
Załącznik do zarządzenia nr
Dyrektop MOPR w B,u,tomiu,r
z dnia. . l...łvnęłcł,.Ł0. { EX,,.. ....

$

ZASADY

ROZPATRYWANIA WNIOSKOW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ZE
ŚnOnrOW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB

NIEPEŁNO SPRAWNYCH W RAMACH PRO GRAMU P|LOT AŻOWE G O
AKTYWNY SAMORZĄD w 2018 R.

Program Aktywny Samorząd w 2018 r. obejmuje następujące obszary t zadania:
1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społecznąi zawodową, w tym:
Obszar A - likwid acja bańery transportowej :

o zadanię 1: pomoc w zakupie i montazu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
o zadanię 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
. zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz

oprogramowania,
o zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu

sprzętu ęlektronicznego i oprogramowania,
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

l zadanię ż: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektryc zny m,

o zadanię 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązanta techniczne,tj. protezv co najmniej na III poziomie jakości,

. zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązaniatecllniczne, (co najmniej na III poziomie
jakości),

Obszar D -pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzezzapewnienie opieki dla osoby
zależnej;
2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie v,ryższym.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a) PFRON - oznaczato Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) MOPR - oznaazato Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
c) Ręalizatorzę - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinię w BYomiu.
d) Beneficjencie, wnioskodawcy - oznacza to osobę ubiegająca się o dofinansowanie

w ramach programu pilotazowego Aktywny Samorząd
e) Dzialę - oznaczatoDział Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

2, Informacj e dotyczące realizowanychzadań oraz druki wniosków zamieszczone są na stronie
internetowej Ośrodka (www.mopr.b$om.p1).

3. Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd
wydawane i przyjmowane są wDziale.
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4. Wnioski wydawane i przyjmowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Dyrektora MOPR
w Bytomiu z dnta 20 lutego 2018 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o

dofinansowanie w ramach programu pilotazowego Aktywny Samorząd. Terminy te mogą w
ciągu roku zostać zmienione w przypadku wprowadzeniazmianprzęz PFRON.

5. Wnioski i inne dokumenty rejestrowane są w kancelarii MOPR (przesłane pocztą)

lub w Dzia|ę (złożone bezpośrednio u pracownika Działu).

6.W przypadku złożenia kserokopii załączników konieczne jest przedstawienie do wglądu

oryginału dokumentów pracownikowi Ośrodka.

7 . Złożęnie wnio sku nie j est równoznac znę z przyznaniem dofi nansowania.

8.I1ośó przyznanych dofinansowańza|eży od wysokości środków przekazanychprzezPFRoN

(dofinansowania przyznawane są do wyczerpania środków finansowych PFRON

przekazanych na dany rok realtzacji programu).

9. Wnioski niezręalizowane w danym roku nie podlegają przesunięciu na rok następny.

Wnioskodawca winien złożyó nowy wniosek w roku następnym.

10. Wnioski podlegają ocenie na zasadach określonychw rozdziale II pkt 1-7 (dla Modułu I),

w rozdzidlę III pkt. 1-3 (dla Modułu II) niniejszych zasad.

ILKńdy pracownik MOPR weryfikujący wniosek winien podpisać deklarację bezstronnoŚci

(wzor - zńącznlkm 1).

i2. podanie nieprawdzi!\rych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje

odmową przy znanta dofi nansowania,

13.Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznaniadofinansowania podejmuje Dyrektor MOPR

na podstawte przedłożonych dokumentów uprzednio zweryfikowanych w Dzialę (wzór -

zŃączniknr 2 i3).
14. W przypadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

15. prawidłowośó przebiegu procesu rozpatrywania wniosków nadzoruje Kierownik Działu.

I|.Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu pilotaŻowego

AkĘwny Samorząd Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywuację społeczną

i zawodową

1. Wnioski, złożonę w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorzqd Moduł I
r o zp atry w ane b ę dą pr zez prac o wnik ów D ziału w następuj ąc y ch etap ach :

a) ocena wniosków pod względem formalnym - przeprowadzana przez jednego

pracownika (wzor - zŃącznIkff 4),

t; o""nu mery,toryczna wniosków - przeprowadzanaprzez dwóchpracowników - kazdy
pracownik ocenia wniosek na odrębnej karcie oceny merltorycznej wniosku (wzor -

załączniknr 5-6).

2, pracownik Działu w terminie 10 dni od dnia złożęniawniosku weryfikuje go pod względem

formalnym. W razie uchybień we wniosku i negatywnej oceny formalnej MOPR informuje

Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostaĆ usunięte

w terminie:
a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;

b) do 30 dni w przypadku uchybień innych, niż sprawy finansowe.
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Nieusunięcie uchybień w .vqiznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku
bezrozpatzenia. Po usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany jest ocenie formalnej.

3, W terminie 30 dni od dnta złożęnia kompletnego wniosku MOPR informuje Beneficjenta
o pozytywnymrozpatrzęniu wniosku pod względem formalnym atakże o terminie przekazania
informacj i doty czącej wyniku oceny mery,torycznej .

