środków PFRON usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika, w tym:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr Pesel, nr telefonu, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika, data urodzenia, adres e-mail,
rodzaj niepełnosprawności, sytuacja zawodowa, oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, informację o kwotach przyznanych wcześniej
środków Funduszu z określeniem nr zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz
stanu rozliczenia, przedmiot dofinansowania, przewidywany koszt realizacji zadania,
udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania, wysokość kwoty
wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON, nazwę banku i numer rachunku bankowego,
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, dokument potwierdzający wpis tłumacza do rejestru
tłumaczy PJM, SJM, SKOGN Wojewody, dane wynikające z ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn.
zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926
z późn. zm.) oraz inne dane niezbędne do realizacji zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest PCPR w Tarnowskich Górach, a przekazane dane mogą
być udostępniane w niezbędnym zakresie innym uprawnionym podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa: powiatowym/miejskim centrom/ośrodkom pomocy rodzinie
w przypadku gdy występują z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych, Państwowemu
Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach,
bankom i instytucjom finansowym, urzędom pocztowym, urzędom skarbowym, zakładom ubezpieczeń
społecznych.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny, zgodnie z klasyfikacją wynikającą
z rzeczowego wykazu akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Zapoznałem/łam się:
…………………………
data

…………………………….
podpis
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