Szanowni Państwo,
Oddział Małopolski PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Ułatwiamy podjęcie pracy oraz życie wśród innych
ludzi, w rodzinie i społeczeństwie. Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. Wśród realizowanych
obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, „Aktywny samorząd” oraz
„Rehabilitacja kompleksowa”. Formy wsparcia przewidziane w programach PFRON dotyczą m.in. likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Ponadto od 1 września br. przy
Oddziale działa Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON), gdzie możecie Państwo
uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji
działających na rzecz osób z niepełnosprawnością I wiele innych. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału pod numerem tel.: 12 31 21 433.
W ubiegłym roku, w Małopolsce, z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach Modułów I, II, III i IV, skorzystało 7937 osób.
Realizowany obecnie Moduł IV, w ramach którego otrzymują Państwo pomoc, skierowany jest do samorządów gminnych i powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomią w 2021 roku
dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.
Aktywny Samorząd
Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami
mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:
− zakupu sprzętu elektronicznego,
− oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz uzyskania prawa jazdy,
− zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
− zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
− zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski należy składać za pośrednictwem SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami aplikowania o środki PFRON w ramach programu "Aktywny samorząd", wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia - bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której
osoby z niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków
PFRON, będącego w gestii jednostek samorządowych. System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich
etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Korzyści wynikające z skorzystania
z SOW to przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej bez wychodzenia z domu! Taka forma aplikowania o środki pozwala również na obniżenie kosztów uzyskania wsparcia (przejazdy, przesyłki i czas), skraca czas oceny wniosku, daje pewność dostarczenia dokumentacji i oczywiście stały dostęp
do informacji dotyczącej procesu przyznawania wsparcia.
Profil Zaufany
Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do załażenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Profil
Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze
środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.
Kontakt:
Tel: 12 31 21 411; 12 31 21 416
Infolinia SOW: 800 889 777

Powróć z nami do zdrowia, powróć z nami do pracy!
Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez PFRON we
współpracy z ZUS i CIOP.
Czym jest rehabilitacja kompleksowa?
To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim
tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby
podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością
wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
− z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
− mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego
funkcjonowania w społeczeństwie;
− mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
− od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Nasza grupa docelowa to osoby, które:
− zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej
nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
− są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
− deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
− mają różne rodzaje niepełnosprawności.
To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (5-6 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie
w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu
(woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
− zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i
utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
− psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz
przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
− medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Kontakt:
Tel: 12 31 21 427, 507 966 499, e-mail: jkoldras@pfron.org.pl
Infolinia ogólnopolska: 22 50 55 600