4. Oceny meryĄoryczne wniosków dokony,wane są przęz pracowników wyznaczonych pruez
Kięrownik a D ztału (wzor - załącznik rlr 7 ).

5" Ocena merytoryczna wniosków dotyczących Modułu I przeprowadzana jest w celu
wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu,
W zwtązku z tym stosowany będzie punktowy system oceny wniosków. Oceny merytoryczne
w biezącym roku będą dokonlrvane dwukrotnie:
- dla wniosków złożonych do 8 czerwca 2018 r. ocena zostanie dokonana do 29 czetwca
2018 r.

- dla wniosków złozonych od 11 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. ocena zostanie
dokonana do 20 września 2018 r.

6. Po podsumowaniu ocen merytotycznych wniosków (wzór - załącznik nr 8) sporządzany
będzie raŃing ocen, w celu wyłonienia wniosków o największej liczbię puŃtów (wzór -

zńączntknr 9). Ranking ocen merytorycznych będzie sporządzany:
- dla wniosków złozonych do 8 czerwca 2018 r. ranking zostanie sporządzony do 5 lipca
2018 r.

- dla wniosków złozonych od II czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. ranking zostanie
sporządzony do 28 września 2018 r.

7. Po sporządzeniu przez pracownika Działu raŃingu ocen MOPR informuje Beneficjenta
o liczbie zdobytych punktów a także sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenla wniosku Beneficjent zostaje poinformowany o dalszym trybie
postępowania.

8. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I (zgodnie
z rozdziałem VI ust. l programu i ust. ] kierunków działania):

a) Obszar AZadanieI:
o znaazny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczęnię

o niepełnosprawności,
o wiek do lat 18 lub wiek aktlłvności zawodowej lub zatrudnienie,
o dysfunkcjanarząduruchu,
b) Obszar AZadarieŻ:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
. wiek akt}vmości zawodowej,
o dysfunkcjanarząduruchu,
c) Obszar B:
o zndazny stopień niepełnosprawności lub orzęczenie o niepełnosprawności,
o wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
d) Obszar C Zadanięż:
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. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
e) ObszarCZadanie3i4:
o stopień niepełnosprawności,
. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
o potwierdzona opinią ekspeńa PFRON stabilność procesu chorobowego,
o potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy

w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

D Obszar D:
o zfldczfLy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
. aktyvvnośó zawodowa,
o pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

9. WaruŃiem wykluczającym uczestnictwo w programie w module I jest posiadanie
wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu (zgodnie
z rozdziałem VI ust. 4 programu).

10. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I (zgodnie z rozdziałem VI ust" 5
programu):

a) Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadante 3 - pomoc moze byó udzielana co 3 lata,|icząc
od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

b) Obszar C - ZadaniaZi 4 - pomoc możę być udzielanapo zakończeniu okresu gwarancji.

11. Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu w ramach Modułu I - likwidacja
barier utrudniających aktywizację społecznąl zawodową (zgodnie z rozdziałem VII ust. l pkt,
1-4 programu i ust. ] kierunków działania):

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
o zadarlię 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzytządowania do posiadanego

samochodu,
. zadanl,e 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B,

w szczególności:
kursu i egzarninow na prawo sardy kategorii B oraz w przypadku kursu poza
miej scowo ścią zamie s zkania:
zakwaterowania, vłyżywienia w okresie trwania kursu,
dojazdu (przyjazd na kurs i powrot z kursu),

b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym, dofinansowanie :

o zadanie 1 - zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów otaz oprogramowania,
o zadanię 2 - szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu

elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
o zadanię 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektryczrrym,
o Zadanie 3:

dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
r o zw tązania te chni c zne,
refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON
lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

o Zadanie 4,.
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dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej
posiadanej pr otezy kończy ny,
refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON
lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanię z adresatem programu,

d) Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną(opłataza
pobyt dziecka w złobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad
dzieckiem),

12. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania możę
dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku (zgodnie
z rozdziałem VII ust. 3 pkt. l programu).

13" Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku (zgodnie
z ust. 9 kierunków działania):

a) ObszaruA:
. w Zadantunr 1 - 8,000 zł,
. w Zadaniunr 2 -2.ż00 zł,w tym:

dla kosztów kursu i egzaminow - I.600 zł,
dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty zwtązanę zzakwatętowaniem,
wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 600 zł,

b) Obszaru B:
. w Zadantunt I:

dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego naurządzenia brajlowskie 12.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfuŃcj ąnarządu wzroku - 8.000 zł,
dla osoby z dysfuŃcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,

