
„AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU 

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Oleśnicki przystępuje do realizacji 

programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              

w Oleśnicy. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 

do edukacji. 

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do 

osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: 

•w szkole policealnej, 

•w kolegium, 

•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), a także osób, które przewód 

doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW 

(https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r. 

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!! 

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada: 

•dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021), 

•dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022). 

 

Wysokość dofinansowania 

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku: 

1.dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 

•do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub 

kolegium, 

•do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców, 

2.dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 

– do 4.000 zł, 

3.opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 

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

od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli 

wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł 

(netto) na osobę. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ul. Słowackiego 10, 

pokój 106, tel. 71 314 01 74 wew. 25 lub 29 

https://sow.pfron.org.pl/

