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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RACIBORZU 
 

 MODUŁ III – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi 

INSTRUKCJA: 
1. Wnioski można składać: 

a) poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW): sow.pfron.org.pl; 
b) w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia 

wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekomendujemy składanie wniosków przez 

system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i 

bez barier (nie jest wymagalny profil zaufany lub podpis elektroniczny, wystarczy założyć konto w systemie). 
2. W przypadku jeśli Wnioskodawca składa wniosek w formie papierowej, prosimy o dołączenie do 

wniosku klauzuli informacyjnej RODO podpisanej przez Wnioskodawcę (dostępna na stronie 

www.pcpr.raciborz.org.pl, w systemie SOW). Wnioskodawcy którzy złożą wniosek w systemie SOW 

(mogą dołączyć klauzulę informacyjną w formie skanu). W przypadku jeśli nie dołączą jej,  

otrzymają ją w formie wiadomości systemowej od Realizatora Programu. 

3. Przy wypełnianiu wniosku prosimy o uważne czytanie i zaznaczenie każdej rubryki (jeśli nie dotyczy 

wnioskodawcy, to prosimy zaznaczyć, że „nie dotyczy”). Przykład: 

Jeżeli wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności i nie posiada grupy inwalidzkiej, 

to zaznaczy znaczny stopień niepełnosprawności a przy grupie inwalidzkiej „nie dotyczy”. 

4. Wnioskodawca który będzie wypełniał wniosek w formie papierowej, zaznacza znakiem „X” 

wybraną przez niego opcję możliwą do wyboru. 

5. Prosimy o wypełnianie prawidłowych danych przy placówce rehabilitacyjnej (jeśli wnioskodawca 

ma trudność z wypełnieniem tej rubryki, może skontaktować się z placówką). 

6. W przypadku wniosków złożonych papierowo, prosimy żeby pod wnioskiem Wnioskodawca się 

podpisał (miejscowość, data, podpis wnioskodawcy). 

7. W razie pytań prosimy o kontakt pod telefonem 885 390 570. 
DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO PROGRAMU 

WAŻNE!!! 
 Pomoc udzielana w ramach Modułu III programu dotyczy osób, które utraciły – od dnia 9 marca 2020 roku 

do dnia 16 listopada 2020r. – możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących                      

po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w sposób stacjonarny                          

(tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki). Pomoc udzielana  jest ze środków PFRON w formie 

dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Zatem 

dotychczasowe (tj. przed ogłoszeniem stanu epidemii) korzystanie ze wsparcia placówki poprzez nauczanie 

indywidualne (w warunkach domowych) nie uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia                          

w ramach Modułu III. 

Korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub kilka razy w miesiącu nie uprawnia do udziału                  

w programie. 

 Zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami PFRON do programu „(…) rodzic traci możliwość 

reprezentowania swojego dziecka, z chwilą uzyskania przez to dziecko pełnoletności. Nie ma zatem 

możliwości złożenia w ramach programu wniosku przez rodzica (opiekuna) występującego w imieniu osoby 

pełnoletniej, która nie została ubezwłasnowolniona” 

 Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON „pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych                    

z zapewnieniem opieki w  warunkach domowych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie nie pobierają 

w tym samym czasie (miesiącu) dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy   

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

 

 

 
Aktualizacja druku z dnia 04.11.2020r. 

 

https://sow.pfron.org.pl/
http://www.pcpr.raciborz.org.pl/

