Program finansowany ze
środków PFRON

Realizator programu:
Powiat Staszowski

Program
„Aktywny Samorząd”

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w roku 2017 podobnie jak w latach ubiegłych, Powiat Staszowski jest
realizatorem programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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 społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez
likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów spierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie
kwalifikacji,
Formy wsparcia adresowane do osób niepełnosprawnych w roku 2017 w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Lp

Obszar - nazwa

Adresat programu

Przedmiot
dofinansowania

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
- znaczny lub
umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub
ZADANIE 1
pomoc w zakupie
orzeczenie o
dofinansowanie zakupu
i montażu
niepełnosprawności,
i montażu
1
oprzyrządowania do - wiek do lat 18 lub wiek
oprzyrządowania do
posiadanego
aktywności zawodowej
posiadanego samochodu
samochodu
lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu
ruchu

Maksymalna kwota
dofinansowania PFRON

5.000 zł

Udział własny
wnioskodawcy

15% ceny
brutto zakupu

dofinansowanie lub
refundacja kosztów
2.100 zł w tym:
uzyskania prawa jazdy
1) koszt kursu i egzaminów –
kat. B, w szczególności:
- znaczny lub
1.500 zł,
- koszty kursu i
umiarkowany stopień
2) pozostałe koszty uzyskania
egzaminów
niepełnosprawności,
prawo jazdy kat. B
- koszty dojazdu do
25% ceny
ZADANIE 2
- wiek aktywności
w przypadku kursu poza
ośrodka szkolenia
brutto
2 pomoc w uzyskaniu
zawodowej,
miejscem zamieszkania (koszty
prawa jazdy kat. B
- koszty zakwaterowania i
zakupu/usługi
- dysfunkcja narządu
związane z zakwaterowaniem,
wyżywienia
ruchu
wyżywieniem, dojazdem)
Refundacja może
–600zł
dotyczyć kosztów
poniesionych w okresie do
180 dni przed dniem
złożenia wniosku
Obszar B –likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
- znaczny stopień
- dla osoby niewidomej
niepełnosprawności lub
20.000zł, z czego na
ZADANIE 1
orzeczenie o
urządzenia brajlowskie
pomoc w zakupie
niepełnosprawności,
dofinansowanie zakupu
12.000zł,
sprzętu
- wiek do lat 18 lub wiek
sprzętu elektronicznego
- dla pozostałych adresatów
10% ceny brutto
3 elektronicznego lub
aktywności zawodowej
lub jego elementów oraz
z dysfunkcją narządu
zakupu
jego elementów
lub zatrudnienie,
oprogramowania
wzroku 8.000zł
oraz
- dysfunkcja obu kończyn
- dla osoby z dysfunkcją
oprogramowania
górnych lub narządu
obu kończyn górnych
wzroku
5.000zł
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ZADANIE 2
dofinansowanie
szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w
ramach programu
sprzętu
elektronicznego
i oprogramowania

-znaczny stopień
niepełnosprawności lub
orzeczenie o
niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek
aktywności zawodowej
lub zatrudnienie,
-dysfunkcja obu kończyn
górnych lub narządu
wzroku

dofinansowanie szkolenia
w zakresie obsługi
nabytego w ramach
programu sprzętu
elektronicznego
i oprogramowania

- dla osoby
głuchoniewidomej 4.000zł
- dla pozostałych adresatów
2.000zł z możliwością
zwiększenia w
indywidualnych
przypadkach maksymalnie
o 100%, wyłącznie w
przypadku gdy poziom
dysfunkcji narządu wzroku
wymaga zwiększenia liczby
godzin szkolenia

- dofinansowanie lub
refundacja kosztów
utrzymania sprawności
technicznej wózka
inwalidzkiego, tj: zakup
części zamiennych, koszty
naprawy, konserwacji ,
przeglądu technicznego
wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym.
Refundacja może
dotyczyć kosztów
poniesionych w okresie
180 dni przed dniem
złożenia wniosku

2.000zł

nie wymagany

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
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ZADANIE 2
pomoc w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym

- znaczny stopień
niepełnosprawności lub
orzeczenie o
niepełnosprawności

nie wymagany

6

- stopień
niepełnosprawności,
- wiek aktywności
ZADANIE 3
zawodowej lub
pomoc w zakupie
zatrudnienie,
protezy kończyny,
- potwierdzona opinią
w której
eksperta PFRON
zastosowano
stabilność procesu
nowoczesne
chorobowego,
rozwiązania
- potwierdzone opinią
techniczne, tj.
eksperta PFRON
protezy co najmniej
rokowania uzyskania
na III poziomie
zdolności do pracy
jakości
w wyniku wsparcia
udzielonego
w programie

zakup protezy kończyny,
w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co
najmniej na III poziomie
jakości

