MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
OBSZAR B
Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie nr 2
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Forma pomocy
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Adresat programu Znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
Maksymalna kwota 4.000 zł dla osoby głuchoniewidomej,
2.000 zł dla pozostałych adresatów obszaru,
dofinansowania
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w
przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
Nie jest wymagany
Udział własny
Szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu elektronicznego
Zakres
dofinansowania
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON
Wymagania
dodatkowe
Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
Częstotliwość
udzielania pomocy
dysfunkcja obu kończyn górnych – stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych –
Zakres pojęć
co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu
kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o
różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe),
dysfunkcja narządu wzroku – dysfunkcja wzroku stanowiąca powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a
także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca
przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek,
ma ostrość wzroku (w korekcji ) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 20 stopni,
b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza
okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna , której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub
poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
osoba niewidoma – osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b;
osoba głuchoniewidoma – osoba niepełnosprawna, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże
trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub
zaświadczeniu lekarskim.