. w Zadanium2:
dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
dla pozostałych adresatów obszaru *2.000 zł,

z możIiwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
maksymalnie o 1000ń, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narząduwzroku
wymaga zwiększeni a ltczby godztn szkolenia,

c) Obszaru C:
. w Zadaniunr 2 -3.000 zł,
. w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

w zakresie ręki - 9.000 zł,
przedramienia - 20,000 zł,
ramienia iwyłuszczeniu w stawie barkowym -26.000 zł,
na poziomie podudzia - 14.000 zł,
na wysokości uda (także przez staw kolano!\y) - 20.000 zł,
uda i wyłuszazęnluw stawię biodrowym -25,000 zł,

z możltwością zwiększenia kwoty dofinansowania w.wyjątkowych przypadkach i
wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla
zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przęz eksperta
PFRoN,

. w Zadantunr 4 * do 30% kwot wspominanych w zadaniu3,
o w zadantu nr 3 t nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu

na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie



z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż2O0
Zł,

d) Obszaru D - 200 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą
zależną.

14. Udziń własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach (zgodnie z ust. 22
pkt. l i 23 kierunków działania):

a) I}Yo ceny brutto zakupr./usługi w ramach Obszaru B,Zadanię nr 1, Obszaru CZadania:
nr3tnr4,

b) I5Yo ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadante nr I oraz Obszaru D,
c) 25oń ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanię nr 2,
d) udział własny może pochodzić zrożnychźródęłjednak nie ze środków PFRON.

15. Maksymalna ltczba punktów mozliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej
wniosku wynosi 295 punktów w przypadku dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 240
punktów w przypadku osób niepełnosprawnych do 18 roku życia.

16. Minimalna liczba punktów uzyskana w trakcie oceny merytorycznej uprawniająca do
otrzymania dofinansowania wynosi 70 puŃtów.

17. Gdy limit środków finansolvych przekazany MOPR przezPFRON nie umozliwi udzielenia
dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu
dofinansowania decyduj e (zgodnie z ust. 28 pkt. 2 kierunków działania):

a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że
w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski doĘczące osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy ta reguła postępowania nie
prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania to brane jest pod uwagę:

b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, ze
w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest
najniższy.

18. W przlpadku wątpliwości dotyczących ponowlego dofinansowania sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Ośrodek zastrzega sobie prawo do
wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia uzasadnienia ponownego dofinansowania.
Dopuszcza się udział informatyka zatnldnionego w MOPR w ocenie merytorycznej wniosku
w zakresie doty czącym możliwo ści udzielenia ponowne go dofi nansowania.

19. W przypadku gdy w trakcie rozpatrywania wniosku Ośrodek poweźmie jakiekolwiek
wątpliwości, dopuszcza się wezwanie Beneficjenta pomocy do złożęnia dodatkowych
wyjaśnień.
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ilI. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowania w ramach programu
pilotażowego Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym

1. Wnioski, złożone w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorzqd Moduł II podtegają
ocenie pod względem formalnym, przeprowadzanej przez jednego pracownika (wzor -
zńącznikm 4),

2. Pracownik Działu w terminie 10 dni od dnia złożęniawniosku weryfikuje go pod względem
formalnym. W razię uchybień we wniosku i negatywnej oceny formalnej MOPR informuje
Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostaó usunięte
w terminie:

a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;
b) do 30 dni w przypadku uchybień innych niż sprawy finansowe.

Nieusunięcie uchybień w ..vqYznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzęnia. Po usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany j est ocenie formalnej .

3. W terminie 30 dni od dnta złożenia kompletnego wniosku MOPR informuje Beneficjenta
o pozytywnym rozpatrzęniu wniosku pod względęm formalnym oTaz o dalszym trybie
postępowania.

4. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II (zgodnie
z zapisami rozdziału VI ust. 2 programu i rozdziału VI ust. 24 zasad):

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
b) nauka w szkole wyższe4 lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski

otwarty poza studiami doktoranckimi,
c) w ramach modułu II, osoby z orzęczorlym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą

uzyskać pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy spełniaj ąłącznie następujące waruŃi:
r uczestnicząc w pilotażowym programie ,,Aktywny samofząd" lub w programie

pn.,,STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" - posiadali
znaazny lub umiarkowany stopień niepełno sprawno ści,

. w trakcie uczestnictwa w programle, orzęczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
uzyskały nie wcześniej niż po zaltczeniu pierwszego roku nauki, a w przypadku form
kształcenia trwających jeden rok - pierwszego semestru nauki.

5. Warunkiem wyklucząącym uczestnictwo w programie w module II jest pIzerwaw nauce
oraz Wmagalne zobowiązartia wobec PFRON lub wobec realizatoru programu (zgodnie
z zapisami rozdziału VI ust. 4 programu),

6. Forma i zakres pomocy udzielanej w ramach Modułu II - dofinansowanie lub refundacja
kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie v,tyższym (zgodnie z zapisami rozdziŃuYll
ust. 2 programu):

a) opłata za naukę (czesne),
b) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlegarozliczeniu),
c) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

- w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami
studiów doktoranckich.
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7. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcta rrmowy dofinansowania możę

dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub

akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia. Umowa może byÓ zawarta także po

zakoiczeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek (zgodnie

zzapisamirozdziałuVll ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 3a programu).

