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Realizatorem pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” jest Miasto Gorzów 
Wlkp. za pośrednictwem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację programu 
przez samorządy powiatowe w 2012 roku. Formy wsparcia wówczas przewidziane związane 
były z likwidacją barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych. Program skierowany był do osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub aktywnych zawodowo,  
z dysfunkcją narządu ruchu, dysfunkcją obu kończyn górnych lub dysfunkcją narządu 
wzroku. W programie przewidziany był udział własny wnioskodawcy w zależności od 
obszaru od 5% do 25% ceny brutto zakupu/usługi. 

Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i  
w dostępie do edukacji. 

Cele szczegółowe zrealizowano poprzez dofinansowanie następujących 
przedmiotów w określonych obszarach, tj.: 

1. likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszar A i E) - pomoc w zakupie 
i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, automatyczna skrzynia 
biegów, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: w szczególności kursu 
i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza 
miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy kosztów związanych  
z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, 
obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu, 

2. przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do 
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (Obszar B1 - B4) pomoc w zakupie 
specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 

− monitor 6 
− specjalistyczne urządzenie wskazujące Intellikeys 
− specjalistyczna klawiatura komputerowa 
− specjalistyczna myszka komputerowa 
− lupa elektroniczna 
− powiększalnik 
− dyktafon 2 
− syntezator mowy 2 
− program powiększający 
− program udźwiękawiający 3 

Obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich 
− Multilektor 2 
− Dyktafon (PlexTalk Pocket) 4 
− lupa elektroniczna 

Obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 
− monitor brajlowski 6 
− notatnik brajlowski 

3. likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo 
beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej 
aktywności (obszar C i D) - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 6, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: akumulatory 7, ogólna naprawa 3, naprawa 
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ładowarki do akumulatorów 2, ładowarka do akumulatorów, opony 4, dętki, przegląd 
techniczny. 
4. umożliwienie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez 
zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F) - pomoc w opłacie 
za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu. 

− koszt pobytu w żłobku/przedszkolu 15. 
 

Nabór wniosków trwał od 16 sierpnia do 30 września 2012r. Łączna kwota 
przeznaczona na ww. program wynosiła 326.297,29zł, z czego na koszty obsługi realizacji 
programu było 9.389,85zł, na koszty promocji programu 2.347,46zł, natomiast 1.564,98zł 
zostało przeznaczone na koszty ewaluacji programu. Pozostała część środków finansowych  
w wysokości 312.995,00zł przeznaczona była na dofinansowania, z czego wykorzystano 
220.827,00zł środków przyznanych.  

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” uzyskali wszyscy 
Wnioskodawcy, którzy spełniali warunki uczestnictwa w programie (59 osób).  
Niezrealizowanych wniosków 13- negatywna weryfikacja formalna oraz rezygnacje. 
Przeprowadzono 8 posiedzeń komisji opiniujących wnioski o dofinansowanie do 
poszczególnych obszarów. 
        
Lp. Obszar wsparcia 

Rok 2012 
Środki finansowe 
PFRON przyznane na 
realizację programu 

Liczba osób, 
które uzyskały 
wsparcie 

Wysokość środków 
wykorzystanych na 
dofinansowania 

1. A – pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu 

28.062,00 1 5.000,00 

2. B1 – pomoc w zakupie 
specjalistycznego sprzętu 
komputerowego wraz z 
oprogramowaniem 

40.943,20 9 26.726,00 

3. B2 – pomoc w zakupie 
urządzeń lektorskich 

25.000,00 6 18.478,00 

4. B3 – pomoc w zakupie 
urządzeń brajlowskich 

60.000,00 7 54.685,00 

5. B4 – dofinansowanie 
szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach 
programu sprzętu 
komputerowego i 
oprogramowania lub 
urządzeń lektorskich albo 
brajlowskich 

0,00 0 0,00 

6. C – pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym  

104.803,00 6 76.695,00 

7. D – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanego wózka 
inwalidzkiego o  napędzie 
elektrycznym  

30.000,00 8 22.100,00 

8. E – pomoc w uzyskaniu 11.130,00 7 8.948,00 
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prawa jazdy kategorii B 
9. F – pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 

13.056,80 15 8.195,00 

10. Razem: 312.995,00 59 220.827,00 
 

W roku 2013 Dział Rehabilitacji Społecznej realizował po raz kolejny pilotażowy 
program „Aktywny Samorząd”. Nabór wniosków trwał od 15 maja do 30 września 2013r. 
Pierwsza transza środków finansowych przeznaczona na ww. program wynosiła 347.854,60 
zł, z czego na koszty obsługi realizacji programu było 16.331,20 zł, na koszty promocji 
programu 3.266,24 zł, natomiast 1.633,12 zł zostało przeznaczone na koszty ewaluacji 
programu. Pozostała część środków finansowych w wysokości 326.624,04 zł przeznaczona 
była na dofinansowania, z czego na Moduł I przeznaczone było 143.196,04 zł, natomiast na 
Moduł II (dawny Student II) przeznaczone było 183.428,00 zł. 