dla protezy, na III poziomie
jakości, po amputacji
-w zakresie ręki: 9.000zł
- przedramienia: 20.000zł
- ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym:
26.000zł
- na poziomie podudzia:
14.000 zł
- na wysokości uda (także
przez staw kolanowy):
20.000zł
- uda i wyłuszczeniu w stawie
biodrowym 25.000zł
z możliwością zwiększenia
kwoty dofinansowania
w wyjątkowych przypadkach i 10% ceny brutto
wyłącznie wtedy, gdy
zakupu/usługi
celowość zwiększenia jakości
protezy do poziomu IV (dla
zdolności do pracy
wnioskodawcy), zostanie
zarekomendowana przez
eksperta PFRON.
W ramach zadania istnieje
możliwość refundacji kosztów
dojazdu adresata programu
na spotkanie z ekspertem
PFRON lub kosztów dojazdu
eksperta PFRON na spotkanie
z adresatem programu – w
zależności od poniesionych
kosztów, nie więcej niż 200zł
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ZADANIE 4
pomoc w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanej protezy
kończyny, w której
zastosowano
nowoczesne
rozwiązania
techniczne (co
najmniej na III
poziomie jakości)

obszar D– pomoc
w utrzymaniu
aktywności
zawodowej poprzez
zapewnienie opieki
dla osoby zależnej

- stopień
niepełnosprawności,
- wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie,
- potwierdzona opinią
eksperta PFRON
stabilność procesu
chorobowego,
- potwierdzone opinią
eksperta PFRON
rokowania uzyskania
zdolności do pracy w
wyniku wsparcia
udzielonego w programie

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

do 30% kwot z zadania 3
dofinansowanie lub
refundacja kosztów
utrzymania sprawności
technicznej posiadanej
protezy kończyny, w
której zastosowano
nowoczesne rozwiązania
techniczne.
Refundacja może
dotyczyć kosztów
poniesionych w okresie do
180 dni przed dniem
złożenia wniosku
koszty związane z
pobytem dziecka w żłobku
lub przedszkolu albo inny
koszt zapewnienia opieki
nad dzieckiem lub ich
refundacja.
Refundacja może
dotyczyć kosztów
poniesionych w okresie do
180 dni przed dniem
złożenia wniosku

W ramach zadania istnieje
możliwość
refundacji kosztów dojazdu
adresata programu
na spotkanie z ekspertem
PFRON lub kosztów dojazdu
eksperta PFRON
na spotkanie z adresatem
programu – w zależności od
poniesionych kosztów, nie
więcej niż 200 zł,
200 zł miesięcznie, nie
więcej niż 2.400 zł w ciągu
roku- tytułem kosztów
opieki nad każdą (jedną)
osobą zależną

10% ceny brutto
zakupu/usługi

15% ceny
brutto
zakupu/usługi
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MODUŁ II
pomoc
w uzyskaniu
wykształcenia na
poziomie wyższym

kwota dofinansowania
dofinansowanie lub
kosztów dotyczących każdego
refundacja kosztów
półrocza wynosi :
uzyskania wykształcenia
1) dla opłaty za naukę
wyższego:
(czesne) – równowartość
- opłata za czesne,
kosztów czesnego w ramach
- dodatek na pokrycie
jednej, aktualnie realizowanej
kosztów kształcenia,
formy kształcenia na
- dodatek na uiszczenie
poziomie wyższym, przy
opłaty za przeprowadzenie czym dofinansowanie
przewodu doktorskiego.
powyżej 3.000zł jest możliwe
wyłącznie w przypadku, gdy
Refundacja może dotyczyć wysokość przeciętnego
- znaczny lub umiarkowany kosztów czesnego
miesięcznego dochodu
stopień
dotyczących bieżącego
wnioskodawcy nie przekracza
niepełnosprawności,
roku szkolnego lub
kwoty 583 zł netto na osobę.
- nauka w szkole wyższej
akademickiego, niezależnie Kwota może być zwiększona
lub szkole policealnej lub
od daty ich poniesienia,
o równowartość połowy
kolegium lub przewód
przy czym:
kosztów czesnego na
doktorski otwarty poza
- wnioskodawca
kolejnym kierunku nauki przy
studiami doktoranckimi
ubiegający się o
czym dofinansowanie
refundację kosztów
powyżej 1.500zł jest możliwe
poniesionych przed
wyłącznie gdy wysokość
dniem zawarcia umowy
przeciętnego miesięcznego
dofinansowania, warunki
dochodu wnioskodawcy nie
uczestnictwa w programie
przekracza kwoty 583 zł netto
musi spełniać także
na osobę.
w terminie poniesienia
Kwota czesnego ulega
kosztu objętego
zmniejszeniu o 300zł, jeśli po
refundacją lub w okresie
ukończeniu nauki objętej
objętym refundacją
dofinansowaniem, ponownie
kosztów
rozpocznie lub kontynuuje
naukę w ramach takiej samej
formy kształcenia