8. Maksymalna kwota dofinansowania dla kazdego półrocza / semestru objętego

dofinansowanięm wynosi w przypadku: (zgodnie zzapisamtust. 10 i 12 kierunków dzińarlia):

a) dodatku na pokrycie kosztów ksźałcenia - do 1000 zł,
b) dodatku nauiszczenie opłaty zaprzeprowadzenię przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,

c) opłaty za naukę (czesne) - równowartośó kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie

ręa\tzowanej formy kształcenia na poziomiev,ryższym (na jednym kierunku), przy azym
dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zŁ jest mozliwe wyłącznie w przypadku, gdy

wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty
583 zł (netto) na osobę.

d) W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej

form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania
opłaty za naukę (czesne) może byó zwiększona o równowartość połowy kosztów
czesnego na kolejnym/kotejnych kierunkach nauki, przy czymdofinansowanie powyzej

kwoty 1.500 zł jest mozliwe vllłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego

miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekraczakwoty 583 zł (netto) na osobę.

9. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia możę byó zwiększony, nie więcej niZ o (zgodnie

z zapisami ust. 1 3 kierunków dzińania)::
a) 700 zł -w przypadku gdy wnioskodawcamaszczegó|ne utrudnienia w tym:

o osoby z dysfuŃcjąnarząduwzroku;
o osoby z dysfunkcjąnarządu słuchu;

o osoba z dysfunkcj ąnarządu ruchu.

DysfuŃcje w/w nię muszą być przyczyną niepełnosprawności, mogą byĆ także

konsekwencj ą uj ęte go w orzeczeniu schorzenia.

osoba wnioskująca o zwiększenie dodatku z tytułu szczegóInych utrudnień powinna we

wnio sku dodatkowo opisać szczególne utrudnienia.

Dodatek dla studenta mającego szczegóIne utrudnienia nie przysługuje w przypadku

studenta mającego finansowanego ze środków uczelni Asystenta Osoby

Niepełnosprawnej.

b) 50O zł _w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty ztytńu pobierania nauki poza

miejscem zamteszkania (poza miastem Bytom),
c) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (wńną) Kartę Dużej

Rodziny,
d) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch Qub

więcej) kięrunkach studiódnauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
e) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszJ<odowana w 2017 lllb w 2018

roku w wyniku dziŃanla zywiołu lub innych zdarzeń losowych.

10. W przypadku niedoboru środków przyznanych Realizatorowi na rea|izację modułu II
dopuszcza się odmowne rozpattzenie wniosków w zakresie zwiększenia dodatku o kwoty

określone w punkcie 9 w kolejności:
a) dodatek z tytńu szczegóInych utrudnień,
b) dodatek z tytuLu pobierania nauki poza miej s cęm zamięszkania,

t
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c) dodatek zĘĄułu posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
d) dodatek z Ęfiilu pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach

studióWnauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
e) dodatek z tytułu bycia osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku

dzińania zywiołu lub innych zdarzei losowych.

1 1. Dodatek na pokrycie kosztów ksźałcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca
w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym zmieniąąc kierunek lub
szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półtocze) objętego
uprzednio dofinansowaniem zę środków PFRON w ramach programu (zgodnie z zapisami ust.
14 kierunków działania).

12. Minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej (zgodnie z zapisami :u'st. 22 ust. ż i 23
kierunków dzińaria):

a) I5oń wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyzszym (na
jednym kierunku),

b) 650ń wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, ktorzy
jednocześnie korzystaj ą z pomocy w ramach więcej ntż jedna forma kształcenia na
poziomie wyższym (więcej niZ jeden kierunek) -warunek dotyczy drugiej
i kolejnych form kształcenia na poziomie vuryższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzężęniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony
jest wnioskodawca, gdy wysokośó jego przeciętnego miesięcznego dochodunieprzeWacza
kwoty 583 zł (netto) na osobę,

Udział własny możę pochodzić zrożnychźrodeł,jednak nie ze środków PFRON,

13. W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazanychprzez PFRON nię umozliwia
udzielenia dofinansowania Beneficjentom do kwoty wnioskowanej dopuszcza się
wg. kolejności (zgodnie zrozdziałem V ust. 4 pkt. 3 zasad):

a) obniZyć wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia kazdemu Beneficjentowi
pomocy,

b) obnizyć wysokośó dofinansowania do opłat za naukę (czesnego) proporcjonalnie
kazdemu Beneficjentowi pomocy wnioskującemu o taką pomoc (aby objąć wparciem
wszystkich wnioskodawców których wnioski zostŃy pozltywnie zweryfikowane pod
względem formalnym). Obnizenie wysokości dofinansowania nastąpić moze do
poziomu jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach
i kwot przęznaczonych na realizację programu w zakresie Modułu II.

14. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter

progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest

uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi (zgodnie z zaplsam| ust. 15 kierunków

działanta):

1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku

pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji

na poziomie wyższym) w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75oń

wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

,ł
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2)do 75oń wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - wprzypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form
edukacji na poziomie vrryższym,

3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach, (od trzeciego roku) danej formy edukacji
na poziomiewyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymac
dodatek w kwocie maksymalnej nakńdym etapie nauki.

I5.Przękazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie
opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy
dofi nansowania (zgodnie z zapisami ust. 1 6 kieruŃów działanta).

I1"Przękazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, następuje po przekazantu
realizatorcwi programu informacji o zaltczeniu przez wnioskodawcę semestrulpółrocza
objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczęnia ze szkołyluczelni, że

wnio skodaw ca vazęszczał na zajęcia, obj ęte planem/programem studiódnauki (zgodnie

zzapisami ust. 17 kieruŃów działania).

17. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, zprzyczyfi innych niZ

niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczń na zĄęcia objęte

planem/programem studiódnauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował
przewodu doktorskiego zgodnie zprzyjętym harmonogramem,

zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym
semestrze/połroczu (zgodnie z zaplsami ust. 18 kieruŃów dziŃanta).

18. Decyzja w sprawie wyrńeniazgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty

zanaukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza

kwotę, o której mowa w ust. 10 pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku

na uiszczenie opłaty za przeptowadzenie przewodu doktorskiego moze być podjęta przez

Pełnomocników Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienta i pozytylvnej opinii właściwego realizatora
programu lub Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
(zgodnie z zapisami ust. 1 1 kierunków działania).

ą§
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Załączniknr 1

DEKLARACJA BEZSTRONNOSCI

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE nr: DS.431 1.2..........2018

Dot. .

Oświadczam. że:
1) .,. po-.taję *,wiązku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub Powinowactwa w linii
' 

bocznej do'drugiego'stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu pzysposobienia, opieki lub kurateli z Wnioskodawcą,

2) nie jesiem iw ciągu oit"tni.h 3lat nie byłem'l-ań; właśiicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub
' 

hanólowym, członiiem organów nadzorczyóh bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będącYch

przedmiotem wniosku,
3) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

u Wnioskodawcy,
4) nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwoŚci co do mojej bezstronnoŚci.

zobowiazuie sie do:
1) ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
2i spełniania sńojej funkcjiigodnie z prawem i obowiązującymi proceduIami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,

ai niezwłocznego'poinformońania o wszelkich zdarzeńiach, które mogłyby zostać uznane za próbę ograniczenia mojej bezstronnoŚci,

4; ,re.ygnowańia z oceny wniosku/przygotowania umowy/obecności przy podpisywaniu umowy z Wnioskodawcą w sytuacji, gdy zaistnieje

zdarzenie wskazane w pkt 1-4.

Data, pieczątka i podpis pracownika
przeprowadzającego weryfikację

formaIną Wniosku

Data, pieczątki i podpisy pracownika/óW
oceniających wniosek merytorycznie

Data i czytelne podpisy
ekspeńa/óW

(o ile dotyczy)

Data, pieczątki i podpisy pracownika/óW
przygotowujących umowę, jak też pracowników

obecnych przy podpisywaniu umowy
(sprawdzających Wymagane dokumenty niezbędne

do zawarcia umowy iWypłaty dofinansowania)

Data, pieczątka i podpis kierownika działu zajmującego się realizacją programu

ł
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Załączniknr 2

Data przekazania wniosku do decyzji w sprawie dofinansowania ze środków PFRON:

DECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOF|NANSOWANIA ZE SRODKOW PFRON

dla wniosku DS.4311.2.... ..20'18

Deklaracia bezstron ności
Oświadczam. że:
l1 nie pozostaję w związku małzeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli z Wnioskodawcą,

z1 nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) właścicielem, wspołwłaścicielem, przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądż zarządzĄących lub pracownikiem firm
ofe rujących s przedaz towarow/u słu g będ ących pzed m iotem wn ios ku,

s; nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, u Wnioskodawcy,

ł1 nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do
mojej bezstronności.

zobowiazuie sie do:
- ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
_ spełniania swojej funkcji zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokładnie

i bezstronnie,
_ niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zostaó uznane za próbę ograniczenia mojej

bezstronności,
_ zrezvqnowania z zawierania umowv z Wnioskodawcą w sytuacii, qdy zaistnieie zdarzenie wskazane w pkt 1-4.

PRZYZNANA KWoTA DoFlNANsoWANlA Do WYsoKoŚcI (w zł):

D Moduł I Obszar A- Zadarię nr 1 ..............,...,.... .. zł

tl Moduł I Obszar B - Zadanie rlr 1 .. zĄ

D Moduł I Obszar B - Zadanię nr 2 .. .. zł

! Moduł I Obszar C -Zadanię nr 2 .............. .........,.... zł

! Moduł I Obszar C - Zadanię nr 3 .............. ..,............, zł

Koszty dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON: ....,................ ......... zł

Koszty zakupu protęzy na III lub IV poziomie jakości: ...........,............. ń

! Moduł I Obszar C - Zadańe nr 4 ....,......... ................ zł

Kosźy dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON:

Kosźy utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy na III lub IV poziomie jŃości: ...,...

