INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2022
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku
wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych
Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów
działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób
niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Program w roku 2022 obejmuje następujące obszary wsparcia:
MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar
Nazwa
Maksymalna wysokość
Udział własny
dofinansowania
osoby
niepełnosprawnej

A
Likwidacja bariery
transportowej

Zadanie 1: pomoc w
zakupie i montażu
oprzyrządowania do
posiadanego
samochodu

10 000 zł
(z zastrzeżeniem na zakup
siedziska lub fotelika do
przewozu osoby
niepełnosprawnej 6 000 zł)

15%

Adresaci
Adresaci Pomocy
Pomocy (stopień
(rodzaj dysfunkcji)
niepełnosprawności)
znaczny,
umiarkowany, wiek
do 16 lat orzeczenie o
niepełnosprawności
dysfunkcja
lub wiek do 18 lat lub
narządu ruchu
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

Zadanie 2: pomoc w
uzyskaniu prawa
jazdy wszystkich
kategorii

A
Likwidacja bariery
transportowej

Zadanie 3: pomoc w
uzyskaniu prawa
jazdy wszystkich
kategorii

Zadanie 4: pomoc w
zakupie i montażu
oprzyrządowania do
posiadanego
samochodu

4 800 zł
w tym:
kurs/egzamin
2 100 zł (kategoria B),
3 500 zł (pozostałe
kategorie),
inne koszty
800 zł
4 800 zł
w tym:
kurs/egzamin
2 100 zł (kategoria B),
3 500 zł (pozostałe
kategorie),
inne koszty
800 zł;
dodatkowo tłumacz języka
migowego 500 zł

4 000 zł

25%

25%

15%

znaczny lub
umiarkowany, wiek
aktywności
zawodowej

znaczny lub
umiarkowany, wiek
aktywności
zawodowej

znaczny lub
umiarkowany, wiek
aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

dysfunkcja
narządu ruchu

dysfunkcja
narządu słuchu w
stopniu
wymagającym
korzystania z usług
tłumacza
migowego

dysfunkcja
narządu słuchu

B
Likwidacja barier w
dostępie do
uczestniczenia w
społeczeństwie
informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w
zakupie sprzętu
elektronicznego lub
jego elementów oraz
oprogramowania

Dla os. niewidomej
24 000 zł, z czego na
urządzenia brajlowskie
15 000 zł,
dla pozostałych osób
z dysfunkcją narządu wzroku
9 000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu
kończyn górnych
7 000 zł

Zadanie 2:
dofinansowanie
szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w
ramach programu
sprzętu
elektronicznego i
oprogramowania

Dla osoby głuchoniewidomej
4 000 zł, dla osoby z
dysfunkcją narządu słuchu
3 000 zł
dla pozostałych adresatów
programu 2 000 zł,
istnieje możliwość
zwiększenia kwoty
dofinansowania w
indywidualnych przypadkach,
max o100 %, wyłącznie w
przypadku, gdy poziom
dysfunkcji narządu wzroku
lub słuchu wymaga
zwiększenia liczby godz.
szkolenia

10%

znaczny, wiek do 16
lat orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
wiek do 18 lat lub
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

dysfunkcja obu
kończyn górnych
lub narządu
wzroku

nie wymagany

znaczny,
umiarkowany, wiek
do 16 lat orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
wiek do 18 lat lub
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

dysfunkcja obu
kończyn górnych
lub narządu
wzroku,
dysfunkcja
narządu słuchu
oraz trudności w
komunikowaniu
się za pomocą
mowy

Zadanie3: pomoc w
zakupie sprzętu
elektronicznego lub
jego elementów oraz
oprogramowania

Zadanie 4: pomoc w
zakupie sprzętu
elektronicznego lub
jego elementów oraz
oprogramowania

7 500 zł

4 000 zł

10%

10%

umiarkowany,
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

znaczny lub
umiarkowany, wiek
do 16 lat orzeczenie
o niepełnosprawności
lub wiek do 18 lat lub
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

dysfunkcja
narządu wzroku

dysfunkcja
narządu słuchu
oraz trudności
w komunikowaniu
się za pomocą
mowy

Zadanie 5: pomoc
w utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanego sprzętu
elektronicznego
zakupionego w
ramach programu

Zadanie 1:pomoc
w zakupie wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym
C
Likwidacja barier w Zadanie 2: pomoc
poruszaniu się
w utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanego skutera
lub wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym

1 500 zł

10%

10 000 zł
(z możliwością zwiększenia
kwoty dofinansowania do
kwoty rekomendowanej przez
eksperta PFRON, jednak nie
więcej niż
25 000 zł)

