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Padstwowy Fundusz Rehab itacJt Osdb Niepelnosprawnych
samorzady powiatowe do realizacil wsparcla kierowanego do os6b
w zwletku z epldemil koronawirusa.
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Wsparcie to oferu.ie nowou(rchomjony przez PFRON program ,,pomoc osobom
niepelnosprawnym poszkodowanym w wyniku ,ywiolu Iub sytuacji kryzysowych wywolanych
chorobamj zakainymi,,. W ramach Modulu lll tego programu wprowadzona zostala
moiliwoai uzyskania przez osoby niepelnosprawne pomocy finansowei w zwiqzku
2 wystEpieniem zagro2enia epidemjcznego oraz stanu epjdemii.

Realizatoram i program u w ramach Modllu lI sq samorzqdy powiatowe.
Powierzenie realizacji Modulu lll programu nastepuje na podstawie umowy zawartej
pomiedzy samorzqdem powjatowym a Oddzialem pFRON.

SamorzEd powiatowy chcEc p.uystEpia do realizacji Modulu l programu sklada do Oddziatu
PFRON ,,Zapotrzebowanie na jrodki pfR(

zapotnebowania skradane sq ',,rr," :H:li:"fi:l 3: J;:lil ;:::::.r.
roku), jednakie ze wzSlQdu na panujEcq obecnie na terenie kraju wyjAtkowQ sytuacjQ oraz
zwiqzane 2 niq pilne iiyciowo waine potrzeby os6b niepelnosp.awnych, Fundusz zachQca
do zloienia zapotrzebowania moiliwie jak na.iszybciej.

W zapotrzebowaniu naleiy wskazaa przewidywane irodki na realizaciQ Modulu Ill programu
- na podstawie dostqpnych danych doty.zacych liczby uprawnionych os6b
niepelnosprawnych.
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Przystepuiac do rearizacji Modulu Ir programu samorzqd powiatowy wyznacza iednostkq
organizacyjnq, lr6ra bedzie rozpatrywai zloione wnioski i podejmowaa decyzje w 5prawle

udtielenia wnioskowanej pomocy. Z powodu wykorzystania systemu SOW do obsluSi
programu, ze wzgleddw prakty.znych powinna byi to jednostka uiytkujEca jui SOW

do obslugi wsparcia udzielane8o ze Jrodk6w algorytmu i Aktywneto SamorzEdu. Wnioski
o dofinansowanie w ramach Modulu lll nie podlegajq ocenie merytorycznej.

W ramach Jrodkdw pruewidzianych na realizacjq Modutu lll programu finansowane

sq r6wniei wydatki samoftQd6w powiatowych ponoszone na obsluge (do wysokosci 2,5%

irodk6w przekazanych samorzqdom powiatowym).

Adresatami pomocy w ramach Modull :ll sE:

27)o50by niepelnosprawne p05iadajEce aktualae orzeczenie o stopniu niepernosprawnosci;

28)dzieci i mlod2iei niepelnosprawna posiadajQca aktualne orzeczenie

o niepelnosprawno!ci, wydane przed ukoiczeniem 16 roku iycia.

Pomoc flnansowa w ramach Modulu lll udzielana jest osobom niepetnosprawnym, kt6re
na skutek wystqpienia zagroienia epidemicznego oraz stanu epidemii utracily, wokresie
od dnia 9 marca 2O2O roku do dnia 4 wru ejnia 2O2O roku, moiliwogC korzystania {pr2ez okres
co najmniej 5 korelnych nastepuiEcych po sobie dni roboczych) z opieki 6wiadczonej
w plac6wce rehabiritacyjnei. pomoc ta udzrerana jest w formie dofinansowania kosztdw
zwiqranych z zapewnieniem opieki w warunkaah domowych.

Wysokoii pomocy wynosi 500 zl miesiecznie na jednq osobq niepelnosprawnq, a tym
2e okres na jaki moze zostai przyznane jwiadczenie nie moie byi dluiszy nii 3 miesiq.e.
w kaidym z miesiqcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Moduru I[, musi
wystqpia brak mo2liwo6ci korzystania z opieki w placdwce rehabjlitacyjnei przez okres
co najmnjej 5 kolejnych nastqpujqcych po sobie dni roboczych.

swiadczenie nie przysruguje za miesiEc, w kt6rym nastqpira wyprata dodatkoweto zasiiku
opiekuiczego pr2yznane8o w zwiq2ku: ustawE o szczeg6lnych rozwiQzaniach zwiqzanych
z zapobieganiem, przecjwdzjalaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choa6b zakainych orar
wywolanych nimi sytuacii k.ylysowych. Wsparcie skierowane jest do os6b
niepelnosprawnych, kt6re sE:

92i uczestnikami warsztat6w te.apii zareciowejj
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93)uczestnikami irodowiskowych domdw samopomocy, funk.jonuiqcych na podstawie

przepis6w ustawy o pomocy spolecznej;

94) podopiecznymi dziennych dom6w pomocy spolecznej/ lunkcjonujqcych na podstawie

przepis6w ustawy o pomocy spolecznej;

95) podopiecznymi plac6wek rehabilitacyjnych, kt6rych dzialalnoia finansowana jest

ze irodk6w PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacj; zawodowej i spolecznej

oraz 2atr!dnianiu os6b niepelnosprawnychi

96)uclestnikami program6w zatwierdzonych przez Rade Nad2orcza PFRON i w ramach tych

proSram6w ko.lystajE ze wsparcia udzielanego przez plac6wki rehabilitacyjnej

97)pelnoletnimi (od 18 do 25 roku iycia) uczestnikami zajed rewalidacyjno-wychowawczych

or8anizowanych zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sp.awie warunk6w i sposobu organizowania 2ajqd rewalidacyjno-wychowawczych dla

dzieci i mlodzieiy z upoiledzeniem umyslowym w stopniu glqbokim;

98)pelnoletnimi {od 18 do 24 roku iycla} wychowankami specjalnych o(rodkdw szkolno-

wychowawczych orar specjalnych oarodk6w wychowawczych, funkcjonujqcych

na podstawie ustawy Prawo olwiatowe-

Wnioski o dofinansowanie w ramach Moduiu lll mogq byi skladane w trybie ciqglym,

iednakie nie p6iniej ni, do dnia 4 wrzeinia 2020 roku. w imieniu os6b niepelnoletnich oraz

ubezwlasnowolaionych czekiowo hrb catkowicie z wn:oskiem moga wystEpia opiekunowie

prawnitych os6b-

wnioski mo8q bya skladane poprzez System obslugi Wsparcia finansowanego ze jrodkdw

PFRON {system SOw)' httos://sow.ofron.orq.pll.

Przyjmowanie wniosk6w w systemie SOW rozpoczyna siQ 10 kwietnia bieiEcego roku.

PFRON udostqpni Paistwu i oscbom .iepelnosprawnym funkcjonalnoii pelnej obslugi

skladanych wniosk6w w systemie lqcznie z przygotowaniem elektronicznych przelew6w dla

system6w finansowo-ksiqgowych oraz wsparcie lnfolinii 800 889 777 (polqcze.ie bezplatne).

Korzystanie z systemu, zar6wno dla Wnioskodawcy jak i dla Padstwa, moiliwe jest bea

wychodrenia z domu, przez 24 godziny na dobq, 7 dni w tygodniu.

W prrypadku braku moiliwojci skorzystania pr2ez Wnioskodawcq z Systemu sOW

dopuszc2alny jest inny spos6b zlo2enia wniosku (np. osobiicie, dro8q pocztowQ lub

elektronicznie).
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