
Informacja dotycz ąca zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych prze z 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w ram ach 

pilota żowego  programu „Aktywny samorz ąd” finansowanego ze 
środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych 

 (stan prawny na dzie ń 28.03.2018 r) 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniaj ących aktywizacj ę społeczn ą i zawodow ą: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowani do posiadanego samochodu, 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.  

Obszar B – likwidacja barier w dost ępie do uczestniczenia w społecze ństwie informacyjnym:  

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu si ę: 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.  

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno ści zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby z ależnej. tj. 
dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w złobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką 
wnioskodawcy, przebywającego w żlobku lub przedszkolu albo inna tego typu opieką ( dziennego opiekuna, niami lub w 
ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),  

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na pozio mie wy ższym  tj.pomoc uczniom kolegiów i szkół policealnych 
oraz studentom w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym ( 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) 

Wnioski oraz bliższych informacji udziela 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu , ul.  Klasztorna 6  

(32) 415 20 28 w.1    lub 885 390 570  

z dokumentami programowymi mo żna zapozna ć się  na stronie internetowej  :  

www.pcpr.raciborz.org.pl    www.pfron.org.pl   w zakładce  "Aktywny samorz ąd" 

  wnioski do pobrania 

http://www.pcpr.raciborz.org.pl/wsparcie-osob-niepelnosprawnych-ze-srodkow-pfron/wnisoki-do-pobrania.html 


