Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 42/2021 Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 24.11.2021 roku
REGULAMIN
realizacji Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

§ 1 Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) PFRON

–

należy

przez

to

rozumieć

Państwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych;
2) programie – należy przez to rozumieć Moduł IV programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi” zatwierdzonego uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej
PFRON z dnia 18 marca 2020 roku, zm. uchwałą nr 1/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia
25 lutego 2021 roku, w ramach którego Powiat Ostrowiecki uruchomił dodatkowe wsparcie
dla osób niepełnosprawnych w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem
SARS-Cov-2.
3) realizatorze programu - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski;
4) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
5) osobie

niepełnosprawnej

–

należy

przez

to

rozumieć

posiadającą orzeczenie o:
-

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

-

całkowitej

niezdolności

do

pracy

i

samodzielnej

egzystencji

(traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
-

niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi z orzeczeniem

osobę

o znacznym stopniu niepełnosprawności),
-

całkowitej

niezdolności

do

pracy

(traktowane

na

równi

z orzeczeniem

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:
-

I

grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności),
-

II grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności).

6) wnioskodawcy – oznacza to osobę niepełnosprawną, o której mowa w pkt 5, wnioskującą
o przyznanie wsparcia w ramach programu oraz opiekuna prawnego/pełnomocnika/
przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej
7) formularzu zgłoszeniowym- oznacza to formularz zgłoszenia do udziału w programie –
Moduł IV, który wnioskodawca składa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim
§ 2 Podstawa prawna
Umowa nr POS/000045/13/D w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV
programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zawarta pomiędzy Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Ostrowieckim. w dniu 23 listopada 2021 r.
§ 3 Zakres stosowania
1. Regulamin określa zasady realizacji programu.
2. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
na skutek żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami
zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanych wirusem SARS-Cov-2
w formie rzeczowej - Profesjonalnej Opaski Zdrowia Watchmark Kardiowatch WT1,
zwanej dalej “Profesjonalną Opaską Zdrowia”.

3. Program

jest

realizowany

na

terenie

Powiatu

Ostrowieckiego

w

terminie

od dnia podpisania umowy zawartej pomiędzy PFRON a Powiatem Ostrowieckim
do 31 grudnia 2021 roku.
4. Adresatami programu są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu
Ostrowieckiego, które ukończyły 16 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym.
§ 4 Tryb składania wniosków o przyznanie pomocy
1. Przyznanie

pomocy

następuje

na

podstawie

pisemnego

wniosku

(formularza

zgłoszeniowego) osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego/ pełnomocnika
/przedstawiciela ustawowego/. Wzór wniosku (formularza zgłoszeniowego) stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Za kompletny uważa się wniosek (formularz zgłoszeniowy) zawierający wszystkie
wymagane dane, aktualne na dzień złożenia wniosku wraz z:
1) orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub

orzeczeniem równoważnym

(kserokopia, oryginał do wglądu);
2) klauzulą informacyjną (podpisaną i opatrzoną datą), której

wzór stanowi

załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) pełnomocnictwo lub kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego –
jeżeli wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika lub opiekuna.
3. Wnioski
w

(formularze

siedzibie

zgłoszeniowe)

Realizatora

programu

o
–

przyznanie

Powiatowe

pomocy

Centrum

składane

Pomocy

będą

Rodzinie,

ul. Świętokrzyska 22, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski w terminie do dnia 31 grudnia
2021 r.
§ 5 Weryfikacja wniosków
1. Realizator programu weryfikuje wniosek (formularz zgłoszeniowy) niezwłocznie po jego
złożeniu.
2. Sprawdzeniu podlega:
1) dotrzymanie

przez

zgłoszeniowego),

wnioskodawcę

terminu

złożenia

wniosku

(formularza

2) kompletność

wniosku

(formularza

zgłoszeniowego)

-

wypełnienie

wniosku

w wymaganych miejscach oraz załączenie do niego wymaganych załączników.
3. Osoba weryfikująca wniosek (formularz zgłoszeniowy) może żądać jego niezwłocznego
uzupełnienia lub poprawienia pod rygorem odmowy jego przyjęcia.
§ 6 Przyznanie pomocy
1. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy następuje na podstawie oceny formalnej
wniosku (formularza zgłoszeniowego).
2. O

przyznaniu

zgłoszeniowych)

pomocy
do

decyduje

Powiatowego

kolejność
Centrum

wpływu
Pomocy

wniosków
Rodzinie

(formularzy
w

Ostrowcu

Świętokrzyskim; wnioski (formularze zgłoszeniowe) będą realizowane aż do wyczerpania
limitu Profesjonalnych Opasek Zdrowia zakupionych przez Realizatora programu.
3. W ramach pomocy wnioskodawca otrzyma jedną Profesjonalną Opaskę Zdrowia.
4. Warunkiem
przez

otrzymania

wnioskodawcę

lub

Profesjonalnej
jego

opiekuna

Opaski

Zdrowia

jest

podpisanie

prawnego/pełnomocnika/przedstawiciela

ustawowego/ “Karty odbioru”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Udzielona pomoc ma charakter jednorazowy i nieodpłatny.

