MODUŁ I
Ulotka informacyjna dla wniosków składanych w 2021 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice
tel. 33 8709012, 33 8709013, e-mail: pcpr-wadowice@pcpr-wadowice.pl

OBSZAR A
I.

Obszar A, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej

• Znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub w przypadku osób do
16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności;
• wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej
lub zatrudnienie;
• dysfunkcja narządu ruchu – będąca podstawą
wydania orzeczenia lub stwierdzona
zaświadczeniem lekarza specjalisty (def. pkt 3
Kierunki)

II.

Kwota
maksymalnego
dofinansowania w
PLN
10 000,00 z czego
na zakup
siedziska/fotelika
do przewozu osoby
niepełnosprawnej 6 000,00

Wkład własny
Wnioskodawcy

15 % ceny brutto
zakupu/usługi

Sposób finansowania

Inne/Uwagi

Refundacja może dotyczyć
wyłącznie kosztów
poniesionych po zawarciu
umowy dofinansowania.
Ponowna pomoc może
być udzielona po upływie
3 lat , licząc od początku
roku następującego po
roku w którym udzielono
dofinansowania

Wyposażenie samochodu,
urządzenia montowane fabrycznie
lub dodatkowo, np. specjalny fotel
pasażera, fotelik dziecięcy,
podnośnik, najazd, rampa dla
wózka inwalidzkiego, dodatkowe
pasy do mocowania wózka (def. pkt
26 Kierunki)

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu)
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej

• Znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności;
• wiek aktywności zawodowej;
• dysfunkcja narządu ruchu – będąca podstawą
wydania orzeczenia lub stwierdzona
zaświadczeniem lekarza specjalisty (def. pkt 3
Kierunki)

Kwota
maksymalnego
dofinansowania w
PLN
• dla kosztów kursu i
egzaminów kategorii
B-2 100,00;
• dla kosztów kursu i
egzaminów
pozostałych
(za
wyjątkiem kategorii
A,A1,A2 i AM) –
3 500,00
• dla
pozostałych
kosztów 800,00

Wkład własny
Wnioskodawcy

25 % ceny brutto
zakupu/usługi

Sposób
finansowania

może być także
refundacja kosztów
poniesionych do 180
dni przed dniem
złożenia wniosku
Ponowna pomoc może
być udzielona po
upływie 3 lat , licząc
od początku roku
następującego po roku
w którym udzielono
dofinansowania

Inne/Uwagi

Koszty związane z uczestnictwem w
kursie, przeprowadzeniem egzaminu,
w tym także opłaty z nim związane
oraz jazdy doszkalające (def.pkt 18
Kierunki), w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania: koszty
zakwaterowania, wyżywienia w
okresie trwania kursu, dojazdu (pkt 9
ppkt 1b Kierunków), warunkiem
uzyskania prawa jazdy jest uzyskanie
orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań do kierowania
pojazdem określonej kategorii (def.
Pkt 35 Kierunki)

III.

Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu)

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
• Znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności;
• wiek aktywności zawodowej;
• dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza
migowego, stanowiąca powód wydania
orzeczenia, wnioskodawca komunikuje się z
otoczeniem
metodami
wspomagającymi/alternatywnymi,
a
dla
prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i
egzaminu,
zgodnie
z
oświadczeniem
wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie
tłumacza migowego, (def. pkt 7 Kierunki)

IV.

Kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN
• dla kosztów kursu i
egzaminów kategorii B2 100,00;
• dla kosztów kursu i
egzaminów pozostałych
(za wyjątkiem kategorii
A,A1,A2 i AM) – 3 500,00
• dla
pozostałych
kosztów 800,00
• dla kosztów usług
tłumacza migowego 500,00

Wkład własny
Wnioskodawcy

Sposób
finansowania

25 % ceny brutto
zakupu/usługi

może być także
refundacja kosztów
poniesionych do 180
dni przed dniem
złożenia wniosku
Ponowna pomoc może
być udzielona po
upływie 3 lat , licząc
od początku roku
następującego po roku
w którym udzielono
dofinansowania

