PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD”
MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Cel szczegółowy: przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji
wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego
się społeczeństwa informacyjnego.
OBSZAR B, ZADANIE 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania
Adresat pomocy:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie
o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Maksymalna kwota dofinansownia:
24.000,00zł – dla osoby niewidomej, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000,00zł
9.000,00zł – dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku
5.000,00zł – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych
Wysokość udziału własnego: co najmniej 10 % ceny brutto zakupu/usługi
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec
realizatora programu
Częstotliwość udzielania pomocy: ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc
od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
Definicje pojęć:
Wiek aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku
emerytalnego.
Dysfunkcja narządu wzroku, w przypadku Obszaru B, Zadanie 1 – 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 wniokodawca 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 – 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 ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności
(z uwględnieniem 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.

Wnioski przyjmowane są w PCPR w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23 w termienie
do dnia 31 sierpnia 2019r.

