
Zńącznlk do zarządzenia nr .,1Q-.,.-..
Dvrektora MOPR w Bvtomiu
z dnia . . l. b. .. rn.ął,.2. . . . .?,Q,2r.l. . : ., . . . ...J

ZAsADY

ROZPATRYWANIA WNIOSKOW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKOW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH MODUŁU I PLOTAZOWEGO

PROGRAMU,,AKTYWNY SAMORZĄD" w 2021 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Ilekroó w niniejszym dokumęncie jest mowa o:

a) PFRON - oznaczato Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) MOPR, Ośrodku, realizatotzę - oznaęzato Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinię w Bytomiu.
c) Beneficjencie, wnioskodawcy - oznacza to osobę ubiegającą się o dofinansowanie

w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd".
d) Zespole - oznaczato Zespół ds. Ręhabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
e) Programię - oznacza to treść pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd".
f) Zasadach - oznacza to dokument pn.: Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania

i rcz|iczania wniosków o dofinansowanię w ramach Modułu I i II pilotazowego programu

,,Aktywny samorząd" (zńącznik nr 3 do uchwały nr I9l2020 Zarządu PFRON z dnia 4

marca 2020 r.).
g) Kierunkach dzińń - oznacza to dokument pn,: Kierunki dzińań oraz waruŃi brzegowe

obowiązującę rca|izatorow pilotażowego programu ,,Aktywny samorządo' w 2021 roku
(Załącznik do uchwały nr 2lż021 Zarządu PFRON z dnia l 1 stycznia 202I r.).

h) ePUAP - oznacza to Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
i) Profilu Zaufanym - oznacza to sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/użytkownika

dostępny na ePUAP.
j) System SOW oznacza to dedykowany system przygotowany przez PFRON,

umożliwiający m.in. składanie wniosków o dofinansowanie w formię elektronicznej.
2. Informacj e dotyczące realizowanychzadń oraz druki wniosków zamięszczonę są na stronie

internetowej Ośrodka (www. mopr. bytom,pl),
3. Druki wniosków o dofinansowanię w ramach pilotazowego programu,,Aktywny samorząd"

wydawane są w Zespole oraz są do pobrania na stronie internetowej Ośrodka, a także
w systemie SOW.

4. Wnioski wydawanę i przyjmowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora MOPR
w Bl,tomiu z dnia 23 lutego 202I r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu,,Aktywny samorząd". Terminy te mogą
w ciągu roku zostać zmienione w przypadku wprowadzeniazmianprzez PFRON. Wnioski
o dofinansowanie mażna składać w Zespole lub poprzez systern'SOW.

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

wZespole orazw systemie SOW.
6. W przypadku złożęnia kserokopii zaŁączników konieczne jest przedstawienię do wglądu

;rri:T*,.rr";fr:ntów 
pracownikowi Zespołu (nie dotyczy to wniosków składanych 

h
7 .Złożenie wniosku nie jest równoznacznę zprzyznanięm dofinansowania.



8. Ilość przyznalych dofinansowńza|eży od wysokości środków przekazanych przez.ĘFRON
(dofinansowania ptzyznawafle są do wyczerpania środków finansowych ,rPFRON

przekazarrych na dany rok rea|izacji prpgramu).

9. Wnioski niezweryfikowane pozytywnie w ramach edycji programu z202I r. nie podlegają

przesunięciu do realizacji w ramach edycji programu z2O2ż r.
l0. Wnioski podlegają ocenie na zasadach określonych w rozdziale II pkt. 1-7 niniejszych

zasad,

l l. Każdy pracownik MOPR weryfikujący wniosek winien podpisać deklarację bezstronności

(wzor-zńącznikff1).
12. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia może skutkować

odmową przy znania dofi nansowania.

13. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje Dyrektor MOPR
lub Zastępca Dyrektora MOPR (zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) na podstawie

przedłożonych dokumentów uprzednio zweryfikowanych w Zespole (wzót - zńącznik
nr 2 i3).

14. W przypadku zgonu wnioskodawcy,lvniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

l5. Prawidłowość przebiegu procesu rozpatrywania wniosków nadzoruje Kierownik Zespołu.

1I. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu
,oAk§wny samorządoo Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację spoleczną
i zawodową

l. Wnioski, złożone w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" Moduł I
rozpatrywane będą przezpracowników Zespołu w następujących etapach:

a) ocena wniosków pod względem formalnym - przeprowadzana przezjednego pracownika
(wzor - załącznikff 4),

b) ocena merytoryczna wniosków - przeprowadzana jestprzez jednego pracownika - zgodnie
ze wzorem ocen zamieszczonymw systemie SOW (wzór - załącznik nr 5A - 5L: - pierwsze

6 kryteriów w załącznikach oraz w systemie SOW stanowią kryteria preferencyjne zgodnie
z ust. 28 pkt. 1 kierunków działań; w zńącznikach zastosowano zapisy zgodne
z dokumentami programowymi, w systemie SOW zapisy te zostały wprowadzone ptzez
Administratora systemu).

2. Pracownik Zespołu w terminie 10 dni od dnia złożeniawniosku weryfikuje go pod względem

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

Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach (pisemnie lub przez system SOW),

które powinny zostać usunięte w terminie:

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

b) do 30 dni w przypadku uchybień innych, niZ sprawy finansowe.

