„Aktywny Samorząd” – realizator Powiat Człuchowski 2013
Program finansowany ze środków PFRON
MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
(dawniej program „STUDENT II”)
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 5
pokój nr 2
tel. (59) 834 51 47

CELE PROGRAMU:
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód
doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
 brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
WARUNEK
WYKLUCZAJĄCY
przerwa w nauce

UCZESTNICTWO

W

PROGRAMIE:

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA DLA KAŻDEGO PÓŁROCZA 2013
ROKU:
a. dla opłaty za naukę (czesne) 3.000 zł
b. dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 3.000 zł
c. dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 800 zł
 w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 500 zł
Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego, może być zwiększone w przypadku:
a. gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika, że zostało ono
wydane
z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku:
 dwóch symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności do 30 %
 trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności do 40%
b. studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków
zamawianych,
z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 50%

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:
a. w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:
 do 25 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,50 - 3,75
 do 30 % - dla średniej ocen w przedziale: 3,76 - 4,00
 do 35 % - dla średniej ocen w przedziale: 4,01 - 4,50
 do 40% - dla średniej ocen powyżej: 4,50
b. a także w przypadku osoby:
 niewidomej do 20%
 głuchej do 25%
 głuchoniewidomej do 30%
 której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski do 10%
Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do sześciu miesięcy przed złożeniem
wniosku.
MINIMALNY
UDZIAŁ
nie jest wymagany

WŁASNY

OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

