MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
Obszar A

Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Forma pomocy

Adresat programu

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B, w szczególności:
• kursu i egzaminów na prawo jazdy kat. B
oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania
• zakwaterowania, wyŜywienia w okresie trwania kursu
• dojazdu (przyjazd i powrót z kursu)

Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
Wiek aktywności zawodowej
Dysfunkcja narządu ruchu
dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia

Maksymalna kwota 2.100 zł, w tym:
1.500 zł dla kosztów kursu i egzaminów,
dofinansowania
600 zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, wyŜywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
25% ceny brutto zakupu/usługi
Udział własny
Koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym takŜe wszelkie opłaty z nimi
Zakres
związane oraz jazdy doszkalające, a takŜe pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy (zakwaterowanie, wyŜywienie, dojazdy w okresie trwania
dofinansowania
kursu w przypadku kursu odbywającego się poza miejscem zamieszkania)
Wymagania
1. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a takŜe ze środków
dodatkowe
Narodowego Funduszu Zdrowia

Częstotliwość
udzielania pomocy
Zakres pojęć

2. Refundacja moŜe dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złoŜeniem wniosku
Nie dotyczy
Dysfunkcja narządu ruchu – dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w
przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku Ŝycia – orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (
np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia 12-C), mogą być
pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, Ŝe wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza
specjalisty, potwierdzające, iŜ następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