,. zł

! Moduł I Obszar D .,........ .................. zł



! Moduł II ................. złw tym:

- Koszty opłaĘ za naŃę (czesne) ................ .......,...... zł

- Dodatek na uiszczenię opłaĘ zaprzeprowadzenie przewodu doktorskiego ........ zł

Dodatek na pokrycie kosźów ksżałcenia ......... zł

oraz:

- dodatek ztltŃu szczególnych utrudnień .....,., ń

- dodatek z$Ńupobierania nauki poza miejscem zamięszkania ........ zł

- dodatek zt5Ąułuposiadania ważnej Kar§ Dużej Rodziny ......... zł

_ dodatek zt5ĄuŁupobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kieruŃach studiódnauki lub studiuje

w przyspieszonym trybie ................ zł

-dodatek ztyłułubycia osobą poszkodowaną w wyniku dzińania żywiołu lub innych zdarzęn

losowych ..,........,.... zł

Załączniki do decyzji: D nie dotyczy ! obliczenia wysokości dofinansowania

Do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy iwypłaty dofinansowania

pieczqtka imienna pracownika Realizatola proglamu
p r zy g o tow uj qc e g o u m ow ę

data, podpis:

pieczqtka imienna kierawnika działu zajmujqcego się
reali7acjq programu

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika właściwej jednostki
olganizacyjnej Realizatora programu

data, podpis:

Y-
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Załączniknr 3

Data przekazania wniosku do decyzji w sprawie dofinansowania ze środków PFRON:

DECYZJA W SPRAW|E ODMOVVY DOF|NANSOWANIA ZE SRODKOW PFRON

dla wniosku DS.431 1.2...,,........2018

Deklaracia bezstron ności
Oświadczam. że:
,) ," por"st"ję * związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii Prostej, Pokrewieństwa

lub powinońictwa * linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przYsPosobienia, oPieki

lub kurateli z Wnioskodawcą,
z; nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem PrawnYm' 

(pełnomocnikiem)'-iub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądż zarządzĄących lub Pracownikiem firm

óferujących s pzedaz towarów/u słu g będących p rzed m iote m wn ios ku,

sl nb jóŚtóm i w ciągu ostatnich s lŹt ńie uyłem (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub

umowy o dzieło, u Wnioskodawcy,
ł1 nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budziĆ wątPliwoŚci co do

mojej bezstronności.
zobowiazuie sie do:
_ ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
_ spełniania swojej funt<Ćli zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sPrawnie, dokładnie

i bezstronnie l _

_ niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdaęeniach, które mogłyby zostaó uznane za PrÓbę ograniczenia mojej

ia z zawierania umowy z Wnioskodalvqąlł zaistnieie zdazenie wskazane w pkt 1-4.

ODMOWA PRZYZNANA DOFINANSOWANIA DO

Modułu ..... Obszar....... Zadanie .......

pieczqtka imienna pracownika Realizatora pfogramu
przy g o tow uj qc e g o o clmow ę

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika działu zajmujqcego się
realizaciq proglamu

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika właściwej jednostki
o r g ani|,acyj nej Re a l izat o r a pl o g r amu

data, podpis:

k q4.



Załączniknr 4

OCENA FORMALNA

WN|OSKU O DOF|NANSOWANlE nr: DS.431 1.2..........2018

Dot. .

WERYF|KACJA FORMALNA WN|OSKU

Lp. Warunki weryfikacji formalnej:
Warunki weryfikacji formalnej spełnione

(z az n a c zy ć wł a ś c iw e),.
UWAGl

Wnioskodawca i podopieczny spełnia Wszystkie kryteria uprawniające do złożenia
wniosku i uzyskania dofinansowania

tl -tak l-nie
2 Wnioskodawca dotrzymał terminu złożenia Wniosku !-tak l-nie
J

Proponowany przez Wnioskodawcę przedmiot dofinansowania jest zgodny
z zasadami wskazanvmi w prooramie Il -tak !-nie

4 Wnioskodawca posiada środki na wniesienie udziału Własnego ! - tak ! - nie ! - nie dotvczv
Ę Wniosók złoZony na odpowiednim formularzu, załączniki sporządzone wg

u/łaśdweh W7oróW !-tak !-nie
6 Wniosek jest kompletny !-tak !-nie

Data weryfikacji formalnej wniosku:

Weryfikacja formalna wniosku : ! pozytywna ! negatywna

Wniosek uzupełniony we wskazanym terminie
w zakresie pkt; .,.,........,.,.....,., 1l.:] :j lj],]j_

!-tak !-nie
Wniosek kompletny w dniu przyjęcia l-tak !-nie

Numer / imię i nazwisko lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie

pieczqtka imienna pracownika ReaIizatora progfamu
llo k o nuj q c e go w e ryfi kacj i fo r m aln ej w nio s ku

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika działu zajmujqcego się
realizacjq programu

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika wIaściwej jednostki
o l g an izacyj n ej Re alizato l a p l o gl a mu

data, podpis:

Data przekazania wniosku do oceny merytorycznej ..,........

