
 
Zarząd Powiatu Słubickiego w dniu 14 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” – Moduł III, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Do realizacji ww. programu na terenie powiatu Zarząd Powiatu Słubickiego wyznaczył 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. 
 
W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby 
niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu 
epidemii. 
 
Wsparcie w ramach Modułu III ww. programu polega na przyznaniu osobom niepełnosprawnym 
miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres  nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od marca 
2020.  
 
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są: 

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej; 
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów 

ustawy o pomocy społecznej; 
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów 

ustawy o pomocy społecznej; 
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON 

na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; 

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów 
korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; 

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 
oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo 
oświatowe. 

 
Adresatami świadczenia są osoby, które utraciły, od dnia 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, 
możliwość korzystania przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych - z opieki 
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (m. in. warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach 
samopomocy itp.). Program nie określa kryterium dochodowego. 
 
Wnioski można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od 10 kwietnia br., ale nie 
później niż do 4 września br.  poprzez: 

• SOW – System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl/ 
 
 

• osobiście (do skrzynki wystawionej przy drzwiach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Słubicach) lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. 
Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice 

 
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach pod nr tel. 95 758 21 40 wew. 23 lub 505 251 043. 
 
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). 

https://sow.pfron.org.pl/