W przypadku złożenia wniosku w systemie SOW wniosek zostaje odesłany wnioskodawcy

do poprawy. Nieusunięcie uchybień w wznaczonym terminie powoduje negatywne

rozpatrzenie wniosku.,Po
formalnej.

kv.

usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany jest ocenie 
§
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3. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku MOPR informuje n.n.n..;.ntu
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym atakżę o terminie priĆkazania
informacj i dotyczącej wyniku oceny merytorycznej .

4. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest przez pracownika wyznaczonego ptiez
Kierownika Zespołu (wzór - załącznikrtr 6).

5. Ocena merytoryczna wniosków dotyczących Modułu I przeprowadzana jest w celu
wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu.
W związku ztym stosowany będzie puŃtowy system oceny wniosków. Oceny merytoryczne
w bieżącym roku będą dokonywane w kwartalnych cyklach, w następujących terminach:
a) do 30 azerwcaZlZl r. (dla wniosków złożonych od l marca do 31 maja 2021r r.),
b) do 30 września 202l r. (dla wniosków złożonych od I czerwca do 3l sierpnia2}2l r.),
c) do 31 grudnia 202I t. (dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada 202l r.),
d) do 31 stycznia 2022 r. (dla wniosków złożonych w grudntu202| r.).

6. Po dokonaniu ocen merytorycznych, wniosków sporządzana będzie lista rankingowa
w systemie SOW, w celu wyłonienia wniosków o największej liczbie punktów, RaŃing ocen
merytorycznych będzie generowany w terminie do l5 dnia miesiąca następującego po miesiącu
dokonania oceny. Wnioski ocenione w danym kwartale poniZej minimalnego progu
punktowego umożliwiającego bieżące udzielanie dofinansowaniaorazwnioski, które nię mogą
być zrealizowane w danym cyklu ze względu na wysokość aktualnego limitu środkow
finansowych na realizację programu, przechodzą do puli wniosków rozpatrywanych w
kolej nym cyklu r ealizacji wnio sków ocenionych merytorycznie.

7. Po wygenerowaniu przez pracownika Zespołu listy rankingowej ocęn MOPR informuje
Beneficjenta o sposobie rozpatrzęnia wniosku. W przypadku pozytywnęgo rozpatrzenia
wniosku Beneficjent zostaje poinformowany o dalszym trybie postępowania.

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

1. Obszar A:
a) Zadanię l:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osob do 16 roku

ży cia - orzęczęnie o niepełnosprawności,
. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
. dysfunkcjanarząduruchu;
b) Zadantę2
. znaczrry lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
. wiek aktywności zawodowej,
. dysfuŃcjanuząduruchu;
c) Zadanię3:
1 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
. więk aktywności zawodowej,
. dysfuŃcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystaniaz usług tłumacza języka

d) H5;il:'.:' fł
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

h.b



. dysfuŃcjanarządusłuchu;
ż. Obszar B: -1-'a) Zadanie 1:

. znaczny stopień niepełnosprawności lub wprzypadku osób do 16 roku życia- orzeczenie
o niepełnosprawności,

. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
b) Zadanie2:
r pomoc udzielona w ramach Obszaru B;
c) Zadante 3:
. umiarkowanystopieńniepełnosprawności,
. dysfuŃcjanarząduwzroku,
. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
d) Zadanie 4:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku

ży cia - orzeczenie o niepełnosprawności,
. dysfunkcjanarządusłuchu,
. trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
e) Zadanienr 5:
l pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
. znac,zny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczęnie

o niepełnosprawności;
3. Obszar C:
a) Zadanie 1:
. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie

o niepełnosprawności,
. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania

zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
. dysfunkcje uniemożIiwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózkainwalidzkiego

o napędzie ręcznym;
b) Zadanie2:
. znaczny stopień niepełnosprawności lub wprzypadku osób do 16 roku życia- orzeczenie

o niepełnosprawności;
c) Zadwie3i4:
. stopień niepełnosprawności,
. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
r potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku

wsparcia udzielonego w programie;
d) Zdanie 5:
a znaczny stopień niepełnosprawności lub wprzypadku osób do 16 roku życia- orzeczęnię

o niepełnosprawności,
. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
. dysfuŃcjanarząduruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka §N
ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym; \'

4. Obszar D:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

(\



. aktywnośó zawodowa,

. pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawrrego dziecka. ,1 '

g. 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).

l0. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I (zgodnie z rozdziałem VI ust. 5
programu):

a) Obszar A i Obszar C - Zadania: I i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona
po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono
pomocy;

b) Obszar C-Zadania2i4 olazObszar'BZadanię 5 -ponownapomoc może być udzielona
po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

c) Obszar B, z v"yłączeniem Zadania 5 - ponowna pomoc moze być udzielona po upływie
5lat,licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

l l, Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu w ramach Modułu I - Iikwidacja
barier utrudniających aktywizację społecznąi zawodową (zgodnie z rozdziałem VII ust. l pkt,
I-4 programu i ust, ] kierunkow działań):

