
Nowy Rok - Nowe możliwości  - Rekordowy budżet na realizację programu „ Aktywny samorząd ” w 2020 roku
Dofinansowanie do przedmiotów 
ortopedycznych i srodków 
pomocniczych

Dofinansowanie do sprzętu 
rehabilitacyjnego

Likwidacja barier 
architektonicznych

Likwidacja barier 
technicznych                             
i w komunikowaniu się

Aktywny samorząd- Więcej 
informacji

dofinansowanie do butów ortopedycznych, dofinasowanie do protezy, 
dofinansowanie do wózka inwalidzkiego,dofinansowanie do ortezy, 

dofinansowanie do rowerka rehabilitacyjnego, 
dofinansowanie do materaca,

dofinansowanie do podnośnikasufitowego, 
dofinansowanie do podnośnika ściennego, 
dofinansowanie do remontu łazienki dla 
niepełnosprawnych,dofinansowanie do podjazdu,
dofinansowanie do krzesełka schodowego

dofinasowanie do łóżka elektrycznego,dofinansowanie 
do podnośnika jezdnego, dofinansowanie do schodołazu

dofinansowanie do oprzyrządowania samochodu dla 
niepełnosprawnych,dofinansowanie do wózka elektrycznego, 
dofinansowanie do protezy, dofinansowanie do skutera
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Przyznawane na podstawie zleceń 
Narodowego Funduszu Zdrowia na 
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub 
środki pomocnicze.

Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
przeznaczonego do leczenia procesu 
chorobowego.

Możliwość zwiększenia 
samodzielności i niezależności 
życiowej, poprawę warunków pracy i 
nauki, poprawę jakości komunikacji i 
społecznego funkcjonowania.

Możliwość zwiększenia 
samodzielności i niezależności 
życiowej, poprawę warunków pracy i 
nauki, poprawę jakości komunikacji i 
społecznego funkcjonowania.

 Pomoc osobom niepełnosprawnym w 
wyeliminowaniu bądź zmniejszeniu  barier 
ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
programu w życiu społecznym, zawodowym  
i w dostępie do edukacji.                                                    
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- dorośli z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
których przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający 
miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej

-osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
-dzieci do lat l6 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
-osoby, które mają trudności w poruszaniu się jeżeli są właścicielami lub 
użytkownikami wieczystym nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela 
lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują ( dot. barier 
architektonicznych)

- dorośli z orzeczeniem o 
niepełnosprawności,
- dzieci do lat 16 z orzeczeniem o 
niepełnosprawności,

W
YS

O
KO

ŚĆ
 

DO
FI

N
AN

SO
W

A
N

IA

do 150% kwoty limitu wyznaczonego przez 
NFZ na danym zleceniu

do 80% kosztów tego sprzętu Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia Zgodnie z wytycznymi PFRON na bierzący 
rok 
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ciągły , przez cały rok 01.03.2020- 31.08.2020r

1x w roku Nie częściej niż raz na 3lata

Wymienione programy finansowane są ze środków PFRON                        Wnioski składa się w przyporządkowanym do miejsca zamieszkania oddziele PCPR, MOPS, OPS 


