
„Aktywny samorząd” w 2018 roku 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął 
dokument pn.  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” w 2018 roku. 

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie dziękuje wszystkim biorącym udział w 
konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2018 roku. Mamy 
nadzieję, że wiele uwzględnionych przez Fundusz uwag i propozycji, przyniesie korzyści osobom 
niepełnosprawnym oraz usprawni realizację programu. Zgłoszone propozycje, dotyczące rozszerzenia kręgu 
adresatów pomocy, czy rozszerzenia oferty pomocy o kolejne formy wsparcia, nie mogły zostać uwzględnione z 
powodów formalnych, gdyż ich ewentualne wprowadzenie wymagałoby uprzedniej zmiany treści programu, co 
leży w kompetencjach Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Niemniej dziękujemy za wskazanie obszarów wymagających ewentualnej interwencji. Zgłoszone propozycje w 
tym zakresie, a także argumenty użyte w ramach konsultacji, będą analizowane i wykorzystywane w trakcie 
dalszych prac projektowych.  
Wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…) „ w 2018 
roku bardzo dziękujemy za zaangażowanie i konstruktywną współpracę. 

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU! 
Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację 
programu, Fundusz będzie przyjmował do dnia 28 lutego 2018 r. 
 
 
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mija w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

UWAGA WNIOSKODAWCY! 
W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 
 
Moduł I: 

 Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

 Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

 Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, 

 Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania, 

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

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

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

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod 
inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu 
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: 

 w szkole policealnej, 

 w kolegium, 



 w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, 
studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / 
dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami 
doktoranckimi. 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). 
 
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku: 

1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r. 
2. Modułu II: 

o dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018), 
o dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019). 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. 
„Kierunki działań (…)”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


