Program „Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków PFRON

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO
PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu informuje, iż od dnia

10 marca 2015 r.
rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 A 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
 C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym,
 C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej
na III poziomie jakości),
 D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej.
Wniosek „P” – wypełniają osoby pełnoletnie w swoim imieniu
Wniosek „D” – wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej do lat 18, oraz osób pełnoletnich nie posiadających pełnej zdolności do
czynności prawnych.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

TERMIN ROZPOCZĘCIA przyjmowania wniosków o dofinansowanie
od dnia 10 marca 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:


Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.



Modułu II:
- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Wnioski dotyczące dofinansowania
należy składać w siedzibie PCPR - pokój nr 211

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Międzyrzeczu przy
ul.
Przemysłowej
2,
pokój
nr
211
oraz
na
stronie
internetowej
www.bip.wrota.lubuskie.pl/pcpr_miedzyrzecz/

Więcej informacji o programie można uzyskać:
- w siedzibie PCPR w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej - pokój nr 211,
- pod nr telefonu: 95 742-84-74, 504 242 690,
- na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/pcpr_miedzyrzecz/, www.pfron.org.pl

