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OBSZAR  D 

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA 

OSOBY ZALEŻNEJ 

 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

maks. kwota dofinansowania 330 zł miesięcznie  

wymagany udział własny: 15 % 

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie: 
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
• aktywność zawodowa, 
• pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka. 

Zakres pomocy obejmuje koszty opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu 
albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).  

Przez osobę zależną – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające 
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką w ramach: klubu dziecięcego, punktu 
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole, a także pod opieką 
dziennego opiekuna lub niani (w przypadku dzieci w wieku pozwalającym na przyjęcie do żłobka lub 
przedszkola lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału 
przedszkolnego w szkole). 
 

Przez aktywność zawodową – należy przez to rozumieć: 
a) zatrudnienie, lub 
b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub  
c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, 
okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie 

dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności. 

Przez zatrudnienie – należy przez to rozumieć: 
a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie 

krótszy niż 3 miesiące, 
b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na 

podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być 
krótszy niż 3 miesiące, 

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,  
d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 
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e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy 
obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się), 

f) w przypadku modułu I: 

− staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy,  

− wolontariat w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, jeśli porozumienie z korzystającym obejmuje co najmniej 6 miesięcy i trwa na dzień 
złożenia wniosku oraz zawarcia umowy dofinansowania, 

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie 
dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia. 

Przez Profil Zaufany – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/użytkownika 
dostępny na ePUAP. 

Przez ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:  

• wymagane zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu. 
 

Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON. 

W 2023 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które: 

• uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do 
aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 
3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób 
z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora),  

• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu 
o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych 
(12-C),  

• są zatrudnione,  

• posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek 
o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW, dot. wnioskodawców, którzy korzystają 
pierwszorazowo (preferencja jednorazowa), 

• złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2023 roku, 

• w 2022 lub w 2023 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń 
losowych. 

 
Termin i sposób składania wniosków: 
Wnioskodawca posiadający podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP składa wniosek 
w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) w terminie od dnia 01.03.2023 r. do 
dnia 31 sierpnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez Internet dostępne są 
na stronie: www.pfron.org.pl.  
Wniosek może być złożony również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 
nr tel. (34) 356 32 57 w formie papierowej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej 
www.pcpr-lubliniec.pl.  
 
Tryb postępowania oraz warunki dofinansowania określają zapisy zatwierdzonego przez Zarząd PFRON 
Programu, Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Kierunków działań oraz warunków brzegowych 
obowiązujących realizatorów programu w 2023 r. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej: 
www.pfron.org.pl – zakładka „Programy i zadania PFRON”. 

 

https://sow.pfron.org.pl/
http://www.pfron.org.pl/
http://www.pcpr-lubliniec.pl/
http://www.pfron.org.pl/
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