
UWAGA UCZESTNICY i OPIEKUNOWIE!!!

 BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE!!! 

Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  serdecznie  zaprasza

osoby  z  niepełnosprawnością,  będące  uczestnikami  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  do

udziału  w  programie  „Pomoc  osobom  niepełnosprawnym  poszkodowanym  w  wyniku

żywiołu  lub  sytuacji  kryzysowych  wywołanych  chorobami  zakaźnymi”  w  związku  

z epidemią koronawirusa.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III  udzielana jest  osobom niepełnosprawnym,

które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie

od 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co

najmniej  5  kolejnych  następujących  po  sobie  dni  roboczych)  z  opieki  świadczonej  

w  placówce  rehabilitacyjnej.  Pomoc  ta  udzielana  jest  w  formie  dofinansowania  kosztów

związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy 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. 

Mając  na uwadze powyższą  informację,  jeśli  zajęcia  zostaną  zawieszone również  

w maju, mogą Państwo po 8 maja br. złożyć jeden wniosek za cały okres (tj. za m-ce: marzec,

kwiecień i maj 2020 r.). Jednakże istnieje możliwość złożenia wniosku po 10 kwietnia 2020 r.

za m-ce: marzec i kwiecień br., natomiast w przypadku wydłużenia zawieszenia zajęć min. do

8 maja br., będą mogli Państwo złożyć drugi wniosek po upływie wskazanego terminu za m-c

maj.  Decyzja należy do Państwa!  

W każdym z miesięcy,  wykazanych 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. 

Świadczenie  nie  przysługuje  za  miesiąc,  w którym nastąpiła  wypłata  dodatkowego

zasiłku  opiekuńczego  przyznanego  w  związku  z  ustawą  o  szczególnych  rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie w/w świadczenia mogą być składane od 10 kwietnia do 4 września

2020 roku.



W  imieniu  uczestników  ubezwłasnowolnionych  częściowo  lub  całkowicie  

z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni.

Wnioski  należy  składać  poprzez  SYSTEM  OBSŁUGI  WSPARCIA

finansowanego ze środków PFRON (system SOW) –   https://sow.pfron.org.pl/  

Realizatorami zadania będą samorządy powiatowe właściwe terytorialnie dla miejsca

zamieszkania wnioskodawcy. 

Oznacza  to,  że  uczestnicy  warsztatu,  którzy  nie  złożą  wniosku  za  pośrednictwem

strony internetowej systemu SOW, powinni złożyć wniosek w wersji papierowej do urny  

w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – dotyczy to uczestników zamieszkałych w Grudziądzu

(w razie pytań proszę dzwonić pod numer 56-45-10-374), natomiast uczestnicy naszego WTZ

mieszkający w powiecie, jeśli nie złożą wniosku internetowo, będą musieli złożyć wniosek 

w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (tzw. Biały Domek przy Al.

23 Stycznia w Grudziądzu).

https://sow.pfron.org.pl/

