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INFORMACJA

Ruszył  nabór  wniosków  o  wsparcie  w  ramach  programu  pomocowego
z PFRON  –  Moduł III ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w  wyniku  żywiołu  lub  sytuacji  kryzysowych  wywołanych  chorobami
zakaźnymi”.  Jest  on  skierowany  do  osób,  które  z  powodu  epidemii
i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową
i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć
przez okres co najmniej  5 dni następujących po sobie. Wnioski można składać
do 4 września 2020 r. 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie 

przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie 

przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze 

środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach 
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim;

7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, 
funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

W przypadku zainteresowania  otrzymaniem  dofinansowania informacje  oraz wniosek 
można uzyskać na stronie PFRON oraz w PCPR w Lipsku, ul. Iłżecka 6  pod numerem 
telefonu  48-37 81011 , www.pcprlipsko.samorzad.pl  
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