Data przekazania wniosku do ponownej weryfikacjiformalnej ... (o ile dotyczy)

\\^



Zalączniknr 5

Karta oceny merytorycznej wniosku nr: DS.4311.2.............2018

Moduł I Obszar ..... Zadanie .......

Dot. wniosku: ..

I punktv preferencvine
Osoba zatrudniona (spełniająca krYerium zatrudnienia zawat1Le w dokumencie I(ierunki działania ust. 3l
Dkt. 34)
- Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej fta czas
nięokreślony lub okręślony. iędnakżę nie krótszy niz 3 miesiącę

lż0 Max 120

- Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz
spółdzielczej umowy o pracę, jeżelina podstawie przepisów
szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten
nie moze bvć krótszv niz 3 miesiace
- Działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia2} grudnia 1990 r.

o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity:Dz,U. z2017 r
poz.2336\,
- Działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
ooz.2168\
- Zatrudnienie na podstawie umowy cl.wilnoprawnej, zawartej na okres
nie krótszy niz 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących
po sobie, sumuią się)
- Stażzawodowy w rozumieniu ustawy z dnia2} kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rpku pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z20I7 r.. poz. 1065, zpóźn. zm.\
Osoba w 2017 lub 2018 roku została poszkodowana w wyniku
działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

30 Max 30

Razem Max l50

II NienełnosDrawność
stonień nienełnosnrawności
- Znaczny (l grupa) 10

Max 15- Umiarkowany (II grupa) 5

- Niepełnosprawność sprzężona (więcej niz jedna przyazyna
nieoełnosprawności wynikai aca z posiadanego orzeczenia)

5

Dvsfunkcia
- Osoba ponrsza się na wózku inwalidzkim / przy pomocy protęzy 5

Max 20
- Osoba z dysfunkcją obu kończyr górnych / obu kończyn dolnych /
osoba niewidoma / osoba niesłysząca

10

- Osoba z dysfunkcjąjednej kończyny dolnej /jednej kończyny górnej /
osoba niedowidzaca / osoba niedosłvszaca

5

- Osoba głuchoniewidoma 5

Razem Max 35

III Krvteria dot. danego obszaru
A1 - osoba nie posiada żadnego oprzyrządowania samochodu 5

Max 10

A1 - osoba jest właścicielem samochodu 5

A2 - kurs będzie odbywał się poza miejscem zamięszkania
wnioskodawcy ze względu na brak dostępu do odpowiedniej jednostki
szkolacei w mieiscu zamięszkania

10

B 1 - wnioskodawca nie otrzymń wcześniej dofinansowania do sprzęfu,
o klórv wnioskuie

0 - l0 *

82 - wnioskodawca nie ukończył wcześniej zadnego kursu obsfugi
sntzetu. o którv wnioskuie

10

1

'f
lt" l i'l
fł\ v



C2 -w budynku, w którym mieszka Wnioskodawca nie ma barier
architektonicznych (istnieje mozliwość samodzielnego poruszania się

wózkięm)

5

C2 - wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania do naprawy
wózka. którv aktualnie obietv iest naprawa

5

C3 * osoba w wieku aktywności zawodowej l0
C4 - Wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania do naprawy
nrote7f,,/ obietei aktualnie naDrawa

5

C4 - osoba w wieku aktywności zawodowej 5

D - Wnioskodawca samotnie wychowuię dziecko l dzleci 5

D - W gospodarstwie domowym pozostaje więcej niż jedno dziecko 5

Razem Max 10

* Proporcjonalnie do liczby przedmiotów dofinansowanta

IV Inne
Dochód na osobe w gospodarstwie domowym
- Do 583 zł 10 Max 10

- Do 1000 zł 5

otrzvmane wcześniei dofinansowanie do przedmiotu obiętego wnioskiem / zadaniem
- Wnioskodawca nię otrzymał dotąd żadnęgo dofinansowania w ramach
orosramu oilotazoweso Aktwvnv samorząd

20 Max 20

- Przesłanki istniejące do ponownego dofinansowania w ramach

Drogramu pilotazowego Aktr.rłny Samorząd
0-10

Szczególne utrudnienia wnioskodawcy 0-5 Max 5

Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania 0-20 Max 20
Więcei niż 1 osoba niepełnosprawna w gospodarstwie domowym 5 Max 5

