
WERSJA NIEAKTUALNA OD DNIA 24-07-2015 

Realizacja pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd 
'' w 2015r. - finansowanego ze środków PFRON 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że od dnia 

10.03.2015r. przyjmowane są wnioski w ramach realizacji pilotażowego programu ,, 

Aktywny samorząd ''. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w 

przypadku: 

› Modułu I - dnia 30 sierpnia 2015r. 

› Modułu II: 

- dnia 30 marca 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015), 

- dnia 30 września 2015r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016). 

Wnioski oraz załączniki do pobrania » kliknij tutaj 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu uprzejmie informuje, że Zarząd 

PFRON przyjął dokument pn. ,, Kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd '' w 2015r. - 

Uchwała nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015r 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015roku: 

1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym : 

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej : 

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym : 

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się : 

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości), 

- Zadanie 4 ; pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, ( co najmniej na III poziomie jakości), 

http://pcpr.olkusz.pl/index.php/do-pobrania/82-pliki-do-pobrania-aktywny-samorzad


d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej. 

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Pragniemy Państwa również poinformować, że w chwili obecnej dokonywane są 

formalności pomiędzy Powiatem Olkuskim a PFRON dotyczące realizacji powyższego 

programu w 2015r. 

,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego 

programu Aktywny samorząd w 2015r.'' umieszczone są na stronie 

internetowej www.pfron.org.pl 
 

http://www.pfron.org.pl/

