
Program finansowany ze środków PFRON 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, informuje, iż w terminie do  30.08.2018r. w ramach
pilotażowego  programu  „Aktywny  samorząd”  przyjmowane  będą  wnioski  o  dofinansowanie  ze  środków
PFRON:

 pomoc  w  zakupie  i  montażu  oprzyrządowania  do  posiadanego  samochodu  (Moduł  I  Obszar  A
Zadanie 1),

 pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kategorii B (Moduł I Obszar A Zadanie 2),
 pomoc  w zakupie  sprzętu  elektronicznego  lub  jego  elementów oraz  oprogramowania  (  Moduł  I

Obszar B Zadanie 1),
 szkolenia  w  zakresie  obsługi  nabytego  w  ramach  programu  sprzętu  elektronicznego

i oprogramowania  ( Moduł I Obszar B Zadanie 2),
 pomoc  w  utrzymaniu  sprawności  technicznej  posiadanego  wózka  inwalidzkiego  o  napędzie

elektrycznym (Moduł I Obszar C Zadanie 2),

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

 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne  rozwiązania  techniczne  (co  najmniej  na  III  poziomie  jakości)  (Moduł  I  Obszar  C
Zadanie 4),

 pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (Moduł I
Obszar D),

W ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) wyznacza się dwa cykle
przyjmowania wniosków:

- I  cykl  –  wnioski  złożone  w  terminie do  30.03.2018r. (dla  wniosków  dotyczących  roku
akademickiego 2017/2018)

- II  cykl  –  wnioski  złożone  w  terminie  od 31.03.2018r.  do  10.10.2018r. (dla  wniosków
dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski o dofinansowanie będą dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach
Śląskich, ul. Bpa Nankera 103, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.mopr.piekary.pl

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach
Śląskich, ul. Bpa Nankera 103, pokój nr 4.

Szczegółowych  informacji  na  temat  ww.  programu  udziela  Zespół  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
nr tel. 32 287 95 03 w. 58 oraz w. 61
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