Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym - złóż wniosek przez SOW!
Termin mija 31 sierpnia br.
Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31
sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np.
dofinansowanie kosztów:
- zakupu sprzętu elektronicznego,
- oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej skutera lub 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 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.
Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc 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!
SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON
Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia, Oddział Małopolski
przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek
samorządowych, za pośrednictwem platformy internetowej SOW. System Obsługi Wsparcia
to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także
jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski
dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System pozwala na załatwienie sprawy
online na wszystkich etapach - począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie
dofinansowania. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób
indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, badanie
skuteczności wydatkowania środków PFRON.
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.
UWAGA! TERMINY
Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I
programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski o dofinansowanie do
kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 - można składać do 10 października 2020
roku ("Aktywny samorząd" - Moduł II).

KONTAKT
Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu
a także do kontaktu z bezpłatną infolinią po numerem 800 889 777. Najważniejsze
informacje można tez uzyskać na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SOW lub programu ”Aktywny samorząd” Oddział
Małopolski PFRON zaprasza na konsultacje telefoniczne w dniach 12-13 sierpnia br. w godz.
od 9:00 do 14:00. Pytania można również przysyłać na adres: krakow@pfron.org.pl z
dopiskiem SOW w tytule.

