„AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie realizuje program „Aktywny Samorząd” w 2019r.
Program jest skierowany również do uczniów, którzy mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16r.ż. oraz jedną z wymienionych poniżej
dysfunkcji:






narządu ruchu: 05-R, 10-N/12-C + zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające dysfunkcję
narządu ruchu
narządu słuchu: 03-L w st. wymagającym korzystanie z usług tłumacza migowego lub 03-L lub inne +
zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70db
trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
obu kończy górnych (wrodzony brak lub amputacja co najmniej w obrębie przedramienia lub znacznie
obniżona sprawność ruchowa)
narządu wzroku : 04-O lub zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzająca ostrości wzroku równą
lub poniżej 0,05 i/lub zwężenie pola widzenia do 20 stopni (w przypadku osób do 16 r.ż. ostrości
wzroku równą lub poniżej 0,1 i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni

W 2019 r. realizowane będą następujące formy wsparcia:
 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i
oprogramowania,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w
ramach programu,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym,
 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj.
protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego ,
 pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj.
dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
Termin składania wniosków upływa dnia 31 sierpnia 2019r.
Informacji w szkole udziela pedagog – Małgorzata Łuczkowska.
Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Gnieźnie: ul. Jana Pawła II 9/10
tel. 61 424 66 84
email: pcpr@powiat-gniezno.pl
adres strony: http://www.pcpr.powiat-gniezno.pl
w
zakładce:
https://pcpr.powiat-gniezno.pl/dzial-ds-osob-niepelnosprawnych/programy-pfron/aktywnysamorzad/

