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Zarzadu PFRON
z dnia 16 czerwca 2009 r.

Ulotka Informacyjna
dla osoby skladajacej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru

A pilotazowego programu "UCZEN NAWSI - pomoc w zdobyciu wyksztalcenia
przez osoby niepelnosprawne zamieszkujace gminy wiejskie oraz gminy miejsko-

wiejskie", zwanego dalej "programem"

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wyksztalcenia przez uczniów,
bedacych osobami niepelnosprawnymi, zamieszkujacych:
~ gminywiejskie,
lub

~ obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiejoraz miasta do 5 tys. mieszkanców
w gminie miejsko-wiejskiej.

Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich
calego kraju od dnia 1 wrzesnia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

I. Informacje ogólne

1. o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu moze ubieaac sie osoba
niepelnosprawna, która:

1) posiada wazne orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o stopniu
niepelnosprawnosci,

2) pobiera nauke w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej (z wylaczeniem szkoly policealnej),

3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys.
mieszkanców w gminie miejsko-wiejskiej.

Uwaaa! W przypadku niepelnosprawnej osoby do 18 roku zycia uprawnionym
do ubiegania sie o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach
obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

2. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie moze ubieaac sie
osoba, która:

1) w przeszlosci, byla strona umowy zawartej z PFRON i rozwiazanej
z przyczyn lezacych po jej stronie,
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2) posiada srednie miesieczne dochody brutto przekraczajace 120%
najnizszego wynagrodzenia przypadajacego na jednego czlonka rodziny
pozostajacego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z postanowieniami pilotazowego programu "UCZEN NA WSI", przez
"nainizsze wvnaarodzenie" nalezy rozumiec wynagrodzenie, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14,
poz. 92, z pózno zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za prace obowiazujace
w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrebnych przepisów.

3. Przyznana ze srodków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, moze
obejmowac nastepujace koszty:

1) zakupu przedmiotów ulatwiajacych lub umozliwiajacych nauke,

2) uczestnictwa w zajeciach majacych na celu podniesienie sprawnosci
fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)

3) zwiazane z dostepem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaaa! w ramach proaramu wvkluczona zostala mozliwosc zaku
komputeroweao

4) kursów doszkalajacych w zakresie programu nauczania oraz kursów
jezykowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu moga podlegac równiez koszty
dojazdu, zakwaterowania, wyzywienia),

5) wyjazdów organizowanych w ramach zajec szkolnych.

4. W przypadku uczniów szkól ponadgimnazjalnych przyznana pomoc
finansowa moze obejmowac dodatkowo nastepujace koszty:

1) oplaty za nauke (czesne),

2) zakwaterowania (gdy uczen pobiera nauke poza mieiscem zamieszkania)

3) dojazdów do szkoly.

5. Wysokosc pomocy finansowej ze srodków PFRON nie moze przekroczyc:

1) w przypadku ucznia szkoly podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zl
w ciagu jednego roku szkolnego,

2) w przypadku ucznia szkoly ponadgimnazjalnej bez obowiazku uiszczania
czesnego - kwoty 3000 zl w ciagu jednego roku szkolnego,

3) w przypadku ucznia szkoly ponadgimnazjalnej zobowiazanego do uiszczania
oplat za nauke (czesnego) - kwoty 4000 zl w ciagu jednego roku szkolnego.

6. Na wysokosc dofinansowania ma wplyw wysokosc srodków finansowych,
którymi dysponuje PFRON.

Uwaaa! Przyjeta w programie wysokosc dofinansowania przypadajacego na
jednego ucznia niepelnosprawnego w ciagu roku szkolnego zostala okreslona
jako maksymalna wysokosc, co znaczy, ze nie jest to kwota obligatoryjnie
w calosci przyslugujaca uczniowi i kwota faktycznego dofinansowania moze byc
nizsza.
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II. Tryb skladania wniosków

1. Gmina zakwalifikowana przez PFRON do realizacji programu ustala i oglasza
termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki. W ogloszeniu
gmina wskazuje jednostke organizacyjna, która w jej imieniu przyjmowac bedzie
wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.

2. Po ogloszeniu przez Gmine naboru wniosków, Wnioskodawca (tj. pelnoletni
uczen niepelnosprawny lub w przypadku osoby do 18 roku zycia jego rodzic lub
opiekun prawny) sklada wniosek o dofinansowanie kosztów nauki do dnia
30 wrzesnia kazdego roku realizacji programu.

3. Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki, sporzadza sie na formularzu
stanowiacym zalacznik nr 3 do procedur. Wnioski beda dostepne w Gminie oraz
na stronie www.pfron.org.pl

4. Do wniosku o dofinansowanie nalezy dolaczyc:

1) kserokopie waznego orzeczenia o niepelnosprawnosci lub orzeczenia
o stopniu niepelnosprawnosci ucznia,

2) oswiadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadajacym na jednego
czlonka rodziny pozostajacego w gospodarstwie domowym, którego wzór
stanowi zalacznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,

3) zaswiadczenie ze szkoly o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole
podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,

4) kserokopie aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegajacego sie
o pomoc finansowa w imieniu i na rzecz niepelnoletniego ucznia,

5) kserokopie dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym -
dotyczy Wnioskodawców, bedacych opiekunami prawnymi ucznia,

6) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
PFRON, którego wzór stanowi zalacznik nr 2 do formularza wniosku
o dofinansowanie.

5. Wniosek o dofinansowanie nalezy skladac w wyznaczonej przez Wójta
jednostce organizacyjnej gminy, wlasciwej terytorialnie dla miejsca
zamieszkania ucznia.

6. Za date zlozenia wniosku o dofinansowanie uwaza sie date jego wplyniecia,
a w przypadku wniosku o dofinansowanie skladanego droga pocztowa, date
stempla pocztowego.

Uwaaa! W przypadku, gdy Wnioskodawca po raz kolejny ubiega sie
o przyznanie dofinansowania kosztów nauki, w ramach tego obszaru programu,
warunkiem jego przyznania jest rozliczenie calosci dofinansowania uzyskanego
przez Wnioskodawce w poprzednim roku.

7. Wnioskodawca zobowiazany jest na zadanie gminy lub PFRON dostarczyc
dowody potwierdzajace wysokosc uzyskiwanych dochodów wykazanych
w oswiadczeniu o dochodzie brutto przypadajacym na jednego czlonka rodziny
pozostajacego w gospodarstwie domowym.

8. Wniosek o dofinansowanie stanowi oferte zawarcia umowy cywilnoprawnej
i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postepowania
administracyjnego.
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9. Wnioskodawca zobowiazany jest zglosic bezzwlocznie wszelkie informacje
o zmianach mogacych miec wplyw na wysokosc przyznanej pomocy finansowej.

10. Podanie informacji niezgodnych z prawda eliminuje wniosek o dofinansowanie
z dalszego rozpatrywania.

11. Fundusz nie uczestniczy w kosztach zwiazanych z przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie.

12. W ramach programu wklad wlasny Wnioskodawcy nie jest wymagany.

13. Gmina która zostala zakwalifikowana do realizacji obszaru A programu moze
okreslic dodatkowo szczególowe zasady skladania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie w ramach obszaru A programu, zgodne z celami i zasadami
programu.

14. Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiedzy realizatorem obszaru A
programu a Wnioskodawca, okresla wysokosc przyznanego dofinansowania,
sposób przekazania srodków oraz termin i sposób ich rozliczenia a takze
obowiazki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiazanie do ich przestrzegania.

15. Rozliczenie przyznanego dofinansowania nastapi po dostarczeniu przez
Wnioskodawce do Gminy oryginalów (do wgladu) dokumentów,
potwierdzajacych wysokosc poniesionych kosztów (wystawionych na
Wnioskodawce lub ucznia niepelnosprawnego faktur VAT za zakupione towary
lub uslugi, a w przypadku gdy nie jest mozliwe wystawienie faktury VAT - innych
dokumentów wraz z dowodami zaplaty).

Uwaaa! Przedstawione przez Wnioskodawce dokumenty rozliczeniowe musza
byc wystawione w czasie trwania zaiec szkolnych w ciagu roku szkolnego
objetego dofinansowaniem.

W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem w ramach programu moga byc
objete koszty poniesione przez Wnioskodawce w czasie przerwy wakacyjnej
poprzedzajacej zlozenie wniosku o dofinansowanie.

Uwaaa! faktury VAT za zakupione towary lub uslugi oraz inne dokumenty wraz
z dowodami zaplaty) wystawione na inna osobe niz Wnioskodawca lub uczen
niepelnosprawny nie beda uznane w rozliczeniu! (z jednym wyjatkiem - oplaty
za Internet - zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie).

16. Wraz ze zlozeniem koncowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego
dofinansowania Wnioskodawca zobowiazany jest do przedlozenia
zaswiadczenia ze szkoly o kontynuowaniu nauki w okresie objetym
dofinansowaniem.
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