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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, że 1 stycznia 2008 roku Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „STUDENT II” - kształcenie
ustawiczne osób niepełnosprawnych, skierowany do osób  z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.    

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do rywalizacji o zatrudnienie na
otwartym rynku pracy, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji.

  

Program przewiduje dwie formy pomocy:

    1. dofinansowanie kosztów nauki – do czesnego, zakwaterowania, kosztów przejazdów,
dostępu do internetu, uczestnictwa w dodatkowych zajęciach wspomagających oraz zakupie
pomocy dydaktycznych,
    2. stypendium socjalne – za szczególne osiągnięcia w nauce.

    

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI W RAMACH

PROGRAMU „STUDENT II”  

  

- KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach Programu mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
(lub orzeczeniem równoważnym), które są:

    1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo
studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
    2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach
podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
    3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne
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jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
    4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub
nauczycielskich kolegiów języków obcych,
    5. uczniami szkół policealnych,
    6. studentami uczelni zagranicznych,
    7. studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii
Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym.
    8. Osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów
doktoranckich,
    9. posiadają średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające:

         

    -  120 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (w 2008 r. jest to kwota 1.123,20 zł),
    -  150 %  najniższego wynagrodzenia- w przypadku osób samodzielnie gospodarujących (w
2008 r. jest to kwota 1.404,00 zł)

   

Warunki uczestnictwa w programie:

    1. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub
orzeczenia równoważnego),
    2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (w
przypadku osób,  które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów
doktoranckich -  dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego).

   

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach Programu może obejmować
następujące koszty związane z pobieraną nauką:

    1. opłaty za naukę (czesne)
    2. zakwaterowanie – w przypadku nauki poza miejscem zakwaterowania,
    3. dojazdy,
    4. dostęp do internetu (instalacja i abonament),
    5. uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub
psychicznej,
    6. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów
komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
    7. wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.
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Wysokość pomocy finansowej:

    1. Maksymalna wysokość dofinansowania udzielonego w jednym półroczu jednemu
Wnioskodawcy nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia – w 2008 r.
pięciokrotność najniższego wynagrodzenia wynosi 4.680 zł.
    2. Łączna wysokość pomocy finansowej dla Wnioskodawcy ubiegającego się zarówno o
przyznanie dofinansowania jak również o przyznanie stypendium socjalnego, nie może
przekroczyć w jednym półroczu dziesięciokrotności najniższego wynagrodzenia.
    3. W przypadku Wnioskodawców, którzy mają wszczęty przewód doktorski, a nie są
uczestnikami studiów doktoranckich wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 75 %
kosztów opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz  pięciokrotności najniższego
wynagrodzenia.

    

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki składa się do Oddziału PFRON właściwego
terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub
dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły.

  

Adresy Oddziałów PFRON znajdują się na stronie www.pfron.org.pl (zakładka PFRON/
Oddziały Funduszu).

Formularze wniosków dostępne są na stronie www.pfron.org.pl (zakładka „Programy PFRON”/
„STUDENT II”/ Procedury).

  

Terminy składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim (szkolnym) składane są w
terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Wnioskodawcy,
którzy nie złożą wniosku w ww terminie, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki
dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego), w terminie od 1 lutego
do 28 lutego każdego roku realizacji programu.

  

Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl (zakładka „Programy PFRON”/ „STUDENT II”).
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