Inne/Uwagi
Koszty związane z uczestnictwem w kursie,
przeprowadzeniem egzaminu, w tym także
opłaty z nim związane oraz jazdy
doszkalające (def.pkt 18 Kierunki), w
przypadku kursu poza miejscowością
zamieszkania: koszty zakwaterowania,
wyżywienia w okresie trwania kursu,
dojazdu (pkt 9 ppkt 1b Kierunków),
warunkiem uzyskania prawa jazdy jest
uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań do kierowania pojazdem
określonej kategorii (def. Pkt 35 Kierunki)

Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
• Znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności;
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
• dysfunkcja narządu słuchu, stanowiąca powód
wydania orzeczenia, a gdy orzeczenie wydane
jest z innego powodu – ubytek słuchu powyżej
70 decybeli (db) w uchu lepszym, potwierdzony
zaświadczeniem lekarskim lub innym
dokumentem (def. pkt 6 Kierunki)

Kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN

4 000,00

Wkład własny
Wnioskodawcy

Sposób
finansowania

15 % ceny brutto
zakupu/usługi

Refundacja może
dotyczyć wyłącznie
kosztów poniesionych
po zawarciu umowy
dofinansowania.
Ponowna pomoc może
być udzielona po
upływie 3 lat , licząc od
początku roku
następującego po roku
w którym udzielono
dofinansowania

Inne/Uwagi
Wyposażenie/ technologie, sprzęty i
urządzenia, montowane fabrycznie lub
dodatkowo w samochodzie, a także inne
np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także
technologie i oprogramowanie), które
umożliwiają użytkowanie samochodu,
wspomagające poprawną komunikację z
osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze
specjalnym oprogramowaniem),
sygnalizatory i aplikacje z wyłączeniem
aparatów słuchowych (def. pkt 27
Kierunki)

OBSZAR B
1. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.
Warunki uczestnictwa osoby
Kwota maksymalnego
Wkład własny
Sposób finansowania
Inne/Uwagi
niepełnosprawnej
dofinansowania w PLN
Wnioskodawcy
• znaczny stopień niepełnosprawności, • dla osoby niewidomej osoby do 16 roku życia - orzeczenie o
24 000,00 z czego na
niepełnosprawności;
urządzenia brajlowskie
15 000,00
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie;
• dla pozostałych
osób z dysfunkcją narządu
• dysfunkcja obu kończyn górnych - stan
wzroku – 9 000,00
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
lekarza specjalisty (def. pkt 10 Kierunki); • dla osoby z dysfunkcją obu
kończyn górnych • dysfunkcja narządu wzroku stanowiąca
7 000,00
powód wydania orzeczenia o znacznym
stopniu
niepełnosprawności,
a
w
przypadku gdy dysfunkcja narządu wzroku
nie jest przyczyną wydania orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności zaświadczenie lekarza specjalisty (def.pkt 8
Kierunki), w przypadku osoby niewidomej
również zaświadczenie lekarskie ( nowa
def. Pkt 8a Kierunki)

10% ceny
zakupu brutto

Ponowne
dofinansowanie
po
upływie 5 lat licząc od
początku
roku
następującego po roku,
w którym udzielono
pomocy.
Refundacja
może dotyczyć wyłącznie
kosztów poniesionych po
zawarciu
umowy
dofinansowania.

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego –
komputer (stacjonarny lub przenośny) oraz
współpracujące z nim urządzenia i dedykowane
oprogramowanie umożliwiające ograniczanie
skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z
uwzględnieniem
definicji
urządzeń
brajlowskich)- (kierunki pkt 42), UWAGA VI6
Programu.

2. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Warunki uczestnictwa osoby
Kwota maksymalnego
Wkład własny
Sposób finansowania
Inne/Uwagi
niepełnosprawnej
dofinansowania w PLN
Wnioskodawcy
• Sprzęt, jego elementy lub
• dla osoby
oprogramowanie dofinansowane zostały w
głuchoniewidomej ramach Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4.
4 000,00
• dla osoby z dysfunkcją
narządu słuchu – 3 000,00
• dla pozostałych adresatów
obszaru (dla osób z
dysfunkcją obu kończyn
górnych, z pozostałą
dysfunkcją narządu wzroku)
– 2 000,00
możliwość zwiększenia
kwoty dofinansowania o
100 % wyłącznie w
przypadku gdy poziom
dysfunkcji narządu wzroku
lub słuchu wymaga
zwiększenia liczby godzin
szkolenia.

