„Aktywny samorząd” - Gdynia 2018
Program finansowany ze środków PFRON

MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
(dawniej program „STUDENT” / „STUDENT II”)
CELE PROGRAMU:
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi
 brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA DLA KAŻDEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU:
a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
c) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej
formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej
kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę
(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych
kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza
kwoty 583 zł (netto) na osobę
MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:
 15% wartosci czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentow programu, ktorzy korzystają z
pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyzszym (na jednym kierunku),
 65% wartosci czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentow programu, ktorzy jednoczesnie
korzystają z pomocy w ramach więcej niz jedna forma kształcenia na poziomie wyzszym (więcej niz
jeden kierunek) –warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyzszym
(drugiego i kolejnych kierunkow).
Przekazanie dofinansowania:
 Przekazanie dofinansowania kosztow opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania;
 Przekazanie dodatku na pokrycie kosztow kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi
programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/połrocza objętego dofinansowaniem
lub po złozeniu zaswiadczenia ze szkoły/uczelni, ze wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte
planem/programem studiow/nauki.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
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Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
 700 zł - w przypadkach, ktore okresli realizator programu (przykładowo, gdy: wnioskodawca
ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w
komunikowaniu się - w szczegolnosci z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby
niepełnosprawnej itp.),
 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania,
 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (wazną) Kartę Duzej Rodziny,
 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednoczesnie na dwoch (lub więcej)
kierunkach studiow/nauki,
 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku
w wyniku działania zywiołu lub innych zdarzen losowych.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca
w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyzszym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię
w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/połrocze) objętym
uprzednio dofinansowaniem ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepełnosprawnych w ramach programu.
Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce
i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania
nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyzszym, w
przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy
maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania
nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyzszym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania
nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyzszym;
przy czym studenci studiow II stopnia i uczestnicy studiow doktoranckich mogą otrzymac dodatek
w kwocie maksymalnej na kazdym etapie nauki.
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