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PODSUMOWANIE PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016

Informujemy, że zakończyliśmy realizację wniosków w ramach pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” 2016, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach realizacji programu do naszego urzędu wpłynęło 228 wniosków na
wnioskowaną kwotę 813.188,28 zł. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 215 wniosków.
Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 212 osób na łączną wartość 536.013,90 zł.
Spośród beneficjentów, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie wyłoniono 62
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 146 osób ze stopniem umiarkowanym oraz
4 z lekkim.
Na realizację wniosków z Modułu I otrzymaliśmy 197.453,78 zł. Na dany zakres
działań złożono 57 wniosków. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej podpisano umowy z
54 osobami, którym wypłacono łącznie 190.786,40 zł. Wykorzystano 96,62 % przyznanych
środków.

Realizacja poszczególnych form wsparcia przedstawia się następująco:
 Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu
Na dany obszar działań złożono 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie pod
względem formalnym i merytorycznym. Po podpisaniu umów łączna kwota dofinansowań
wyniosła 9.420 zł.
Przedmiotami dofinansowań były: sterownik, moduł RGH IV – ręczny, gaz i hamulec, gałka
na kierownicę, system wspomagania parkowania oraz uchwyty wsiadania/wysiadania.
 Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
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Złożono 6 wniosków. Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków. Ostatecznie 5 beneficjentów
otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 7.804,50 zł.
 Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania
Na dane zadanie złożono 24 wnioski. Po weryfikacji 22 wnioski zostały pozytywnie
rozpatrzone. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 105.613,27 zł.
Dzięki dofinansowaniu zakupiono m. in.: laptopy, komputery stacjonarne, programy
powiększające i udźwiękawiające, lupy elektryczne.
 Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Złożono 5 wniosków, które otrzymały pozytywną weryfikację. Wypłacono beneficjentom
dofinansowanie w wysokości 9.290 zł.
Przedmiotami dofinansowania były: akumulatory, sterownik, przegląd i konserwacja oraz
naprawa hamulca elektromagnetycznego.
 Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Na dane zadanie złożono 2 wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane.
Przedmiotami dofinansowania były: proteza modularna uda oraz podudzia na III poziomie
jakości, które dofinansowano do łącznej kwoty 34.110 zł.
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej
18 osób aktywnych zawodowo złożyło oraz otrzymało dofinansowanie na pokrycie kosztów
pobytu dziecka w przedszkolu na łączną kwotę 24.548,63 zł. Dzięki temu 19 dzieci miało
dofinansowany pobyt w placówce.

Na realizację wniosków w Module II – pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie
wyższym przyznano 357.828,63 zł. W 2016 roku złożono 171 wniosków. Z czego pozytywnie
rozpatrzonych zostało 161. Ostatecznie wypłacono dofinansowanie dla 158 beneficjentów na
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łączną kwotę 345,227,50 zł. Oznacza to, że wypłacono 96,48 % środków przyznanych na daną
formę wsparcia.
Otrzymane środki finansowe z PFRON pozwoliły zrealizować wszystkie pozytywnie
rozpatrzone wnioski.
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