POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SZTUMIE
MODUŁ I
OBSZAR A
ZADANIE 1 POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO
SAMOCHODU

Warunki
uczestnictwa




Maksymalna
kwota
dofinansowania

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku
życia orzeczenie o niepełnosprawności)
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku
emerytalnym zatrudnienie)
dysfunkcję narządu ruchu

10.000 zł

Minimalny
udział własny

15% ceny brutto zakupu/usługi montażu oprzyrządowania

Częstotliwość
udzielania
pomocy

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

ZADANIE 2 POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY (DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z DYSFUNKCJĄ RUCHU)
Dofinansowaniem mogą być objęte:
koszty kursu i egzaminu na prawo jazdy (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) oraz koszty związane z
uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z
nimi związane oraz jazdy doszkalające
Warunki
uczestnictwa:

Maksymalna
kwota
dofinansowania





znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
wiek aktywności zawodowej
dysfunkcja narządu ruchu

4.300 zł, w tym:
 dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł
 dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł
 dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy - 800 zł

Możliwość refundacji kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku.
Minimalny
udział własny

25% ceny brutto zakupu/usługi

Częstotliwość
udzielania
pomocy

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

ZADANIE 3 POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY (DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU)
Dofinansowaniem mogą być objęte:
koszty kursu i egzaminu na prawo jazdy (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) oraz koszty związane
z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie
opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające
Warunki
uczestnictwa

Maksymalna
kwota
dofinansowania





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

4.800 zł, w tym:
 dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł
 dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł
 dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy - 800 zł
 dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Możliwość refundacji kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku.
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy

25% ceny brutto zakupu/usługi
Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

ZADANIE 4 POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO
SAMOCHODU (DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU)
Warunki
uczestnictwa
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy





znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
dysfunkcja narządu słuchu

4.000 zł
15% ceny brutto zakupu/usługi
Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

OBSZAR B
ZADANIE 1 POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW
ORAZ OPROGRAMOWANIA

Warunki
uczestnictwa




Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny



znaczny stopień niepełnosprawności (do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności)
wiek do lat 18, lub wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku
emerytalnym zatrudnienie)
dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

dla osoby niewidomej 24.000 zł
- z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł

dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9.000 zł

dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł
10% ceny brutto zakupu/usługi

udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy

Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

ZADANIE 2 DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W
RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA
Warunki
uczestnictwa
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy

pomoc udzielona w ramach obszaru B




dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł
dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3.000 zł
dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł

Możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie
o 100%, (wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby
godzin szkolenia)

nie jest wymagany
Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

ZADANIE 3 POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO
ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA (DYSFUNKCJA WZROKU)
Warunki
uczestnictwa
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy





umiarkowany stopień niepełnosprawności
dysfunkcja narządu wzroku
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

6.000 zł
30% ceny brutto zakupu
Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

ZADANIE 4 POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO
ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA (DYSFUNKCJA SŁUCHU)

Warunki
uczestnictwa
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy





znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16
roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
dysfunkcja narządu słuchu
trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

2.500 zł
10% ceny brutto zakupu
Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

ZADANIE 5 POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Warunki
uczestnictwa
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy




pomoc udzielona w Obszarze B, Zadaniu: 1 lub 4
znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
orzeczenie o niepełnosprawności

1.500 zł
10% ceny brutto zakupu
Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji

OBSZAR C
ZADANIE 2 POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO
WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
Warunki
uczestnictwa
Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy



znaczny stopień niepełnosprawności, (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie
o niepełnosprawności)

3.500 zł
nie jest wymagany
Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji

ZADANIE 3 POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE (TJ. PROTEZY CO NAJMNIEJ NA III
POZIOMIE JAKOŚCI)
Warunki
uczestnictwa

Maksymalna
kwota
dofinansowania






stopień niepełnosprawności
wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie)
potwierdzona opinia eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w
wyniku wsparcia udzielonego w programie
w zakresie:
 ręki 9.000 zł,
 przedramienia 20.000 zł,
 ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł,
 na poziomie podudzia 14.000 zł
 na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł
 uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł
Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu
eksperta PFRON na spotkanie z Wnioskodawcą – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej
niż 200 zł

Możliwość 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

Minimalny
udział własny
Częstotliwość

10% ceny brutto zakupu
Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w

udzielania
pomocy

którym udzielono pomocy

ZADANIE 4 POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ
PROTEZY KOŃCZYNY (CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI)

Warunki
uczestnictwa

Maksymalna
kwota
dofinansowania







stopień niepełnosprawności
posiadanie protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie)
potwierdzona opinia eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w
wyniku wsparcia udzielonego w programie
dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji w zakresie:
 ręki 2.700 zł,
 przedramienia 6.000 zł,
 ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 7.800 zł,
 na poziomie podudzia 4.200 zł
 na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 6.000 zł
 uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 7.500 zł
Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu
eksperta PFRON na spotkanie z Wnioskodawcą – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej
niż 200 zł

Możliwość refundacji kosztów poniesionych na naprawę protezy w okresie do sześciu miesięcy przed
złożeniem wniosku
Minimalny
10% ceny brutto zakupu
udział własny
Częstotliwość
udzielania
Pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji
pomocy

ZADANIE 5 POMOC W ZAKUPIE SKUTERA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE
ELEKTRYCZNYM LUB OPRZYRZĄDOWANIA ELEKTRYCZNEGO DO WÓZKA RĘCZNEGO

Warunki
uczestnictwa






Maksymalna
kwota
dofinansowania
Minimalny
udział własny
Częstotliwość
udzielania
pomocy

znaczny stopień niepełnosprawności, (do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności)
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu
się,
zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka
ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

5.000 zł
35% ceny brutto zakupu
Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ
ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ
Warunki
uczestnictwa
Maksymalna
kwota
dofinansowania





znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
aktywność zawodowa
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł rocznie

Minimalny
udział własny

15% ceny brutto zakupu/usługi

MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Warunki
uczestnictwa




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

DLA KAŻDEGO PÓŁROCZA 2019 ROKU:
 dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

Maksymalna
kwota
dofinansowania

Minimalny
udział własny



dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł,



opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej,
aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w
przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę



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
764 zł (netto) na osobę

15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku),
65% wartości czesnego - w przypadku 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).

