PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZAD”
W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy
program „Aktywny Samorząd”, który od lipca bieżącego roku realizowany jest przez powiat
kluczborski. Głównym celem Programu jest zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do
edukacji.
Program obejmuje następujące formy wsparcia:
Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem
Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
Obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu komputerowego i oprogramowania
Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu
Program skierowany jest do osób posiadających :
1. Znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, B1-B4, C,D,E,F
2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A,E,F
3. Orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 r. ż.) w obszarach A, B1-B4, C, D
oraz będących:
1. W wieku aktywności zawodowej w obszarach A, B1-B4, C,D,E,F
2. Dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach A, B1-B4, C, D
3. Osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej w obszarach C – jeśli są
zatrudnione oraz D
Ze względu na rodzaj dysfunkcji adresaci to:
1.
2.
3.
4.

Osoby z dysfunkcja narządu ruchu w obszarze A, B1,B4, C,D,E,F
Osoby z dysfunkcja narządu wzroku w obszarze B1-B4
Osoby z każdym rodzajem dysfunkcji w obszarze F
C – o ile osoba nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym
5. D – o ile osoba jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kluczborku – www.pcpr-kluczbork.pl ( zakładka PFRON) oraz w w/w
Centrum. Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym jednak nie
później niż do dnia 30 września danego roku.
Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie
internetowej www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Kluczborku:
·
·

Telefonicznie pod numerem (77) 418 00 30 wewn. 19
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