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    Załącznik do 

                                                                                 Zarządzenia Nr 7/2021 

                                                                                                                     Kierownika PCPR z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy w zakresie paczek profilaktyczno-

medycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 

Wschowskiego, realizowanej w ramach Programu ,,Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym  w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV  

finansowanego ze środków PFRON 

 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy w zakresie paczek profilaktyczno-

medycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wschowskiego. Pomoc 

realizowana jest w ramach Programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym             

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV, 

o którym mowa w uchwale nr 4/2020 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 marca 2020 roku  

w sprawie zatwierdzenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym          

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, zmienionej 

uchwałą nr 1/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 roku.  

 

§ 2 

 

1. Program realizowany jest na terenie Powiatu Wschowskiego w okresie od 25 listopada 

2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wschowie (zwanym dalej PCPR). 

2. Głównym celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym na skutek żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych 

chorobami zakaźnymi wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w postaci paczki profilaktyczno – 

medycznej, zwanej dalej ,,pomocą”, która składa się pulsoksymetru, termometru 
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elektronicznego bezdotykowego, maseczek medycznych jednorazowych, antybakteryjnego 

sprayu do powierzchni oraz mydła antybakteryjnego. 

3. Adresatami programu jest 100 pełnoletnich osób niepełnosprawnych zamieszkujących na 

terenie Powiatu Wschowskiego posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). 

4. Każdy uczestnik Programu - Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3 

 

 Zasady naboru wniosków o przyznanie pomocy: 

 

1. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc zobowiązany jest złożyć wniosek w formie 

pisemnej  wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż do dnia 27.12.2021 r. Wzór 

wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wnioski będą dostępne w siedzibie PCPR 

oraz na stronie www.pcprwschowa.pl od dnia 15 grudnia 2021 roku. 

2. Za kompletny uważa się wniosek zawierający wszystkie dane wraz z  załącznikami, tj, 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, o którym mowa w § 2 ust. 3 

Regulaminu, klauzulą o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

pełnomocnictwem/zaświadczeniem o opiece prawnej (w przypadku osób 

ubezwłasnowolnionych). 

4. Wnioski o objęcie pomocą w formie paczki profilaktyczno-medycznej można składać za 

pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we 

Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa (pokój 309). 

5. Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach pracy lub  ze 

strony internetowej www.pcprwschowa.pl  

6. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej paczki 

profilaktyczno-medycznej są informacje aktualne na dzień złożenia kompletnego wniosku. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia o zmianach zaistniałych po dniu 

złożenia wniosku. 

§ 4 

 

Tryb rozpatrywania wniosków 

1. PCPR dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym na 

podstawie kompletu dokumentów dostarczonych/przesłanych przez Wnioskodawcę.  

http://www.pcprwschowa.pl/
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2. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika PCPR, czy 

Wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia warunki uczestnictwa w programie i ubiegania 

się w jego ramach o pomoc. Ocenie formalnej podlega:  

a) spełnianie przez Wnioskodawcę/podopiecznego Wnioskodawcy wszystkich kryteriów 

uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania pomocy,  

b) dotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,  

c) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz 

wymaganych załączników z wymaganiami PCPR, 

d) zgodność reprezentacji Wnioskodawcy lub jego podopiecznego.  

3. Wnioski niekompletne i nie zawierające wymaganych załączników nie będą podlegały 

rozpatrzeniu. 

4. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w celu wyłonienia Wnioskodawców, którzy mają 

największe potrzeby w zakresie uzyskania pomocy. Kryteria oceny wniosku pod względem 

merytorycznym: 

a) w pierwszej kolejności pomoc otrzymają pełnoletnie osoby niepełnosprawne samotnie 

gospodarujące, 

b) w drugiej kolejności pomoc otrzymają pełnoletnie osoby niepełnosprawne prowadzące 

wspólne gospodarstwo domowe.  

5. W przypadku większej liczby złożonych wniosków niż limit przyznawanej pomocy, 

decydować będzie kolejność wpływu wniosków. 

6. Paczkę profilaktyczno-medyczną może otrzymać tylko jedna osoba niepełnosprawna we 

wspólnym gospodarstwie domowym. 

7. Pomoc nie będzie przyznawana osobom, które przebywają w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę i wyżywienie.  

 

§ 5 

 

Tryb przyznawania pomocy:  

1. Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do uzyskania pomocy w postaci paczki 

profilaktyczo-medycznej, otrzymają pismo z informacją o przyznaniu pomocy.  W/w 

informacja nie wymaga pisemnego uzasadnienia.  

2. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu pomocy za pomocą poczty 

elektronicznej, a w przypadku osób nie posiadających adresu e-mail, za pomocą poczty 

tradycyjnej.  
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3. Wnioskodawcy, którzy nie zostali zakwalifikowani do uzyskania pomocy, mogą wystąpić 

pisemnie do PCPR o udzielenie informacji dotyczącej rozpatrzenia ich wniosku. 

4. Pismo informujące o przyznaniu pomocy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

5. Przekazanie Uczestnikom programu pomocy w postaci paczki profilaktyczno-medycznej 

następuje na podstawie  karty odbioru, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe:  

1. Pomoc w postaci paczek profilaktyczno-medycznych w niniejszym programie jest 

jednorazowa i bezpłatna.  

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w programie i 

otrzymaniem pomocy. 

3. Z niniejszym Regulaminem można się zapoznać w siedzibie PCPR we Wschowie lub na 

stronie internetowej: www.pcprwschowa.pl 

3. Szczegółowe informacje na temat udzielania pomocy w zakresie paczek profilaktyczno-

medycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wschowskiego można uzyskać w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac. Kosynierów 1c, pok. 309  

oraz pod numerem telefonu: 65 540 17 59 lub mailowo: pcprwschowa@o2.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcprwschowa.pl/
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