1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
a) Zadanie 1 oraz Zadanię 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego

samochodu;
b) Zadanie 2 oruz Zadanię 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, w szczególności:
. dofinansowanię kursu i egzaminów na prawo jazdy, oraz w przypadku kursu poza

miej scowo ścią zami e s zkania:
. dofinansowanie zakwaterowania, vłyżywienia w okresie trwania kursu,
. dofinansowanie dojazdu (przyjazdna kurs i powrót z kursu), a w przypadkuZadania3 takzę:
. dofinansowanie usług tłumacza migowego - w przypadku zadania 3;

2) Obszar B likwidacja barięr w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:

a) Zadanie I, Zadanie 3 oruz Zadantę 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz opro gramowania;

b) Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakręsie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

c) Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
ęlektronicznego;

3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie l:
r pofioc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)
. dofinansowanię kosztów dojazdu adręsata programu na spotkanie z ekspertem;
b) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wozka 15

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; ' I

\§"



c) Zadanie 3:
l pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne roźwiązania

techniczne,
. dofinansowanie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub

kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu;
d) Zadanie 4:
l pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
. dofinansowanie kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub

kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu;
e) Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub

opr zy rządowania elektryczne go do w ózka ręczne go ;

4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej.

12. Refundacja poniesionych kosztów (zgodnie z rozdziąłem VII ust. 3 pk. l programu) może
dotyczyć:
a) Obszar A:Zadanie l i4, ObszarB Zadanie 1,3 i 4 oraz Obszar C:Zadanie 1,3 i 5 -

wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
b) w pozostałych przypadkach-takZe kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem

wniosku.

l3. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi, wprzypadku (zgodnie

z ust. 9 kierunków działań):
1) ObszaruA:
a) w Zadaniu 1 - 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby

niepełnosprarynej - 6.000 zł,

b) w Zadaniu 2 lub 3 - 4.800 zł,w tym,,

- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B -2.100 zł,

- dla kosztów kursu t egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł,

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością
zamteszkania wnioskodawcy (koszty związane z zak,waterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu) - 800 zł,

- dla kosztów usług tłllmaczamigowego - 500 zŁ,

c) wZadaniu4- 4.aOOzł;

2) Obszaru B:

a) w Zadaniu l:

- dla osoby niewidomej - 24.000 zł, z czego naurządzenia brajlowskie 15.000 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcj ąnarządu wzroku - 9.000 zł,

- dla osoby z dysfuŃcją obu kończyn górnych -7.000 zł,

b) w Zadaniu}:

- dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,

- dla osoby z dysfuŃcj ąnarządu słuchu - 3.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru -2.000 zł,

z mozliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,

, maksymalnie o lO\oń,wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji naruądu wzroku lub M\, słuchu wymaga zwiększenialiczby godzin szkolenia, § \

\\

c)wZadaniu3-7.500zł,



d) w Zadartiu 4 - 4,000 zł,
e) w Zadartiu 5 - 1.500 zł; ,1, ,

3) Obszaru C:
a) w Zadaniu l - 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty

rekomęndowanej ptzez eksperta PFRON, jednak nie więcej niżż5.000 zł,
b)wZadaniu?- 3.500 zł,zczego nazakupjednegoakumulatora-niewięcej niż7.000zł,
c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

- w zakresie ręki - 12.000 zł,
_ przedramienia - 26,000 zł,

- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 30.000 zł,

- na poziomie podudzia - 18.000 zł,

- na wysokości uda (także przez staw kolanolvy) - 25.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 30.000 zł,
z możliwością 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,
d) w Zadaniu 4 - do 30Yo kwot, o których mowa w lit. c,
e) w 7adaniu l, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie

z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem
programu - w zalężności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

f) wZadaniu5-7.500zł;
4) Obszaru D - 300 złmiesięcznie - tytułem kosźów opieki nad jedną (kłzdą) osobą zależną.

14. Udziń własny wnioskodawcy jest wymagany w ponizszyęh zadaniach (zgodnie z ust. 22
pkt. l i 23 kierunków działań):
a) I0% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B -Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C
-Zadania 1,3 i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A- Zadania: I i 4 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A - Zadania: 2 i 3 oraz Obszar C

Zadanię 5,
Udział własny może pochodzić z różnych żródeł jednak nie może pochodzić ze środków
PFRON.

15. Maksymalna liczba punktów mozliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej
wniosku wynosi 100 punktów.

16. Minimalna liczba puŃtów uzyskana w trakcie oceny merytorycznej uprawniająca
do otrzymania dofinansowania wynosi 25 puŃtów.

I7, Gdy limit środków finansowych przekazany rcalizatorowi programu ptzęz Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia'udzielenia dofinansowania
wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania
decyduje (zgodnie z ust" 28 pkt. 2 kierunków działań):
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób,

że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru 1ą
wniosku do dofinansowania: I'l

kh



b) wysokość przeciętnego miesię cznegodochodu wnioskodawcy, w ten sposób, ze w p_ierwszej
kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniżvy -przy
czympreferencja obowiązuje wówczas, gdy wnioskodawca umieści we wniosku informację
o wysokości tego dochodu.

l8. Wnioski złożone po 31 grudnia 202I r. nie mogą zostaó zweryfikowane pozytywnie pod
względem formalnym (zgodnie z ust, 26 pkt ]0 kierunków działań).