10%

3 500 zł
(z czego na zakup jednego
akumulatora nie więcej niż
1 000 zł)

nie wymagany

znaczny, wiek do 16
lat orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
wiek do 18 lat lub
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

znaczny, wiek do 16
lat orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
wiek do 18 lat lub
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie
znaczny, wiek do 16
lat orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
wiek do 18 lat

dysfunkcja obu
kończyn górnych
lub narządu
wzroku,
dysfunkcja
narządu słuchu
oraz trudności w
komunikowaniu
się za pomocą
mowy

dysfunkcja
uniemożliwiająca
samodzielne
poruszanie się za
pomocą wózka
inwalidzkiego o
napędzie ręcznym

Zadanie 3: pomoc
w zakupie protezy
kończyny w której
zastosowano
nowoczesne
rozwiązania
techniczne tj. protezy
co najmniej na III
poziomie jakości

Zadanie 4: pomoc w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanej protezy
kończyny (co
najmniej na III
poziomie jakości)

po amputacji:
w zakresie ręki 12 000 zł,
przedramienia 26 000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w
stawie barkowym
30 000 zł,
na poziomie stopy lub
podudzia
18 000 zł,
na wysokości uda (także
przez staw kolanowy)
25 000 zł,
uda i wyłuszczeniu
w stawie biodrowym
30 000 zł,
z możliwością zwiększenia
(opinia eksperta PFRON dla
zdolności do pracy
wnioskodawcy)

10%

do 30 % kwot o których
mowa w zadaniu 3

10%

stopień
niepełnosprawności,
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie,

jak wyżej

potwierdzona
opinią eksperta
PFRON stabilność
procesu
chorobowego
i rokowania
uzyskania
zdolności pracy
w wyniku wsparcia
udzielonego
w programie

jak wyżej

Zadanie 5: pomoc
w zakupie skutera
inwalidzkiego
o napędzie
elektrycznym lub
oprzyrządowania
elektrycznego do
wózka ręcznego

dofinansowanie
opłaty za pobyt
D
dziecka osoby
Pomoc
niepełnosprawnej w
w utrzymaniu
żłobku, przedszkolu
aktywności
lub pod inną tego
zawodowej poprzez
typu opieką
zapewnienie opieki
dla osoby zależnej
(dziecka
przebywającego w
żłobku lub w
przedszkolu albo
pod inną tego typu
opieką)

7 500 zł

miesięcznie max
300 zł,
rocznie max
3 600 zł
(tytułem kosztów opieki nad
jedną(każdą) osobą zależną)

25%

15%

znaczny, wiek do 16
lat orzeczenie o
niepełnosprawności
lub
wiek do 18 lat lub
wiek aktywności
zawodowej lub
zatrudnienie

znaczny
lub umiarkowany,
aktywność
zawodowa, pełnienie
roli opiekuna
prawnego dziecka

dysfunkcja
narządu ruchu
powodująca
problemy z
samodzielnym
przemieszczaniem
się i posiadających
zgodę lekarza
specjalisty na
użytkowanie
przedmiotu
dofinansowania

każdy rodzaj
dysfunkcji

MODUŁ II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

1. dodatek na pokrycie
kosztów kształcenia
Dofinansowanie lub
refundacja kosztów
uzyskania
wykształcenia na
poziomie wyższym

2. dodatek na uiszczenie
opłaty za
przeprowadzenie
przewodu doktorskiego
3. opłata za naukę
(czesne)

1a) do 1.000 zł dla
wnioskodawców
pobierających naukę w
szkole policealnej lub w
kolegium;
1b) do 1 500 zł dla
pozostałych
wnioskodawców
2. do 4.000 zł
3.równowartość kosztów
czesnego w ramach
jednej, aktualnie
realizowanej formy
kształcenia na poziomie
wyższym (na jednym
kierunku) niezależnie od
daty poniesienia kosztów
do 4.000 zł
(dofinansowanie powyżej
kwoty 4 000 zł jest
możliwe w przypadku
przeciętnego dochodu
miesięcznego nie
przekraczającego 764 zł)

Jedna forma
kształcenia na
poziomie wyższym
– wnioskodawcy
zatrudnieni 15%
Więcej niż jedna
forma kształcenia
na poziomie
wyższym –
wnioskodawcy
zatrudnieni 65%
wnioskodawcy nie
zatrudnieni 50%
(z zastrzeżeniem,
iż z obowiązku
wniesienia w/w
udziału są
zwolnieni
wnioskodawcy gdy
miesięczny dochód
nie przekracza
kwoty
764 zł).

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

każdy rodzaj
dysfunkcji

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące
realizatorów pilotażowego programu - Aktywny Samorząd w 2022 roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w Systemie Obsługi Wsparcia zwanym SOW.
Wnioski dotyczące modułu I zadania A, B, C, D i modułu II będzie wydawał i przyjmował Wydział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102A, tel. (42) 685-43-52 (54) (55) (70).