Ponowne
dofinansowanie
po
upływie 5 lat licząc od
początku
roku
następującego po roku,
w którym udzielono
pomocy.

osoba
głuchoniewidoma
osoba
z
równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzorku,
która napotyka bardzo duże trudności w
wymianie informacji oraz w komunikowaniu się,
stan ten musi być potwierdzony odpowiednim
dokumentem lub zaświadczeniem lekarskim (
def. Pkt 28 Kierunki)

brak wkładu
własnego

3. Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.
Warunki uczestnictwa osoby
Kwota maksymalnego
Wkład własny
Sposób finansowania
Inne/Uwagi
niepełnosprawnej
dofinansowania w PLN
Wnioskodawcy
• Umiarkowany stopień
niepełnosprawności;
• Dysfunkcja narządu wzroku, będącą
podstawą wydania orzeczenia lub
zaświadczenie lekarskie wydane przez
lekarza okulistę (def. pkt 9 kierunki);
• Wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie (def. pkt 1, 51 Kierunki).

7 500,00

10 % ceny
zakupu brutto

Ponowne dofinansowanie po
upływie 5 lat licząc od początku
roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy.
Refundacja może dotyczyć
wyłącznie
kosztów
poniesionych po zawarciu
umowy dofinansowania.

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego –
komputer (stacjonarny lub przenośny) oraz
współpracujące z nim urządzenia i dedykowane
oprogramowanie umożliwiające ograniczanie
skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z
uwzględnieniem
definicji
urządzeń
brajlowskich)- (kierunki pkt 42), UWAGA VI6
Programu.

4. Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w
komunikowaniu się za pomocą mowy.
Warunki uczestnictwa osoby
Kwota maksymalnego
Wkład własny
Sposób finansowania
Inne/Uwagi
niepełnosprawnej
dofinansowania w PLN
Wnioskodawcy
•

•

•
•

znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub w przypadku
osób do 16 roku życia - orzeczenie o
niepełnosprawności,
dysfunkcja narządu słuchu,
stanowiąca powód wydania
orzeczenia, gdy orzeczenie jest
wydane z innego powodu - ubytek
słuchu powyżej 70 decybeli (db) w
uchu lepszym, potwierdzony
zaświadczeniem lekarza specjalisty
lub odpowiednim dokumentem (def.
pkt 6 Kierunki),
trudności w komunikowaniu się za
pomocą mowy,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie

4 000,00

10 % ceny
brutto zakupu

Ponowne
dofinansowanie
po
upływie 5 lat licząc od
początku
roku
następującego po roku,
w którym udzielono
pomocy.
Refundacja
może dotyczyć wyłącznie
kosztów poniesionych po
zawarciu
umowy
dofinansowania.

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania (sprzęty
i urządzenia lub ich elementy, a także
dedykowane oprogramowanie, umożliwiające
ograniczenie skutków dysfunkcji narządu słuchu,
w tym sprzęty i urządzenia mobilne, np. tablet,
laptop, smartfon (def. pkt 43 Kierunki),
(Program-VI2d, , VI5.3, VII2a) UWAGA VI6

5. Obszar Zadanie 5 - B pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
Warunki uczestnictwa osoby
Kwota maksymalnego
Wkład własny
Sposób finansowania
Inne/Uwagi
niepełnosprawnej
dofinansowania w PLN
Wnioskodawcy
• Znaczny stopień niepełnosprawności, w
przypadku osób doi do 16 roku życiaorzeczenie
o
niepełnosprawności;
• Pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4

