OGLOSZENIE
KIERUNKI DZIALAN ORAZ
WARUNKI BRZEGOWE
PILOTAZOWEGO PROGRAMU
"AKTYWNY SAMORZL\D"

W2019 ROKU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Plonsku jako realizator pilotaZowego Prograrnu
" Aktywny Samorz"!d" informuje, ze realizuje program w ramach Modulu I - likwidacja barier
utrudniaj,,!cych aktywizacjt( spoleczn,,! i zawodow"! i Modulu II - pomoc w uzyskaniu
wyksztllicenia na poziomie wyzszym.
Adresatami programu s,,! osoby posiadaj,,!ce orzeczenie 0 niepelnosprawnosci w stopniu
umiarkowanym lub znacznym a w przypadku os6b do 16 roku Zycia orzeczenie 0
niepelnosprawnosci.
Moduly, obszary i zadania programu, kt6re bt(d,,! realizowane w 2019 roku:

Modul I - likwidacja barier utrudniaj,,!cych aktywizacjt( spoleczn,,! i zawodow"!
1. Obszar A -likwidacja bariery transportowej:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i monta:i:u oprzyrz"!dowania do posiadanego
samochodu (adresowana do os6b z orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci - do 16
roku zycia lub os6b ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepelnosprawnosci, z dysfunkcj,,! narz"!du ruchu);
b. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawajazdy (adresowana do os6b ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepeinosprawnosci, z dysfunkcj,,!
narz"!du ruchu);
c. Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawajazdy (adresowana do os6b ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. z dysfunkcj,,!
narz,,!du sluchu, w stopniu wymagaj,,!cym korzystania z uslug tlumacza jt(zyka
migowego);
d. Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montaZu oprzyrZl:ldowania do posiadanego
samochodu (adresowana do os6b ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepelnosprawnosci, z dysfunkcj,,! narz"!du sluchu);
2. Obszar B - Iikwidacja barier w dost«;pie do uczestniczenia w spoleczenstwie
informacyjnym:

a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzytu elektronicznego lub jego elementow
oraz oprogramowania (adresowana do osob z orzeczeniem 0
niepemosprawnosci - do 16 roku Zycia lub do osob ze znacznym stopniem
niepelnosprawnosci, z dysfunkcj'} nafZ'ldu wzroku lub obu r¥);
b. Zadanie 2 - dofinansowanie szkolen w zakresie obslugi nabytego w ramach
programu sprzytu elektronicznego i oprogramowania;
c. Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzytu elektronicznego lub jego element6w
oraz oprogramowania (adresowana do os6b z umiarkowanym stopniem
niepelnosprawnosci, z dysfunkcj'} nafZ'ldu wzroku);
d. Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzytu elektronicznego lub jego element6w
oraz oprogramowania (adresowana do os6b z orzeczeniem 0
niepelnosprawnosci (do 16 roku Zycia) lub os6b ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci, z dysfunkcj'} naI'Z(}du sluchu i
trudnosciami w komunikowaniu si y za pomoq mowy);
e. Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego sprzytu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do os6b z
orzeczeniem 0 niepemosprawnosci - do 16 roku Zycia Iub os6b ze znacznym
stopniem niepelnosprawnosci);

3. Obszar C - Iikwidacja barier w poruszaniu

si~:

a. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego skutera
lub w6zka inwalidzkiego 0 napydzie elektrycznym (adresowana do os6b z
orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci - do 16 roku Zycia lub os6b ze znacznym
stopniem niepelnosprawnosci);
b. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy konczyny, w kt6rej zastosowano
nowoczesne rozwiC}Zania techniczne, tj. protezy co najrnniej na III poziomie
jakosci (adresowana do os6b ze stopniem niepelnosprawnosci);
c. Zadanie 4 - pomoc w utrzyrnaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy
konczyny, w kt6rej zastosowano nowoczesne rozwi'lZania techniczne - co
najrnniej na III poziomie jakosci (adresowana do os6b ze stopniem
niepelnosprawnosci);
d. Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego 0 napydzie elektrycznym
lub oprzyfZ'ldowania elektrycznego do w6zka rycznego (adresowana do os6b z
orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci - do 16 roku Zycia Iub os6b ze znacznym
stopniem niepelnosprawnosci, z dysfunkcj'} nafZ'ldu ruchu powoduj~c~
problemy w samodzielnym przemieszczaniu siy i posiadaj~cych zgod y lekarza
specjalisty na uzytkowanie przedmiotu dofinansowania);

4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zaleznej (dziecka przebywaj'}cego w zlobku lub przedszkolu alba
pod inn'} tego typu opiek'}, pomoc adresowana do os6b ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepeh1osprawnosci, kt6re s~ przedstawicielem ustawowym
lub opiekunem prawnym dziecka).

Modul II - pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyzszym, adresowany do
os6b ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeinosprawnosci, pobieraj~cych
nauk~w :

•
•
•

w szkole policeainej,
w kolegium,
w szkole wyzszej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoly wyzsze

w systemie stacjonamym / dziennym lub niestacjonamym / wieczorowym / zaocznym
lub ekstemistycznym, w tym r6wniez za posrednictwem Intemetu),
a takZe os6b, kt6re przew6d doktorski otworzyly poza studiami doktoranckimi.
Szczeg6lowe informacje oraz druki do pobrania dostypne sq na stronie intemetowej
www.pionsk.pcpr.info.
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