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Olsztyn, dnia 11.05.2020r. 

Znak: 014.1034/2020/AR 

Zarządy NGOS 

WTZ 

ŚDS 

 

Szanowni Państwo,  

 Uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych 

w sytuacji pandemii - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził 

program pomocy finansowej dla osób, które utraciły możliwość kontynuacji zajęć 

rehabilitacyjnych odbywanych między innymi w: WTZ, ŚDS lub w placówkach należących do 

organizacji finansowanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 426, ze. zm.) 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ” Moduł III realizowany jest przez 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które przyjmują i rozpatrują wnioski od poszczególnych 

osób. 

Pomoc polega na udzieleniu świadczenia finansowego w wysokości do 500,- zł na 

osobę przez okres do 3 miesięcy dla osób, które utraciły możliwość korzystania ze 

stacjonarnych form rehabilitacji przez okres co najmniej minimum 5 kolejnych następujących 

po sobie  dni roboczych w miesiącu. Adresatami pomocy są :  

-pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności 

-niepełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych prze ukończeniem 16 roku życia – będące uczestnikami środowiskowych 

domów samopomocy funkcjonujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej,  a także 
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podopieczni placówek rehabilitacyjnych finansowanych przez PFRON na podstawie art. 36 

ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Wnioski można składać: 

- za pośrednictwem systemu internetowego na stronie www.sow.pfron.org.pl 

- w formie e-mail adresując do poszczególnych PCPR w powiatach odpowiednich dla 

miejsca zamieszkania osoby wnioskującej, 

- w formie przesyłki tradycyjnej – pocztowej, lub osobistym złożeniu w siedzibach PCPR. 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie 

internetowej  www.pfron.or.pl zakładka programy realizowane obecnie., a także można je 

uzyskać u realizatorów programu tj. jednostkach PCPR w poszczególnych powiatach. 

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną najbezpieczniejszym sposobem 

składania wniosków jest wykorzystanie drogi elektronicznej, dlatego po raz kolejny prosimy 

o udzielenie podopiecznym pomocy przy składaniu wniosków za pośrednictwem aplikacji 

SOW dostępnej pod adresem www.sow.pfron.org.pl. 

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: 

tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW 

– tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).  

Z pracownikami Oddziału prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej olsztyn@pfron.org.pl, lub telefonicznie pod numerem 897229000.  

 

 

Z poważaniem, 

Janusz Surmacz 
w/z dyrektora 
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego 
PFRON w Olsztynie  
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