1 500,00

10 % ceny
zakupu brutto

Ponowne
dofinansowanie po
upływie gwarancji na
przedmiot/usługę
wcześniej
dofinansowaną.
Refundacja może
dotyczyć kosztów
poniesionych do 180 dni
przed dniem złożeniem
wniosku.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego
sprzętu
elektronicznego
zakupionego w ramach programu (koszty
zakupu dodatkowych elementów służących
rozbudowie
posiadanego
sprzętu
lub
dodatkowego
wyposażenia
lub
oprogramowania,
w
celu
osiągnięcia
optymalnych wymogów technicznych lub
dokonania
koniecznych
aktualizacji,
niezbędnych do zachowania funkcjonalności
sprzętu lub oprogramowania, a także koszt
niezbędnych
napraw,
przeglądów
czy
konserwacji (def. pkt 19 Kierunki) (ProgramVI2e, VI5.3 , VII2c) UWAGA VI6

OBSZAR C
I. Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Warunki uczestnictwa osoby
niepełnosprawnej

kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
• wiek do 18 lat lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne
10 000,00 z możliwością
poruszanie się za pomocą wózka
zwiększenia kwoty
inwalidzkiego o napędzie ręcznym
dofinansowania do
potwierdzona zaświadczeniem lekarskim
kwoty rekomendowanej
(pkt 5 Kierunki)
przez eksperta PFRON,
• zatrudnienie, nauka lub potwierdzone opinią
jednak nie więcej niż
eksperta PFRON rokowania uzyskania
25 000,00
zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w
wyniku wsparcia udzielonego w programie.

wkład własny
Wnioskodawcy

sposób finansowania

inne/Uwagi

Poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza
samodzielne
poruszanie
się
i
przemieszczanie przy pomocy wózka
inwalidzkiego ręcznego, brak takiej
możliwości powinien wynikać z dysfunkcji
Refundacja może dotyczyć
chrakteryzującej się znacznie obniżoną
wyłącznie kosztów poniesionych sprawnością ruchową w zakresie co
po zawarciu umowy
najmniej jednej kończyny dolnej i górnej.
10% ceny
dofinansowania. Ponowna
(pkt 5 Kierunki)
brutto zakupu pomoc może być udzielona po
Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby
upływie 3 lat, licząc od początku medyczne na wózek inwalidzki o napędzie
roku następującego po roku,
elektrycznym (specjalny) posiadane przez
w którym udzielono pomocy.
Wnioskodawcę i potwierdzone przez
Narodowy
Fundusz
Zdrowia
jest
równoważne z pozytywną opinią eksperta
PFRON. (pkt 12 Kierunki)
UWAGA: do wniosku należy złożyć dwie
niezależne oferty na wózek elektryczny

II. Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej

kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN

wkład własny
Wnioskodawcy

sposób finansowania

inne/Uwagi

nie dotyczy

Może być także refundacja
kosztów poniesionych do
180 dni przed dniem
złożenia wniosku.
Ponowna pomoc może być
udzielona po zakończeniu
okresu gwarancji na
przedmiot/usługę
wcześniej dofinansowaną.

Skuter o napędzie elektrycznym - (def. pkt 40
Kierunki)
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (def. pkt 49 Kierunki).

• znaczny stopień niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o
niepełnosprawności
3 500,00, z czego na
zakup jednego
akumulatora nie więcej
niż 1 000,00

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

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
• stopień niepełnosprawności;
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność
procesu chorobowego;
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania
uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia
udzielonego w programie.

kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN
Dla protezy na III
poziomie jakości, przy
amputacji:
• w zakresie ręki 12 000,00;
• przedramienia 26 000,00
• ramienia lub
wyłuszczenia w stawie
barkowym - 30 000,00
• na poziomie stopy lub
podudzia - 18 000,00
• na wysokości uda
(także przez staw
kolanowy) 25 000,00
• uda lub wyłuszczeniu
w stawie biodrowym 30 000,00
z możliwością zwiększenia w
wyjątkowych przypadkach
kwoty dofinansowania do
kwoty rekomendowanej przez
Eksperta PFRON i wyłącznie
wtedy, gdy celowość
zwiększenia jakości protezy do
poziomu IV (dla zdolności do
pracy wnioskodawcy), zostanie
zarekomendowana przez
eksperta PFRON.

wkład własny
Wnioskodawcy

sposób finansowania

Refundacja może dotyczyć
wyłącznie kosztów
poniesionych po zawarciu
umowy dofinansowania.
10 % ceny brutto Ponowna pomoc może być
zakupu/usługi udzielona po upływie 3 lat,
licząc od początku roku
następującego po roku,
w którym udzielono
pomocy.

inne/Uwagi

Ekspert wydaje opinie do wniosku w zakresie:
1.
stabilności
procesu
chorobowego
wnioskodawcy,
2. rokowań co do zdolności wnioskodawcy do
pracy w wyniku wsparcia udzielonego w
programie. (def. pkt 11 Kierunki).

