PILOTAŻOWY PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU ,,AKTYWNY SAMORZĄD”
MODUŁ I –Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar/Zadanie
Forma pomocy

A1

A2

B1

B2

C2

C3

C4

D

Zakup i montaż
oprzyrządowania do
posiadanego
samochodu

Pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kat. B

Zakup sprzętu
elektronicznego lub
jego elementów
oraz
oprogramowania

Dofinansowanie
szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w
ramach programu
sprzętu
elektronicznego i
oprogramowania

Pomoc w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym

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

Adresat programu

-znaczny lub
umiarkowany
stopień
niepełnosprawności
lub orzeczenie o
niepełnosprawności
-wiek do lat 18 lub
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie
-dysfunkcja narządu
ruchu

-znaczny lub
umiarkowany
stopień
niepełnosprawności
-wiek aktywności
zawodowej
-dysfunkcja narządu
ruchu

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

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

-znaczny stopień
niepełnosprawności
lub orzeczenie o
niepełnosprawności

Pomoc w
utrzymaniu
aktywności
zawodowej poprzez
zapewnienie opieki
dla osoby zależnej
(opłata za pobyt
dziecka w żłobku,
przedszkolu albo
inny koszt
zapewnienia opieki
nad dzieckiem)
-znaczny lub
umiarkowany
stopień
niepełnosprawności
-aktywność
zawodowa
-pełnienie roli
opiekuna prawnego
dziecka

Warunki wykluczające
uczestnictwo w programie

Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Pomoc może być
udzielona co 3 lata,
licząc od początku
roku następującego
po roku, w którym
udzielono pomocy

Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Pomoc może być
udzielona co 3 lata,
licząc od początku
roku następującego
po roku, w którym
udzielono pomocy

Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Pomoc może być
udzielona co 3 lata,
licząc od początku
roku następującego
po roku, w którym
udzielono pomocy

Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Pomoc może być
udzielona co 3 lata,
licząc od początku
roku następującego
po roku, w którym
udzielono pomocy

Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Pomoc może być
udzielona po
zakończeniu okresu
gwarancji.
Warunek o którym
mowa powyżej
dotyczy:
-pomocy udzielanej
w ramach
wskazanych zadań,

--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
Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Pomoc może być
udzielona co 3 lata,
licząc od początku
roku następującego
po roku, w którym
udzielono pomocy

Pomoc w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanej protezy
kończyny, w której
zastosowano
nowoczesne
rozwiązania
techniczne (co
najmniej na III
poziomie jakości)
-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
Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Pomoc może być
udzielona po
zakończeniu okresu
gwarancji.
Warunek o którym
mowa powyżej
dotyczy:
-pomocy udzielanej
w ramach
wskazanych zadań,

Częstotliwość udzielania
pomocy

Wymagalne
zobowiązania
wobec PFRON lub
wobec realizatora
programu
Nie dotyczy

-osoby
niepełnosprawnej
będącej
beneficjentem
pomocy,
-gwarancji, dot.
przedmiotu
dofinansowanego
uprzednio ze
środków PFRON

Maksymalna kwota
dofinansowania

8.000,00zł

2.200,00zł w tym
–koszty kursu i
egzaminów
1.600,00zł
-pozostałe koszty
uzyskania prawa
jazdy w przypadku
kursu poza
miejscowością
zamieszkania
wnioskodawcy
(koszty związane z
zakwaterowaniem,
wyżywieniem i
dojazdem w okresie
trwania kursu)
600,00zł

-dla osoby
niewidomej
20.000,00zł z czego
na urządzenia
brajlowskie
12.000,00zł
-dla pozostałych
osób z dysfunkcją
narządu wzroku
8.000,00zł
-dla osoby z
dysfunkcją obu
kończyn górnych
5.000,00zł

-dla osoby
głuchoniewidomej
4.000,00zł
-dla pozostałych
adresatów obszaru
2.000,00zł z
możliwością
zwiększenia kwoty
dofinansowania w
indywidualnych
przypadkach,
maksymalnie o
100% wyłącznie w
przypadku, gdy
poziom dysfunkcji
narządu wzroku
wymaga
zwiększenia liczby
godzin szkolenia

3.000,00zł

-osoby
niepełnosprawnej
będącej
beneficjentem
pomocy,
-gwarancji, dot.
przedmiotu
dofinansowanego
uprzednio ze
środków PFRON
Proteza na III
poziomie jakości
przy amputacji :

Do 30% kwot, o
których mowa w
Zadaniu C3

-w zakresie ręki
9.000,00zł
-przedramienia
20.000,00zł
-ramienia lub
wyłuszczeniu w
stawie barkowym
26.000,00zł
-na poziomie
podudzia
14.000,00zł
-na wysokości uda
(także przez staw
kolanowy
20.000,00zł)
-uda lub
wyłuszczeniu w
stawie biodrowym
25.000,00zł z
możliwością
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

- dla refundacji
kosztów dojazdu
beneficjenta
programu na
spotkanie z
ekspertem PFRON
lub kosztów
dojazdu eksperta
PFRON na
spotkanie z
beneficjentem
programu - w
zależności od
poniesionych
kosztów, jednak nie
więcej niż 200,00zł

200,00zł
miesięcznie tytułem
kosztów opieki nad
jedną (każdą) osobą
zależną

Wysokość udziału własnego

Co najmniej 15%

Co najmniej 25%

Dofinansowanie/refundacja

dofinansowanie

Dofinansowanie lub
refundacja

Co najmniej
10%
dofinansowanie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

dofinansowanie

Dofinansowanie lub
refundacja

- dla refundacji
kosztów dojazdu
beneficjenta
programu na
spotkanie z
ekspertem PFRON
lub kosztów
dojazdu eksperta
PFRON na
spotkanie z
beneficjentem
programu - w
zależności od
poniesionych
kosztów, jednak nie
więcej niż 200,00zł
Co najmniej
10%
dofinansowanie

Co najmniej
10%
Dofinansowanie lub
refundacja

Co najmniej 15%
Dofinansowanie lub
refundacja

WYBRANE DEFINICJE POJĘĆ:
Osoba w wieku aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, która nie osiągnęła wieku emerytalnego.
Dysfunkcja narządu ruchu – (w przypadku obszaru A)- należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(także orzeczenia o 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),
wnioski 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.
Oprzyrządowanie samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia
(montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub
przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w
tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.
Posiadacz samochodu (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do
czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca; w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych
(niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.).
Koszty kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie nr 2) – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem
egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

Dysfunkcja narządu wzroku (w przypadku Obszaru B) - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a
także w przypadku:
a)gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione
przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola
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, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome.

Dysfunkcja obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B) – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn
górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie
utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe).
Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie– należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane
oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania
kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta.
Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej
na III lub IV poziomie jakości protez.
Koszty utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (Obszar C Zadanie nr 4) – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej
protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:
a)zatrudnienie, lub
b)rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
c)rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu,
okresy aktywności zawodowej 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 aktywności;
Osoba zależna (w przypadku Obszaru D) – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
(dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);
Osoba poszkodowana w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – należy przez to rozumieć:
a)osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001
r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067), wobec
której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski
żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art.
40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), a także,

b)osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane /potwierdzone przez
właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję).

Zatrudnienie – należy przez to rozumieć:
a)stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
b)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,
c)działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336),
d)działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168),
e)zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
f)staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, 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.