19. W przypadku wątpliwości dotyczących ponowrrego dofinansowania sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Ośrodek zastrzega sobie prawo do
wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia uzasadnienia w zakresie konieczności ponownego
udzielenia dofinansowania do zakupu sprzętu. Dopuszcza się konsultacje z informatykiem
zatrudnionym w MOPR w zakresie dotyczącym zasadności udzielenia ponownego
dofinansowania.

20. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości w trakcie rozpatrywania wniosku,
dopuszcza się wezwanie Beneficjenta pomocy do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

z up, F$IhPYDE1,IT'A
\ł-
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Załącznik nr 1

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚC|

WN|OSKU O DOF|NANSOWAN|E nr: DR.4311 .2...........2021,AS-.. ......'; .....2021

9.i!u!ąJpząE _że:
D'iffi-'*iązkumałżeńskimalbostosunkupokrewieństwalubpowinowactwawliniiprostej,pokrewieństwalubpowinowactwawlinii

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

2) nie jesiem iw-ciigu oit"tnicn 3lat nie uyłem'Cań)'właśiicielem, współwłaścicielem, pzedstawicielem prawnYm (Pełnomocnikiem) lub' 
hanólowym, członiiem organów nadzorczyóh bądż zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarÓw/usług będącYch

przedmiotem wniosku,
3) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony Ga), 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 budzic wątpliwoŚci co do mojej bezstronnoŚci.

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

3i niezwłocznegopoinforńońania o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby zostać uznane za próbę ograniczenia mojej bezstronnoŚci,

ąj .rezygno*ańia z oceny wniosku/pzygotowania umowy/obecności przy podp|sywaniu umowy z Wnioskodawcą w sYtuacji, gdY zaistnieje

zdarzenie wskazane W pkt 1-4,

Data, pieczątka i podpis pracownika
przeprowadzającego Weryfi kację

formalną Wniosku

Data, pieczątki i podpisy pracownika/ów
oceniaiących Wniosek meMorycznie

Data i czytehe 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 i Wypłaty dofinansowania)

Data, pieczątka i podpis kierownika działu zajniującego się realizac,ią programu

khq { /





r

Koszty zakupu protezy na III lub IV poziomie jakości: ......................... zł

! Moduł I Obszar C =Zadanie nr 4 ....,....,..., ........_,......, zł ,1-

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

Koszty utrzymania sprawnościtechnicznej posiadanej protezy na III lub IV poziomie jakości: ............:..........

Załączniki do decyzji: D nie dotyczy l obliczenia wysokości dofinansowania

Do wniosku załączonowszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy iwypłaty dofinansowania

pieczqtka imienna placownika Realizato/a ploglamu
p r zy gotow uj qceg o u mow ę

data, podpis:

pieczątka imienna kierownika dzialu zajmujqcego się
realizacjq ploglamu

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika wlaścluej jednostki
organizacyjnej Realizatora ploglamu

zur. P§ZYDENTA
mgrAdłnfromąłr,ewńż

l . ., .. r,ł.r*oTffił'Ęłł-irŁ
data, poclpls:
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pieczqtka imienna pracownika Realizatora plogramu
p rz! g otow uj qce g o o dmow ę

data, podpis:

Załącznik nr 3

pieczqtka imienna kierownika działu lajmujqcego się
realizacjq progfamu

data, podpis:

DECYZJA W SPRAW|E oDMovVY DoFtNANsoWANtA zE Śnoorow PFRoN
dla wniosk,,| DR.4311.2........2021, AS-. ......2021

Dot.

DekIaracia bezstronności
Oświadczam. że:
1) nie pozostaję w związku 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,

z1 nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym
(pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądż zaządzających lub pracownikiem firm
oferujących spzedaz towa róMu słu g będących pzed m iotem wn iosku,

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 budzic 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 zostać uznane za próbę ograniczenia mojej

bezstronności,
- zrezygnowania z zawierania umowy z Wnioskodawcą W sytuacii, qdv zaistnieie zdazenie wskazane w pkt ,1_4.

oDMoWA PRZYZNANA DoFlNANsoWANlA Do MoDUŁu l, oBszAR...., ZADANIE ..

UZASADNlENIE:

pieczqtka imienna kierownika właściwej jednostki
organizacyjnej Realizatoła programu

N
dątą,

lul.PRĘSA
rngrAdcm {91{9euls[i
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Załączniknr 4

OCENA FORMALNA 
_'l,

WNIOSKU O DOF!NANSOWANlE nr: DR.431 1.2........2021, AS-. .....,..2021

Dot.

WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU

Lp. Warunki weryfi kacji formalnej:
Warunki weryfi kacji formalnej spełnione

(zaznaczyć właściwe):
UWAGl

1
Wnioskodawca i podopieczny spełnia Wszystkie kMeria uprawniaiące do złożenia
Wniosku i uzyskania dofinansowania !-tak !-nie

2 Wnioskodawca dotrzymał terminu zlożenia Wniosku !-tak !-nie
3

Proponowany przez WnioskodawĘ przedmiot dofinan§owania jest zgodny
z zasadami wskazanvmi w orooramie !-tak !-nie

4 Wnioskodawca posiada środki na Wniesienie udzialu własnego ! - tak ! - nie ! - nie dotvczv
5

Wniosek zlożony na odpowiednim formularzu, Załączrliki sporządzone wg
Maśdwvch wzorów !-tak !-nie