IV. Obszar C, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III
poziomie jakości.

kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN
Dla protezy na III
stopień niepełnosprawności;
poziomie jakości, przy
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność amputacji:
procesu chorobowego;
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania • w zakresie ręki 3 600,00
uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia
•
przedramienia udzielonego w programie.
7 800,00
• ramienia lub
wyłuszczenia w stawie
barkowym - 9 000,00
• na poziomie stopy lub
podudzia – 5 400,00
• na wysokości uda
(także przez staw
kolanowy) - 7 500,00
• uda lub wyłuszczeniu
w stawie biodrowym 9 000,00.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
•
•
•
•

wkład własny
Wnioskodawcy

sposób finansowania

Może być także refundacja
kosztów poniesionych do
180 dni przed dniem
złożenia wniosku.
10 % ceny brutto
Ponowna pomoc może być
zakupu/usługi
udzielona po zakończeniu
okresu gwarancji na
przedmiot/usługę
wcześniej dofinansowaną.

inne/Uwagi

Ekspert wydaje opinie do wniosku w zakresie:
1.
stabilności
procesu
chorobowego
wnioskodawcy,
2. rokowań co do zdolności wnioskodawcy do
pracy w wyniku wsparcia udzielonego w
programie. (def. pkt 11 Kierunki).

V.

Obszar C, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu
powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w
przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o
niepełnosprawności
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej
lub zatrudnienie;
• dysfunkcja narządu ruchu, powodująca
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się;
• zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie
skutera o napędzie elektrycznym lub wózka
ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN

7 500,00

wkład własny
Wnioskodawcy

sposób finansowania

25 % ceny brutto Refundacja może dotyczyć
zakupu/usługi wyłącznie kosztów
poniesionych po zawarciu
umowy dofinansowania.
Ponowna pomoc może być
udzielona po upływie 3 lat,
licząc od początku roku
następującego po roku,
w którym udzielono
pomocy.

inne/Uwagi
Dysfunkcja narządu ruchu, powodująca
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
na zewnątrz musi być potwierdzona
zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceni
zasadność
wyposażenia
osoby
niepełnosprawnej. (def. Pkt 4 i 53 Kierunki).
Oprzyrządowanie elektryczne do wózka
ręcznego - przystawne elementy/osprzęt
(napęd elektryczny wraz z wyposażeniem,
także dodatkowym) możliwe do zamontowania
w
standardowym
wózku
inwalidzkim
(ręcznym),
gwarantujące
maksymalne
odciążenie przy jeździe, pchaniu lub
hamowaniu wózka, także na nierównych
nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby
niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne
przemieszczanie się. (def. pkt 25 Kierunki).
Skuter o napędzie elektrycznym - (def. pkt 40
Kierunki). Wózek ręczny z oprzyrządowaniem
elektrycznym - (def. pkt 48 Kierunki).

OBSZAR D
I. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej

•
•

Znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności opiekuna prawnego
dziecka;
Aktywność zawodowa;

kwota maksymalnego
dofinansowania w PLN

300,00 miesięcznie tytułem kosztów opieki
nad jedną (każdą) osobą
zależną.

wkład własny
Wnioskodawcy

15 % ceny
brutto
zakupu/usługi

sposób finansowania

Może być także
refundacja kosztów
poniesionych do 180 dni
przed dniem złożenia
wniosku.

inne/Uwagi
Osoba zależna - dziecko
będące pod opieką
wnioskodawcy i przebywające
w żłobku lub przedszkolu albo
pod inną tego typu opieką w
ramach: klubu dziecięcego,
punktu przedszkolnego,
zespołu wychowania
przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego w szkole, a
także pod opieką dziennego
opiekuna lub niani (def. pkt 30
Kierunki).