Wniosek był kompletny w dniu przyięcia 5 Max 5

Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 5 Max 5

pobieranie nauki
- Osoba studiująca l rozpocrynająca studia 20

Max 20- Osoba rozpoczynĄąca / kontynuująca naukę w szkole
nonadsimnazialnei

10

Osoba podnosząca kwalifikacje zawodowe (w inny sposób, niź studia r

nauka w szkołach ponadgimnazialnych np. kursy zawodowe)
5 Max 5

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
wvkaztl ie szczepólne osiapniecia

5 Max 5

Razem Max
100

Maksvmaln a |iczba nunktów do zdobvcia ż95 pkt

Minimalna liczba nunktów określona do prwznania dofinansowania 70 okt

uzvskana liczba punktów

D ata przeptowadzenia weryfi kacj i
merytorycznej

Pieczątka imienna i podpis pracownika
dokonującego oceny merytorycznej wniosku

\(-



Załącznik nr 6

Karta oceny merytorycznej wniosku nr: DS.4311.2 ....2018

Moduł I Obszar ..... Zadanie .......

Dot. wniosku:

* proporcjonalnie do liczby przedmiotów dofinansowania

ry\

I punkty preferencyine
Osoba w 2017 lub 2018 roku została poszkodowana w wyniku
działania żvwiołu lub innvch zdarzeń losowvch

30 Max 30

Razem Max 30

II Niepełnosprawnosc
stopień niepełnosprawności
- Znaczny (I grupa) l0

Max 15- Umiarkowany (II grupa) 5

- Niepełnosprawność sprzężona
niepełnosprawności wynikai ąca

(więcej niz jedna przyczyna
z posiadanego orzeczenia)

5

Dysfunkcia
- Osoba porusza się na wózku inwalidzkim / przy pomocy protęzy 5

Max 20

- Osoba z dysfuŃcja obu kończyn górnych / obu kończyn dolnych /
osoba niewidoma / osoba nięsłysząca

l0

- Osoba z dysfunkcją jednej kończyny dolnej / jednej kończyny gómej l
osoba niedowidząca / osoba niedosłysząca

5

Osoba głuchoniewidoma 5

Razem Max 35

III Krvteria dot. danego obszaru
A1 * rodzic dziecka nie posiada oprzlrządowania samochodu 5

Max 10

Al - rodzic jest właścicielem samochodu 5

B 1 - dziecko nię otrz}łnało wcześniej dofinansowania do sprzętu, o
którv wnioskuie rodzic

0-10*

82 - dziecko nie ukończyło wcześniej zadnego kursu obsługi sprzętu, o
który wnioskuie rodzic

10

C2 - w budynku, w którym mieszka dziecko nie ma barier
architęktonicznych (istnieje mozliwość samodzielnego poruszania się
wózkięm)

10

Razem Max 10

IV Inne
Dochód na osobe w sosnodarstwie domowvm
- Do 583 zł 10 Max 10

Do 1000 zł 5

Otrzymane wcześniei dofinansowanie do przedmiotu obiętego wnioskiem / zadaniem
- Dziecko nie otrą,mało dotąd zadnego dofinansowania w ramach
programu pilotażowego Aktwvny samorząd

ż0 Max 20

- Przesłanki istniejące do ponownego dofinansowania w ramach
Drosramu oilotazoweso Akfi,rłnv samorzad

0-10

Szczególne utrudnienia dziecka 0-5 Max 5

Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania 0-ż0 Max 20
Więcei niż 1 osoba niepełnosprawna w gospodarstwie domowym 5 Max 5

wniosek był kompletny w dniu przyiecia 5 Max 5

Rodzic wychowuje samotnie niepełnosprawne dziecko l0 Max l0
Etap ksztalcenia
- Dziecko pobiera naukę w szkole ponadgimnazjalnej 90
Dzięcko pobiera naukę w gimnazjum 80



Maksvmaln a liczba punktów do zdobycia 240 pkt

Minimalna liczba punktów określona do przyznania dofinansowania 70 pkt

uzvskana liczba punktów

Data przeprowadzenia weryfikacj i
merytorycznej

Pieczątka imienna i podpis pracownika
dokonującego oceny merytorycznej wniosku

q,\

- Dziecko pobiera naukę w szkole podstawowej 70 Max 90

- Dziecko realizuje obowiązek szkolny w innej placówce 60
Razem Max

165



Załączniknr 7

WYBOR PRACOWN|KA DO OCENY MERYTORYCZNEJ

WN|OSKU O DOFINANSOWAN|E nr: DS.431 1.2..........2018

Dot. .........

Do oceny w/w wniosku o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd

Moduł l Obszar ....... Zadanie ... ., wyznaczam:

Pieczątka imienna, data, podpis kierownika działu
zajmującego się realizacja programu

1.

2.

k
qt





Załączniknr 8

Podsumowanie ocen merytorycznych wniosku nr DS.431'l .2.............201 8

Dot.........

Dane pracownika Liczba punktów

Suma punktów

Srednia Iiczba punktów

Proponowana kwota

Pieczątka imienna, data, podpis pracownika
dokonującego podsumowanie oceny merytorycznej

bWt
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