6 Wniosek jest kompleiny !-tak !-nie
Data weryfikacji formalnej wniosku:

Weryfikacja formatna wniosku: ! pozytywna ! negatywna

Wniosek uzupełniony we wskazanym terminie
w zakresie pkt: ,.,,.,....,., !-tak !-nie
Wniosek kompletny w dniu pzyjęcia !-tak !-nie

Numer / imię i nazwisko lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie

pieczqtka imienna pracownika Realizatola pfogfamu
dokonujqcego weryfikacji formalnej wnios ku

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika działu zajmujqcego się
realizacjq programu

data, podpis:

pieczqtka imienna kierownika właściwej jednostki
o rg a nizacyj nej R e alizato r a p f o g r amu

data, podpis:

zuD.PI|ffiDENTA
;^kW*- DYREXuOR

rtg*x*u o*roarr puoxy Bglńb
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Data przekazania wniosku do oceny merytorycznej ...........

Data przekazania wniosku do ponownei weryfikacji formalnej

"Wń



Złącznik nr 5a

Karta oceny Obszar A Zadanie 1

Osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadanta: I,3-4, a także eksperta w
ramach programu pn. ,oCentra informacyjno-doradcze dla osób z
niępełnosprawnością" lub eksperta zaanŁażowanego przęz realizatora)

l0,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do l6
roku życia - w otzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzeczęnia o niepełnosprawności lub orzeczęnie to jest
wvdane z powodu całościowych zaburzęń rozwoiowych (l}-c)

l0,00

osoba ięst zatrudniona (w rozumieniu programu) 10,00
Osoba posiada podpis elektronicznylProfil Zaufany na platformie ePUAP i
złożyła wniosek o dofinansowanie w formię elęktronicznęi w sow

l0,00

osoba złożyła wniosek w pięrwszym półroczuż021 roku 5,00
Osoba w 2020 lub w 202l roku została poszkodowana w wyniku działania
żvwiołu lub innych zdarzęń losowych

5,00

Al i A4 - osoba nie posiada żadnes.o oprzyrządowania samochodu 5.00
Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych / obu kończyn dolnych / osoba
niesłysząca / osoba porusza się na wózku inwalidzkim l przy pomocy ptotezy

6,00

Dochód do l000 zł 5,00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
pilotażowego programu Aktywny samorząd

4,00

uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania 16,00
Wn osek był kompletny w dniu przyięcia 5.00
Wn oskodawca orowadzi samodzielne gospodarstwo domowe ż.00
osoba oobiera naukę 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacje zawodowe (w inny sposób, niz studia i nauka w
szkołach ponadgimnazialnych / ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

1,00

Osoba działająla na rzęaz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szczes.ólne o si ąsnię c ia

1,00

\h T'



Załącznik nr 5b

Karta oceny Obszar A Zadanie 2 i 3

ffipoZytywnąopinięekspertawzakresiedopasowania
wnioskowanej pomócy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywnoŚci
(eksperta pFRoN w ramach Obszaru C Zadania: |,3-4, a także eksperta w

ramach programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z

niepełnosprawnością" lub eksperta zaanlażowanego przez reil

10,00

@stopieńniepełnosprawności,awprzypadkuosóbdo16
roku zycia _ w otzęczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest

wvdane z powodu całościowych zabutzęń rozwojowych (12_C)

10,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) 10.00

Osoba posiada
złożyła wniosek

podpis elektroniczny/Profil
o dofinansowanie w formie

Zaufany na platformie ePUAP
elektronicznej w SOry_

l0,00

Oroba złożyła wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku 5,00
rokuzostałaposzkodowanawwynikudziałania

żvwiołu lub innych zdarzeń losowych
5,00

fficanieotrzymałwcześniejdofinansowaniadożadnego
kursu prawa iazdy

5,00

kończyn górnych / obu kończyn dolnych / osoba
niesłysząca / osoba porusza się na

6,00

Dochod do 1000 zl 5.00
dofinansowania w ramachał dotąd żadnego

pilotażowego programu Aktywny sam orząd
4,00

l]zasadnienie wyboru danego przed@ 16.00

Whiosek był kompletny w dniu przlj99jl 5,00

Wniortoaa*ca prowadzi samodzielne gospodars 2,00

osoba pobiera naukę 5,00
studia i nauka
zawodowe)

wOsoba podnosząca kwalifikacje
szkołach ponad gim nazj alny ch l

zawodowe (w inny sposób, niz
ponadpodstawowych np. kursy

1,00

wiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szcze gó|ne o si ągnięc i a

1,00

",,."t,l'
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Karta oceny Obszar A Zadanie 4

Zalącznik nr 5c

Osoba uzyskała pozytywn.ą opinię eksperta w zakresie dopasową{ia
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: I,3-4, a także eksperta w
ramach programu pn, ,oCentra informacyjno-doradcze dla osób z
nieoełno sorawnościa" lub eksoerta zaans,ażowane go Dtzez real izatora)

10,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16
roku życia - w orzęczęniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyazynę wydania orzęęzenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest
wydane z powodu całościowych zaburzeń tozwoiowych (l2-C\

l0,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) 10.00
Osoba posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i
złożyła wniosek o dofinansowanię w formie elektronicznęi w sow

