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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu nowodworskiego do zapoznania się  
z finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pilotażowym programem „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
 

 W ramach programu możliwe jest ubieganie się o wsparcie PFRON w postaci 
dofinansowania m.in.: 

 kosztów uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

 szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego  
i oprogramowania 

 kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym (np. dofinansowanie kosztów remontu, wymiany części), 

 zakupu nowoczesnych protez kończyn, 

 kosztów opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu 
albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem), 

 kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, 
 

 

UWAGA: W 2015 r. wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: 
 

1) w przypadku modułu I: od 17 marca do 30 sierpnia 
2) w przypadku modułu II: 

a) od 17 marca do 30 marca (w przypadku wniosków dotyczących 
semestru/półrocza roku akademickiego/szkolnego 2014/2015), 
 

b) od 17 marca do 30 września (w przypadku wniosków dotyczących 
semestru/półrocza roku akademickiego/szkolnego 2015/2016), 

Miejsce składania wniosków: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Paderewskiego 6; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
tel/fax: (22) 765-94-90   e-mail: sekretariat@pcprndm.pl 

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
pokój nr 19 (parter) Tel. (22) 765-94-99 

UWAGA STUDENCI: Zgodnie z rozdziałem III ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do uchwały nr 
14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r. (dokument pn. „Zasady dotyczące 
wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”): 
 

„2. W ramach Modułu II Realizator przyjmuje w danym roku dwa cykle realizacji wniosków 
pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, adekwatne do organizacji roku 
akademickiego/szkolnego, wyznaczając dwa terminy przyjmowania wniosków: do dnia 30 
marca oraz do dnia 30 września. 
3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora, a w przypadku 
wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.” 
 

Mając na uwadze powyższe zapraszamy obecnie uczące się osoby do składania 
wniosków o dofinansowanie do 30 marca 2015 r. Przy czym zaznaczamy, że najważniejsze 
jest aby do tego dnia został złożony co najmniej formularz wniosku zawierający dane 
osobowe i podpis wnioskodawcy. Tym samym dopuszcza się uzupełnianie dokumentacji 
(np. poprzez dostarczanie wymaganych załączników) w wyznaczonym przez Realizatora 
terminie. 
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