15% wartości
czesnego w
przypadku
zatrudnionych,
którzy studiują na
jednym kierunku
65% wartości
czesnego w
przypadku
zatrudnionych,
którzy studiują na
więcej niż jednym
kierunku
Z obowiązku
poniesienia wkładu
własnego
zwolniony jest
Wnioskodawca,
którego przeciętny
miesięczny dochód
w gospodarstwie
domowym nie
przekracza kwoty
583 zł netto na
osobę

2) dla dodatku na uiszczenie
opłaty za przeprowadzenie
przewodu doktorskiego – do
4.000 zł,
3) dla dodatku na pokrycie
kosztów kształcenia – do
1.000 zł, z możliwością
zwiększenia nie więcej niż o:
a) 700zł – w przypadku gdy:
- Wnioskodawca ponosi
dodatkowe koszty nauki z
tytułu pomocy asystenta
osoby niepełnosprawnej lub
tłumacza migowego
b) 500zł – w przypadku
pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania
c) 300zł – w przypadku
posiadania (ważnej) Karty
Dużej Rodziny
d) 300zł – gdy wnioskodawca
pobiera naukę na kilku
kierunkach.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje jeśli wnioskodawca powtarza semestr z powodu niezadawalających wyników
w nauce bądź zmieniając kierunek lub szkołę ponownie rozpoczyna naukę od poziomu objętego uprzednio dofinansowaniem ze
środków PFRON.
Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku zależy od
postępów wnioskodawcy w nauce i wynosi:
1) do 25% 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 50%
wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 50% 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 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku
danej formy edukacji na poziomie wyższym;
4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od
czwartego 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.
Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form
kształcenia na poziomie wyższym- warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a) STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,
b) STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych
c) Program „Aktywny Samorząd”
Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy niż wskazana wyżej mogą
uzyskać dofinansowanie - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie
z programem/ planem studiów.
Zakres pojęć:
Przez pojęcie „osoba w wieku aktywności zawodowej” należy rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego
Przez pojęcie „aktywności zawodowej” należy rozumieć:
1) zatrudnienie, lub
2) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
3) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.
Przez pojęcie „zatrudnienie” należy rozumieć:
1) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
2) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów
szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
3) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016r.

poz. 277 z późn. zm.)
4) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r.
poz. 1829 z późn. zm.)
5) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy,
6) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r.
poz. 645 z późn. zm.);
Okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy
czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.
Przez pojęcie „dysfunkcji narządu ruchu” (w przypadku obszaru A) - należy rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która
nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np.
o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą
zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie
lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;
Przez pojęcie „dysfunkcji narządu wzroku” (w przypadku obszaru B) należy rozumieć dysfunkcje wzroku stanowiąca powód
wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności , a także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca
przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna ma ostrość wzroku
oka lepszego po korekcji szkłami równą lub poniżej 0,05 według skali Snellena lub osobę z ograniczonym polem widzenia do 20
stopni,
b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza
okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna ma ostrość wzroku oka lepszego po korekcji szkłami równą lub poniżej 0,1
według skali Snellena lub osobę z ograniczonym polem widzenia do 30 stopni,
przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w pkt a i b, są traktowane jako osoby
niewidome.
Przez pojęcie „ dysfunkcji obu kończyn górnych” (w przypadku obszaru B) należy rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem
lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie ramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą
się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym

korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m. in. porażenie mózgowe, choroby
neuromięśniowe).
Przez pojęcie „ osoba głuchoniewidoma” należy rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia
słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w
odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim.
Przez pojęcie „Karta Dużej Rodziny” należy rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustawą
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca
objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramach programów, które pod różnymi nazwami
funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem.
Przez pojęcie „przeciętny miesięczny dochód” należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedna osobę w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn.
zm), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku
osób prowadzących działalność rolniczą – dochód oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015r. tj. wyliczona według wzoru: [(1.975 zł x liczba ha) /12]/ liczba osób
w gospodarstwie domowym
Przez pojęcie gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:
a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,
b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych
dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,
przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa
domowego rodziców/ opiekunów;
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadanie 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.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie Powiatu Staszowskiego,
zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu, wypełniony
zgodnie z obowiązującymi w 2017r. w Powiecie Staszowskim zasadami dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd.
Uwaga:
Termin naboru wniosków:
Moduł I – do dnia 30 sierpnia 2017 roku
Moduł II:
a) do dnia 30 marca 2017 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
b) do dnia 10 października 2017 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
Druki wniosków są dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój B-13 (tel. 15-864-68-12).
Można je także pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie: www.staszowski.eu, zakładka: Aktywny
Samorząd oraz z biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie, zakładka: Osoby niepełnosprawne – Aktywny
Samorząd 2017
Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie www.pfron.org.pl oraz www.staszowski.eu (zakładka Aktywny Samorząd).