10,00

osoba złożyła wniosek w pierwszym półroczu2021 roku 5,00
Osoba w ż020 lub w 20żI roku została poszkodowana w wyniku dzialania
żywiołu lub innych zdarzęń losowych

5,00

A1 i A4 - Osoba nie posiada żadnęs.o oprzyrządowania samochodu 5,00
Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych / obu kończyn dolnych / osoba
nięsłvszaca / osoba porusza się na wózku inwalidzkim l orzy Domocv orotezv

6,00

Dochód do 1000 zł 5.00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
pilotazowego programu Aktywny samotząd

4,00

uzasadnienie wvboru daneso orzedmiotu dofinansowania 16.00
wniosek bvł kompletnv w dniu przvięcia 5.00
wnioskodawca prowadzi samodzielnę gospodarstwo domowe 2.00
osoba pobiera naukę 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacje zawodowe (w inny sposób, niż studia i nauka w
szkołach ponadgimnazialny ch i ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

1,00

Osoba działająca na rzęcz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szczę góIne o s i ągnięcia

1,00

\.



Załącznik nr 5d

Karta oceny Obszar B Zadanie 1, 3 i 4

Osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowiihi'a
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a także eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z
niepełno sprawno ści ą" lub eksperta zaangażowane go przez realizatora)

10,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16
roku zycia - w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzęczenie to jest
wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwoiowych (12-C)

10,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) l0,00
Osoba posiada podpis elektronicznylProfil Zaufany na platformie ePUAP i
złożyła wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznei w SOW

10,00

Osoba złożyła wniosek w pierwszym półroczu,ż021 roku 5.00
Osoba w 2020 lub w 20żl roku została poszkodowana w wyniku działania
żywiołu lub innych zdarzęń losowych

5,00

B1, B3 i 84 Wnioskodawca nie gtrzymał wcześniej dofinansowania do
sprzętul elementów. o który wnioskuie

5,00

Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych /

niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza
pomocy protezy

obu kończyn dolnych i osoba
się na wózku inwalidzkim l przy

6,00

Dochód do 1 000 zł 5.00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd zadnego dofinansowania w ramach
pilotazowego programu Aktywny samorząd

4,00

uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania 16.00
Wniosek był kompletny w dniu przyięcia 5.00
wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 2,00
Osoba pobiera naukg 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacje zawodowe (w inny sposób, niz studia i nauka w
szkołach ponadgimnazialnych / ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

1,00

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szcze s.olne o si asniec ia

1,00

IM\\d
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Zalącznik nr 5e

Karta oceny Obszar B Zadanie 2

Osoba uzyskała pozytywną opinię ekspeita w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych pótrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a także eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z
niepełno sprawno ścia" lub eksperta zaangażowane go ptzęz r ealizator a)

l0,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do
16 roku życia - w orzeczęniu o niepełnosprawności posiadają więce j niżjedną
przyczynę wydania otzęczenia o niepełnosprawności lub orzeczęnię to jest
wydanę z powodu całościowych zaburzei rozwojowych (12-C)

10,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) l0.00
Osoba posiada podpis elektronicznylProftl Zaufany na platformie ePUAP i
złożvła wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznei w sow

l0,00

Osoba złożyła wniosęk w pierwszym półroczu2021 roku 5,00
Osoba w 2020 lub w 202l roku została poszkodowana w wyniku działania
żvwiołu lub innych zdarzęń losowych

5,00

82 _ Wnioskodawca nie uzyskał wcześniej dofinansowania do kursu obsługi
sorzetu o który wnioskuie

5,00

Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych / obu kończyn dolnych / osoba
niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza się na wózku inwalidzkim i
Drzv Domocv protęzy / osoba głuchoniewidoma

6,00

Dochód do l000 zł 5.00
Wnioskodawca nie ukończył dotąd żadnego dofinansowania do szkolenia
komouterowęgo

4,00

Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania 16.00
wniosek bvł komoletny w dniu przyięcia 5,00
Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 2,00
osoba pobiera naukę 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacj e

w szkołach ponadgimnazialnych
zawodowe (w inny sposób,
/ ponadpodstawowych np.

niz studia i nauka
kursy zawodowe)

1,00

lub wykazujeOsoba działająaa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
szcze gó|ne os i ągnię cia

1,00
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Zalącznik nr 5f

Karta oceny Obszar B Zadanie 5

Osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a także eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyj no-doradcze dla osób z
niepełno sprawno ści ą" lub eksperta zaangażowane go przez r ealizator a)

10,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w ptzypadku osób do l6
roku zycia - w orzęczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest
wvdane z powodu całościowych zaburzeń rozwoiowych (12-C)

10,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) 10.00
Osoba posiada podpis elektronicznylProfil Zaufany na platformie oPUAP i
złożyła wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznei w sow

l0,00

Osoba złożyła wniosek w pierwszym półroczu2021 roku 5.00
Osoba w 2020 lub w ż02l roku została poszkodowana w wyniku działania
żvwiołu lub innvch zdarzeń losowych

5,00

B5 - osoba w wieku do l8 roku życia lub w wieku aktywności zawodowei 5,00
Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych /

niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza
oomocv protezy

obu kończyn dolnych / osoba
się na wózku inwalidzkim l przy

6,00

Dochód do 1000 zł 5.00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
oilotażowego programu Aktywny Samorząd

