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: umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie
elementów wspierających ich zatrudnienie
OBSZAR D– Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej
Adresat pomocy:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
- aktywność zawodowa
- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
Maksymalna kwota dofinansownia: 200,00 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą)
osobą zależną
Wysokość udziału własnego: 15% ceny brutto zakupu/usługi
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie: wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec
realizatora programu
Definicje pojęć:
Aktywność zawodowa – 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.

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 1990r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2017, poz. 2336, z późn. zm.)
d)działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018, poz. 646, z późn. zm.)
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 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1265, 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.

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

