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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby z
niepe?nosprawno?ci? do sk?adania wniosków o dofinansowanie w ramach programu
„AKTYWNY SAMORZ?D”. Jest to program pilota?owy, realizowany przez Powiat
Gosty?ski, przy dofinansowaniu ze ?rodków Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe?nosprawnych.

 Program ten jest skierowany do osób niepe?nosprawnych, które mog? uzyska?
wsparcie na szereg zada?. Dzia?ania przewidziane w programie uzupe?ni? plany uj?te w
„Programie dzia?a? na rzecz osób niepe?nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo?ecznej,
rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepe?nosprawnych w
powiecie gosty?skim w latach 2016 – 2024”. Umo?liwiaj? one samorz?dowi powiatowemu
aktywniejsze w??czenie si? w dzia?ania na rzecz inkluzji spo?ecznej osób niepe?nosprawnych.

Pilota?owy program „Aktywny samorz?d” w 2018 r. sk?ada si? z dwóch modu?ów.

W ramach modu?u I „Likwidacja barier utrudniaj?cych aktywizacj? spo?eczn? i zawodow?”
osoby niepe?nosprawne b?d? mog?y ubiega? si? o:

1. w obszarze A - likwidacja bariery transportowej:

- o pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do posiadanego samochodu,

- o pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B,

2) w obszarze B - likwidacja barier w dost?pie do uczestniczenia w spo?ecze?stwie
informacyjnym:

- o pomoc w zakupie sprz?tu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- o dofinansowanie szkole? w zakresie obs?ugi nabytego w ramach programu sprz?tu
               elektronicznego i oprogramowania, 

3) w obszarze C - likwidacja barier w poruszaniu si?:

- o pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o nap?dzie
elektrycznym,

- o pomoc w zakupie protezy ko?czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi?zania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako?ci,

- o pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanej protezy ko?czyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwi?zania techniczne, (co najmniej na III poziomie jako?ci),

4) w obszarze D - o pomoc w utrzymaniu aktywno?ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zale?nej.

W ramach modu?u II „Pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym”
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program przewiduje pomoc w uzyskaniu wykszta?cenia na poziomie wy?szym poprzez
dofinansowanie kosztów edukacji w: szkole policealnej, kolegium, szkole wy?szej (studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe
lub doktoranckie prowadzone przez szko?y wy?sze w systemie stacjonarnym/dziennym lub
niestacjonarnym/wieczorowym czy te? zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie? za
po?rednictwem Internetu), a tak?e kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami
doktoranckimi.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania mo?na zapozna? si? na stronie internetowej
www.pfron.org.pl. Szczegó?owych informacji dotycz?cych programu udzielaj? pracownicy
Dzia?u Pomocy Osobom Niepe?nosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Gostyniu – realizatora programu pilota?owego „Aktywny Samorz?d” ul. Wroc?awska 8 (pok.
206), tel. 65 572 75 28.

Wzory dokumentów dost?pne s? na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu www.gostyn-pcpr.info  (zak?adka: Pobieranie druków i wniosków/Aktywny
Samorz?d) oraz w siedzibie Centrum.

 

Harmonogram realizacji pilota?owego programu „Aktywny samorz?d”:

TERMIN OPIS
01.03.2018 r. Termin rozpocz?cia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Modu? II)
30.03.2018 r. Termin zako?czenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (Modu? II)
01.03.2018 r. Termin rozpocz?cia przyjmowania wniosków w ramach Modu?u I
30.08.2018 r. Termin zako?czenia przyjmowania wniosków w ramach Modu?u I
01.09.2018 r. Termin rozpocz?cia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Modu? II)
10.10.2018 r. Termin zako?czenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (Modu? II)

Z tre?ci? programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte s? one w rozdziale
VI ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz ust. 5) mo?na zapozna? si? odwiedzaj?c stron? internetow?:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-r

eal/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sk?adania wniosków.
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