Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 6/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 14.05.2020 roku

REGULAMIN
REALIZACJI DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH MODUŁU III PROGRAMU ,, POMOC OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH
WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W 2020 ROKU

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
1. Chorobie zakaźnej – należy przez to rozumieć chorobę, która została wywołana przez
biologiczny czynnik chorobotwórczy.
2. Miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego,
miejscowość, w której Wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą
ośrodkiem życia codziennego Wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany
życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie
decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu
i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko
jedno miejsce zamieszkania.
3. Osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568 z późn. zm.).
4. PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
5. Placówce rehabilitacyjnej – należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest
wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni
w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku)”.
6. Programie – należy przez to rozumieć program „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”.
7. Sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację spowodowaną wystąpieniem
żywiołu lub choroby zakaźnej.
8. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o przyznanie pomocy finansowej
w ramach programu.
9. SOW – należy przez to rozumieć System Obsługi Wsparcia.
10. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin Programu.
§1
1. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych
chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Adresatami pomocy udzielanej w ramach Modułu III programu są:
1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne);
2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
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3. W imieniu osób niepełnoletnich, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ubezwłasnowolnionych
częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób.
4. 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 szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

§2
1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby
niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia
4 września 2020 roku.
2. Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
(System SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest
inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście lub drogą pocztową). Formularz wniosku o
dofinansowanie w ramach modułu III programu dostępny jest na witrynie PFRON.
3. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON
w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną,
z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż
3 miesiące.
4. We wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości
korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych
następujących po sobie dni roboczych – z zastrzeżeniem postanowień ust. 5
5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 4 nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, z późn. zm.
6. Wysokość pomocy finansowej nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez
Wnioskodawcę. Pomoc finansowa może zostać wykorzystana wyłącznie na cele, na które
została przyznana.

§3
1. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu są rejestrowane i obsługiwane w SOW.
2. W przypadku pozytywnej decyzji jednostki samorządu powiatowego, wypłata świadczenia
następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku, nie później niż w ciągu 10 dni
roboczych od daty podjęcia decyzji.
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3. Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu
zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.
§4
1. Regulamin obowiązuje przez cały czas realizacji programu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie następujące
dokumenty:
1) Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2) Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu
III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
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