PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II
(PROGRAM STUDENT II)

Celem projektu jest:
ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobycia wyższego wykształcenia, a przez to,
stworzenie im lepszych szans na zdobycie pracy na otwartym rynku.

O pomoc mogą ubiegać się:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

studenci studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego
stopnia
studenci jednolitych studiów magisterskich
studenci ze znacznym, umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
studenci studiów podyplomowych
studenci studiów doktoranckich.
słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych
słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich
kolegiów języków obcych
uczniowie szkół policealnych
studenci uczelni zagranicznych lub odbywających staż
zawodowy za granicą w ramach programów Unii
Europejskiej
studenci kontynuujący naukę w systemie stacjonarnym i
zaocznym

Dofinansowanie może obejmować :
•
•
•
•
•
•
•

opłaty za naukę (czesne)
zakwaterowanie, jeśli nauka odbywa się poza miejscem
zamieszkania.
dojazdy do szkoły,
uczestnictwo w zajęciach, które mają na celu podniesienie
sprawności
fizycznej
lub
psychicznej
osoby
niepełnosprawnej.
zakup
przedmiotów,
komputerowych
programów
edukacyjnych które umożliwiają lub ułatwiają naukę
osobie niepełnosprawnej.
wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych
w przypadku osób będących beneficjentami programów
Unii Europejskiej, studiujących w Polsce lub za granicą
lub odbywających staż za granicą, może być
dofinansowany wkład własny, wymagany zgodnie z
zasadami programów Unii Europejskiej.

Warunki otrzymania dofinansowania:
•
•

posiadanie orzeczenia o znacznym lub
niepełnosprawności.
nieprzekraczanie kryterium dochodowego tj.:

umiarkowanym

stopniu

120 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny,
150 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych lub
samodzielnie gospodarujących.

Uwaga Maksymalna wysokość dofinansowania w jednym półroczu nie
może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty :
•

kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

•

oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na
jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
domowym.

•

klauzula informacyjnadanych osobowych.

•

dokument potwierdzający rozpoczęcie, lub kontynuację nauki w szkole
policealnej, uczelni wyższej.

•

dokument potwierdzający odbycie i zakwalifikowanie na staż- studenci
odbywający studia za granicą w ramach Programów Unii Europejskiej.

•

dokument potwierdzający pokrycie kosztów nauki przez pracodawcę jeśli
podjęto zatrudnienie ( jakiej wysokości.)

•

kserokopię Kary Dużej Rodziny jeśli posiadamy

•

zaświadczenie lekarskie.

•

oświadczenie o ilości semestrów na które otrzymano dofinansowanie do
wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach programu
PEFRON (STUDENT II)

oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie

Zwiększenie Dofinansowania
700 zł

w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy.

500 zł

gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania

300 zł

gdy wnioskodawca posiada kartę Dużej Rodziny

300 zł

gdy osoba pobiera naukę na 2 lub więcej kierunkach studiów

Uwaga Dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w
nauce .(urlop zdrowotny)
Decyzję o wysokości pomocy podejmuje samorząd powiatowy.
Kwota dofinansowania nie może być większa niż wnioskowana przez osobę
zainteresowaną.
Decyzja w sprawie wysokości dodatków i pokrycie kosztów kształcenia, należy do
kompetencji samorządu powiatowego.
Wnioski o przyznanie dofinansowania składać należy w powiatowych oddziałach
PCPR MOPS terytorialnie dla siedziby szkoły, do której uczęszcza wnioskodawca
w terminie od 1-10 września 2018 r.

Formularze wniosków wraz załącznikami dostępne
internetowej, lub w siedzibie Państwa powiatów

są również na witrynie

Źródło
http://www.pcpr.info/program_student_szansa_dla_niepelnospr
www.powiatpila.pl
www.pfron.org.pl
informacje telefoniczne PCPR TUCHOLA

