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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Rehabilitacji w Jeleniej Górze, w ramach 

działań promocyjnych informuje, iż w imieniu Miasta Jelenia Góra realizuje pilotażowy 

program" Aktywny Samorząd", w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się 

o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie 

kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub 

doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym 

lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również 

za pośrednictwem Internetu). 

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy warunki uczestnictwa 

w przedmiotowym programie : 

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 


- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski 


otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego 

dofinansowaniem, wynosi w przypadku: 

- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł, 

- dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł, 

- opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej , aktualnie 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie 

od daty poniesienia kosztów. 

mailto:dr@mops.jelenia-gora.pl
http:www.mops.jelenia-gora.pl


W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form 

kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów/nauki), kwota dofinansowania opłaty 

za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na 

kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem wnIesIema przez osobę 

niepełnosprawną udziału własnego w wysokości: 

l . 	 15% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy 

korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym 

(na jednym kierunku), 

2. 	 65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy 

jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia 

na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych 

form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków). 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków 

PFRON. 

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie 

maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie 

wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: 

- "STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych", 

-	 "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych", 

-	 pilotażowy program "Aktywny samorząd". 

Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby 

semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia 

rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, 

jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie PO\vyższych 

informacji wśród swoich uczniów, słuchaczy i studentów. 

Z 	treścią programu, w tym z szczegółowymi warunkami uczestnictwa w module II 
-

programu, można zapoznać się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych pod adresem: \vww.pfron.org.pllpllprogramv-i-zadania

pfr/aktywny-samorzad/1644.dok.html (rozdział VI ust. 2 i ust. 4 programu). 


