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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

uprzejmie informuje, że jest realizatorem pilotażowego programu: 

„Aktywny samorząd” 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniem 

niepełnosprawności, zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego (t.j. gm. Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, 

Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn).  

W 2016 roku osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących Modułach: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną                      

i zawodową:  A - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,  B - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,   C - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,   D - pomoc  

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej). 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

(dawny Student II). 

Adresatem programu są osoby pobierające naukę w: 

 szkole wyższej 

 szkole policealnej 

 kolegium oraz mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. 

Program obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na 

poziomie wyższym, w tym: 

 opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednego 

kierunku studiów oraz w przypadku wnioskodawców pobierających naukę w ramach 

dwóch i więcej form kształcenia, kwota dofinansowania może być zwiększona  

o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach 

nauki,  

 dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu), 

 dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 
 

Szczegółowe informacje  na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  

(Siedlce, ul J. Piłsudskiego 40, budynek Starostwa Powiatowego), na stronie internetowej www.pcprsiedlce.pl lub pod nr tel. 

644-81-72 wew. 224,  oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. 
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