4,00

uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania l6.00
Wn osek bvł kompletny w dniu przyięcia 5.00
Wn oskodawca prowadzi samodzięlne gospodarstwo domowe 2.00
osoba pobiera naukę 5.00
Osoba podnosząca kwalifikacj e

w szkołach oonadsimnazialnych
zawodowe (w inny sposób, niż studia i nauka
/ ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

1,00

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szczę s,ólne o s i ągnię c ia

l,00

ffi
(nr wp{su K]' ? J l) , 

}

§



Karta oceny Obszar C Zadanie 1

Załącznik nr 5g

Osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a takżę eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z
niepełnosprawnością" lub eksperta zaangażowane go ptzez realizatora)

10,00

Osoba posiada zrlaozny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16

roku zycia - w orzęczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzęczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest
wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwoiowych (Iz-C)

l0,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) 10,00
Osoba pos
złożyła wn

ada podpis elęktronicznylProfil Zaufany na platformie ePUAP l
osek o dofinansowanie w formię ęlektronicznei w SOW

10,00

Osoba złożyła wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku 5,00
Osoba w 2020 lub w 20żI roku została poszkodowana w wyniku działania
żvwiołu lub innych zdarzeń losowych

5,00

C1 - Osoba do 18 roku zycia lub w wieku aktywności zawodowei 5,00
Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych / obu kończyn dolnych / osoba
niesłvszaca / osoba Dorusza się na wózku inwalidzkim l przy pomocy protezy

6,00

Dochód do 1000.00 zł 5,00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
pilotazowego programu Aktywny samorząd

4,00

uzasadnienie wyboru danego przędmiotu dofinansowania 16.00
wniosek bvł komoletnv w dniu przyięcia 5.00
wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowę 2,00
osoba pobiera naukę 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacje
w szkołach oonad s imnazialnvch

zawodowe (w inny sposób, niż studia i nauka
/ ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

1,00

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szczę gólnę o siągnię c ia

1,00
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Załącznik nr 5h

Karta oceny Obszar C Zadanie 2

Osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: I,3-4, a także eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyj no-doradcze dla osób z
nie pełno sprawno ści a" lub eksperta zaang.ażowane go przez real izatora)

,10,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16
roku życia - w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzęczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest
wydane z powodu całościowych zaburzęń rozwoiowych (Iż-c)

l0,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) 10"00
Osoba posiada podpis elektronicznylProfil Zaufany na platformie ePUAP i
złożyła wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznei w sow

10,00

Osoba złożyła wniosek w pierwszym półroczu 202l roku 5,00
Osoba w 2020 lub w 202I roku została poszkodowana w wyniku działania
żywiołu lub innych zdaizeń losowych

5,00

cż - osoba do l8 roku życia lub w wieku aktywności zawodowei 5,00
Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych /

niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza
pomocy protezy

obu kończyn dolnych i osoba
się na wózku inwalidzkim l przy

6,00

Dochod do 1000,00 zł 5 -00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
pilotażowego programu Aktywny Samorząd

4,00

uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania 16.00
Wn osek bvł kompletny w dniu przyięcia 5,00
Wn oskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 2,00
osoba pobiera naukę 5.00
Osoba podnosząca kwalifikacj e

w szkołach ponads imnazialnych
zawodowe (w inny sposób, niz studia i nauka
/ ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

1,00

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szcze s.o|ne o s i asnięcia

1,00
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Karta oceny Obszar C Zadanie 3

Zalącznik nr 5i

Osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakręsie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a takżę eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyj no-doradcze dla osób z
ni e pełno sprawno ści ą" lub ek sp erta zaangażowane go pr zez r e alizator a)

10,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do l6
roku zycia - w orzęczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania otzeczenia o niepełnosprawności lub otzęczenie to jest
wydane z powodu całościowych zaburzęń rozwoiowych (l2-C)

l0,00

Osoba ięst zatrudniona (w rozumieniu programu) 10,00
Osoba posiada podpis elektronicznylProftl Zaufany na platformie ePUAP i
złożyła wniosek o dofinansowanie w formie elęktronicznei w sow

10,00

osoba złożyła wniosek w pięrwszym półroczu2021 roku 5.00
Osoba w 2020 lub w 202I roku została poszkodowana w wyniku działania
zywiołu lub innych zdarzeń losowych

5,00

C3 - Wnioskodawca nie otrzymał wcześniei dofinansowania do zakupu protęzy 5,00
Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych /

niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza
pomocy protezy

obu kończyn dolnych / osoba
się na wózku inwalidzkim l przy

6,00

Dochód do l000,00 zl 5,00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
pilotazowego proqramu Aktywny samorzad

4,00

uzasadnienie wyboru danęgo przędmiotu dofinansowania l6,00
wniosek był kompletny w dniu przyięcia 5.00
wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 2,00
Osoba pobiera naukę 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacje
w szkołach ponads imnazialnych

zawodowe (w inny sposób, niż studia i nauka
/ ponadpodstawowych np, kursy zawodowe)

l,00

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szcze s.ó|ne osi ągnięcia

1,00
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Załącznik nr 5j

Karta oceny Obszar C Zadanie 4

Osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z tch aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: t,3-4, a takżę eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyj no-doradcze dla osób z
ni epełno sprawno ścią" lub eksperta zaangażowane go przez t ealizator a)

