
Ważne informacje dla pełnoletnich wychowanków SOSW 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu 
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

W ramach  tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej  
w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-
zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/ 

 

Wybrane informacje dotyczące ww. programu 

Dla kogo jest ten program? 
 

 Adresatami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 
 

 Realizatorami programu  są samorządy powiatowe, które przystąpiły do programu poprzez 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, (właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania 
Wnioskodawcy), które  będą przyjmować i rozpatrywać złożone wnioski  oraz podejmować 
decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy. 

 

 Wnioski o przyznanie świadczenia  składane są do realizatora programu w trybie ciągłym, 
jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. 

 

 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 Nadzorczą 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 
szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących 
na podstawie ustawy Prawo oświatowe. 

 
 

Informacja dla rodziców i pełnoletnich wychowanków SOSW w Tanowie 

Zgodnie z Komunikatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
osoby niepełnosprawne, które przez epidemię nie mogą korzystać 

z placówek rehabilitacyjnych mogą starać się o dofinansowanie opieki w domu 
w wysokości 500 zł miesięcznie 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/


 

 Wsparcie otrzymają niepełnosprawni, którzy z powodu wprowadzenia zagrożenia 
epidemicznego oraz stanu epidemii od 9 marca do 4 września 2020 r. utracili możliwość 
korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie 
dni roboczych. 

 Pomoc udzielana będzie w ramach programu Pomoc Osobom Niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi. 

 Wsparcie przyznawane jest na jedną osobę niepełnosprawną, ale nie dłużej niż przez 
3 miesiące. W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości 
korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie 
dni roboczych. 

 
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się teoretycznie od 10 kwietnia br. Można je składać 
w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br. 
 

 
WNIOSKI SKŁADAJĄ TYLKO PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE SOSW W TANOWIE, 

KTÓRZY PODCZAS DNI NAUKI SZKOLNEJ MIESZKAJĄ  
W GRUPIE WYCHOWAWCZEJ (INTERNAT ) 

 
Jak złożyć wniosek? 
 
Wnioski można składać:  

 elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON 
(system SOW); 

 pocztą elektroniczną; 

 drogą pocztową; 

 osobiście (tu proszę o kontakt, poinformuję zainteresowanych o tej formie) 
 

W imieniu osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem występują  
opiekunowie prawni tych osób. 
 

Samorząd Powiatu  Polickiego realizuje ww.  program. 
 

Wnioski wyłącznie mieszkańców  z terenu Powiatu  przyjmuje: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 

72 – 010 Police, ul. Szkolna 2 
 

 
Uprawnieni  wychowankowie z innych powiatów składają wnioski  do PCPR w swoim powiecie, 
a ze Szczecina do MOPR właściwego dla miejsca zamieszkania  
 
 

Dodatkowych informacji  i pomocy  udzieli  pedagog  Danuta Łączny -  Październik, tel. 503 078 518  

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