W roku bieżącym program skierowany jest dla osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności (w niektórych przypadkach także z lekkim stopniem), w wieku 
aktywności zawodowej lub zatrudnionych z dysfunkcją narządu ruchu, dysfunkcją obu 
kończyn górnych lub narządu wzroku oraz dla osób realizujących naukę w szkole wyższej lub 
policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.  
W programie przewidziany jest udział własny wnioskodawcy w zależności od obszaru od 
10% do 25% ceny brutto zakupu/usługi. Udział własny nie dotyczy uczestników Modułu II 
(dawny Student II) oraz osób ubiegających się o dofinansowanie lub refundację kosztów 
utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym. 

 
W celu otrzymania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” 

Wnioskodawca składa stosowny wniosek, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej 
(skala punktowa). Dofinansowanie otrzymały osoby niepełnosprawne, które spełniały 
warunki uczestnictwa w programie i jednocześnie uzyskali najwięcej punktów w karcie oceny 
merytorycznej. Kolejne wnioski zostaną zrealizowane z chwilą otrzymania dodatkowych 
środków finansowych z PFRON na ten cel.  
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji. 
Cele szczegółowe programu: 

- przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 
do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się 
społeczeństwa informacyjnego, 

- przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub 
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu 
się oraz barier transportowych, 

- umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 
elementów wspierających ich zatrudnienie, 

- poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji, 

- wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 
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Obecnie zrealizowano (z I transzy środków finansowych) jedenaście różnych zadań, 
w ramach, których zostały dofinansowane następujące przedmioty: 
 
Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu  

− automatyczna skrzynia biegów 
− sprzęgło automatyczne 
− ręczny sterownik sprzęgła 
− montaż oprzyrządowania 4 
− szyny wjazdowe do pojazdu 
− pas sztywny krzyżowy 
− pas 4-punktowy z Pressem 
− szyna powierzchniowa gałka na kierownice ręczny gaz-hamulec 2 
Zawarto umowy na kwotę 15.285,00  
Środki wypłacone 11.919,40 zł 

Moduł I Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 
− koszt kursu i egzaminu 3 

Zawarto umowy na kwotę 4.214,00zł 
Środki wypłacone  4.214,00zł 

Moduł I Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
i oprogramowania 

− laptop 5 
− Smart Nav AT (myszka sterowana za pomocą ruchów głowy) 
− Target dots (kropki niezbędne do obsługi myszki j.w) 
− Lenovo IdeaPad 
− Ivona – pakiet rehabilitacyjny 2(syntezator mowy) 
− Lupa elektroniczna 
− Urządzenie wielofunkcyjne 
− Program OCR (program przeznaczony do konwertowania pisma widocznego w plikach 

graficznych do postaw edytowania dokumentu tekstowego 
− Program Micosoft Office 3 
− Program powiększający 
− Drukarka 2 
− Program antywirusowy 2 
− Autolektor  
− Notebook 

Zawarto umowy na kwotę 41.385,00zł  
Środki wypłacone 10.080,00zł 

Moduł I Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - 0 
Moduł I Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym 

− wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym 2 
zawarto umowy na kwotę 27.000,00zł 
Środki wypłacone 0 

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

− akumulatory 2 
− światła  
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zawarto umowy na kwotę 4.000,00zł 
Środki wypłacone 2.000,00zł 

 
Moduł I Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyn, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości 

− protezy 2 
zawarto umowy na kwotę 31.970,00zł 
środki wypłacone 0 

Moduł I Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyn (co najmniej na III poziomie jakości) - 0 
Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej 

− koszt pobytu w żłobku/przedszkolu 8 
zawarto umowy na kwotę 20.078,00zł 
Środki wypłacone 8.749,00zł 

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
− czesne oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia 90 

zawarto umowy na kwotę 168.666,00zł 
środki wypłacone 167.058,39zł 

Przeprowadzono 15 posiedzeń komisji opiniujących wnioski o dofinansowanie do 
poszczególnych obszarów. 
 
 
Sporządziła: Izabela Rypina 