10,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16

roku życia - w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest
wvdane z oowodu całościowych zaburzeń rozwoiowych (I2-C\

l0,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) l0.00
Osoba posiada podpis elektronicznylPtofil Zaufany na platformie ePUAP i
złożyła wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznei w SOW

10,00

Osoba złożyła wniosek w pierwszym półroczts 2021 roku 5.00
Osoba w 20ż0 lub w 2021 roku została poszkodowana w wyniku działania
zvwiołu lub innych zdarzeń losowych

5,00

C4 - Wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania do naprawy ptotezy
obiętei aktualnie naprawą

5,00

Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych /

niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza
Domocv protezy

obu kończyn dolnych / osoba
się na wózku inwalidzkim l przy

6,00

Dochód do l000.00 zł 5.00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd zadnego dofinansowania w ramach
pilotażowego programu Aktywny Samorząd

4,00

uzasadnienie wvboru danego przedmiotu dofinansowania l6,00
Wniosek bvł kompletny w dniu przyięcia 5,00
Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 2.00
Osoba pobiera naukę 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacj e

w szkołach ponadgimnazialnych
zawodowe (w inny sposób, niż studia i nauka
/ ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

l,00

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szczesólne osiagnięcia

1,00
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oceny Obszar C Zadanie 5

Załącznik nr 5k

Osoba uzyskała pozytywną opinię . eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a takżę eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyj no-doradcze dla osob z
niepełnosprawnością" lub ęksperta zaangażowane go przęz realizatora)

10,00

Osoba posiada zrlaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16
roku zycia - w orzęczęniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną
przyczynę wydania orzęczęnia o niepełnosprawności lub orzeczęnie to jest
wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwoiowych (12-C)

l0,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) 10,00
Osoba posiada podpis ęlektronicznylProfil Zavfany na platformie ePUAP i

złożyła wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznei w SOW
10,00

Osoba zŁożyła wniosek w pierwszym półroczu2021 roku 5,00
Osoba w 2020 lub w 202I roku została poszkodowana w wyniku działania
zywiołu lub innych zdarzęń losowych

5,00

C5 - Osoba w wieku do 18 roku życia lub w wieku aktywności zawodowei 5,00
Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych /

niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza
pomocy protęzy

obu kończyn dolnych / osoba
się na wózku inwalidzkim l ptzy

6,00

Dochód do l000,00 5,00
Wnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego dofinansowania w ramach
pilotażowego proqramu Aktywny samorząd

4,00

uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania 16,00
wniosek był komplętny w dniu przyięcia 5,00
Wnioskodawca prowadzi samodzięlne gospodarstwo domowe 2,00
osoba pobiera naukę 5,00
Osoba podnosząca kwalifikacje
w szkołach ponadsimnazialnych

zawodowe (w inny sposób, niz studia i nauka
/ ponadpodstawowych np. kursy zawodowę)

1,00

Osoba działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szczes,o|ne o si asniecia

1,00
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Załącznik nr 5l

Karta oceny Obszar D

osoba uzyskała pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb. wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: I,3-4, a także eksperta w
ramach programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z
n iepełno sprawno ścią" lub eksperta zaangażowane go przez realizatora)

10,00

Osoba posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16

roku życia - w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niz jedną
przyczynę wydania orzeczęnia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest
wydane z powodu całościowych zaburzęń razwojowych (12-C)

10,00

Osoba iest zatrudniona (w rozumieniu programu) l0.00
podpis elektronic zny lProfil'
o dofinansowanie w formie

Osoba posiada
złożyła wniosek

Zaufany na platformie ePUAP
elektronicznej w SOW

10,00

Osoba złożyła wniosek w pierwszym półroczu2021 roku 5.00
osoUa w 2020 lub w 2021 roku została poszkodowana w wyniku działania
zvwiołu lub innych zdarzeń losowych

5,00

D - Wnioskodawca samotnie wychowuie dziecko l dzieci 2,50
D - W gospodarstwie domowym pozostaie więcej niZ jedno dziecko 2,50
Osoba z dysfunkcją obv kończyn górnych /

niesłysząca / osoba niewidoma / osoba porusza
pomocy protezy

obu kończyn dolnych / osoba
się na wózku inwalidzkim l przy

6,00

Dochód do 1000,00 zł 5.00
dofinansowania w ramachWnioskodawca nie otrzymał dotąd żadnego

oilotażowego programu Aktywny Samorząd
4,00

Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania l6.00
Wniosek był kompletny w dniu ptzyjęcia 5.00
Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe 2.00

Osoba pobiera naukę 5.00
Osoba podnosząca kwalifikacje
w szkołach ponadsimnazlalnych

zawodowe (w inny sposób, niż studia i nauka
/ ponadpodstawowych np. kursy zawodowe)

1,00

osoUa aziałająca na rzęcz środowiska osób niepełnosprawnych lub wykazuje
szcze Eolne o s i ągnię c ia

1,00
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Załącznik nr 6

WYBÓR PRAcoWNtKA Do ocENY MERYToRYCZNEJ *,'

WN|OSKU O DOF|NANSOWAN|E nr: DR.4311.2..........,2021, AS,........l......!..l...2021

Do oceny w/w wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd"

Moduł l Obszar ... Zadanie Wznaczam ..,

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