WSPARCIE FINANSOWE DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – lista instytucji

RODZAJ
WSPARCIA

Świadczenie
pielęgnacyjne

Zasiłek
pielęgnacyjny

INSTUTUCJA UDZIELAJĄCA
WSPARCIA

CO MOŻESZ OTRZYMAĆ

Urząd gminy lub miasta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej, Ośrodek Pomocy
Społecznej
WARSZAWA: Urząd Dzielnicy m.st.
Warszawy właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.

1300 zł miesięcznie

Urząd gminy lub miasta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej, Ośrodek Pomocy
Społecznej
WARSZAWA: Urząd Dzielnicy m.st.
Warszawy właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.

153,00 zł miesięcznie

ŹRÓDŁO
I WIĘCEJ INFORMACJI

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzinz-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-iwysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteriauzyskania-/test-swiadczeniapielegnacyjne/swiadczenie-pielegnacyjne/
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawew-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanieswiadczenia-pielegnacyjnego

Partnerzy programu:

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-wurzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-zasiku-piel-gnacyjnego

Zasiłek rodzinny

Dodatki do zasiłku
rodzinnego

Urząd gminy lub miasta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej, Ośrodek Pomocy
Społecznej
WARSZAWA: Urząd Dzielnicy m.st.
Warszawy właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.

1) 89, 00 ZŁ na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia;
2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej
18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzinz-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-iwysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteriauzyskania-/test-zasilek-rodzinny-orazdodatki/zasilek-rodzinny/

Urząd gminy lub miasta właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej, Ośrodek Pomocy
Społecznej
WARSZAWA: Urząd Dzielnicy m.st.
Warszawy właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.

a) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
b) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
c) Dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka,
d) Dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej,
e) Dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
f) Dodatek z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania,
g) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzinz-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-iwysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteriauzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/

Partnerzy programu:

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-wurzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznaniezasilku-rodzinnego

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-wurzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznaniezasilku-rodzinnego

szkolnego.

Zasiłek stały

Ośrodek pomocy społecznej

Niezależnie od tego, czy osoba z
niepełnosprawnością gospodaruje
samodzielnie czy pozostaje w rodzinie,
prawo do zasiłku uzależnione jest od
dochodu. Minimalna kwota zasiłku
stałego wynosi 30 zł miesięcznie,
maksymalna 604 zł

http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf

Zasiłek okresowy

Ośrodek pomocy społecznej

Kwota zasiłku okresowego nie może być
niższa niż 20 zł miesięcznie. Czas, na jaki
jest przyznawany zasiłek okresowy,
ustala ośrodek pomocy społecznej na
podstawie okoliczności sprawy.
Przyznanie zasiłku uzależnione jest od
dochodu

http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf

Partnerzy programu:

Zasiłek celowy

WYDŁUŻENIE
URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Ośrodek pomocy społecznej

Wypłacany jest w celu zaspokojenia
niezbędnej (konkretnej) potrzeby. Zasiłek
może być przeznaczony na pokrycie
kosztów zakupu żywności, leków,
leczenia, kupno opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobne remonty i koszty
pogrzebu. Zasiłek może być
również przyznany osobie lub rodzinie,
która poniosła straty w wyniku zdarzenia
losowego, klęski żywiołowej lub
ekologicznej. W tych przypadkach pomoc
może być przyznana niezależnie od
dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W przypadku, gdy dziecko posiada
orzeczenie o niepełnosprawności,
pracownik ma prawo do dodatkowego
urlopu wychowawczego w wymiarze
kolejnych 36 miesięcy, które mogą być
wykorzystane w okresie nie
dłuższym, niż do momentu ukończenia
przez dziecko 18. roku życia.

Partnerzy programu:

http://przychodnia.pl/niepelnosprawni/index4.
php3?s=3&d=31&t=10

Ulga podatkowa

Rodzicom dzieci z orzeczoną
niepełnosprawnością przysługuje także
podatkowa ulga rehabilitacyjna. Oznacza
to, że rozliczając się z fiskusem mogą
odliczyć od swojego dochodu wydatki na
rehabilitację.
Niektóre z tych wydatków nie mają
limitów (np. zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, adaptacja mieszkania
dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,
opłaty za obozy i kolonie dla
niepełnosprawnej młodzieży), a inne są
limitowane (np. używanie samochodu,
którym wozimy dziecko na zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne, opłacenie
przewodników dla niewidomych, wydatki
na leki, jeśli przekroczą kwotę 100 zł
miesięcznie).
Wszystkie wydatki trzeba
udokumentować. Musimy więc
przechowywać faktury, rachunki, dowody
wpłaty na poczcie lub potwierdzenia
przelewów bankowych

Partnerzy programu:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosciwszystkie/inne/art,7046,informator-wsparciedla-dzieci-niepelnosprawnych-i-ichopiekunow.html

Ulga na przejazdy
ZTM Warszawa

Bezpłatne przejazdy dla dzieci
i młodzieży do 26 r.ż ze stwierdzoną
niepełnosprawnością oraz dla ich
opiekunów

http://www.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Ulga na przejazdy
PKP

78% dla dzieci niepełnosprawnych wraz
z opiekunem wyłącznie na trasie
pomiędzy miejscem za mieszkania
i ośrodkiem leczniczym, terapeutycznym,
poradnią psychologiczno- pedagogiczna,
gabinetem lekarskim.

http://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Przepis
y%20i%20taryfy/Ulgi%20ustawowe/Ulgiustawowe-05-03-2015.pdf

Karta parkingowa

Rodzicom dzieci niepełnosprawnym
przysługuje karta parkingowa zezwalająca
na parkowanie w wyznaczonych
miejscach tzw. „kopertach”

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,kartaparkingowa

Zwolnienie
opłat radiowotelewizyjnych

z

http://www.krrit.gov.pl/abonament/zwolnienia
-od-oplat-abonamentowych/

Partnerzy programu:

Ulgi pocztowe
i telekomunikacyjne

Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem
narządu ruchu, poruszające się z tego
powodu na wózku inwalidzkim, a także
osoby z dysfunkcją narządu wzroku niewidome i ociemniałe, mają prawo do
bezpłatnego korzystania z usługi
doręczania przesyłek bezpośrednio do
domu. Zapotrzebowanie na tego typu
usługę należy wcześnie zgłosić
u operatora świadczącego powszechne
usługi pocztowe np. w urzędzie
pocztowym.
Dzięki temu, mogą zostać dostarczone:
przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane,
w tym przesyłki z zadeklarowaną
wartością, oraz kwoty pieniężne
określone w przekazach pocztowych,
z pominięciem oddawczej skrzynki
pocztowej oraz bez konieczności
osobistego odbierania przesyłki
w placówce pocztowej

Partnerzy programu:

http://www.portals.narew.gmina.pl/gops/infor
macje-dla-osob-niepelnosprawnych
http://przychodnia.pl/niepelnosprawni/index4.
php3?s=3&d=31&t=10

Dofinansowanie do
uczestnictwa w
turnusach
rehabilitacyjnych ze
środków PEFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR), właściwym dla jej miejsca
zamieszkania:
WARSZAWA:
Stołeczne Centrum Osób
Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Wnioskodawca może otrzymać ze
środków PFRON dofinansowanie do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
w wysokości uzależnionej od stopnia
niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji
życiowej

http://www.wcpr.pl/osobyniepelnosprawne/dofinansowania-ze-srodkowpfron/dofinansowanie-do-uczestnictwa-wturnusach-rehabilitacyjnych/

Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych
ze środków PEFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR), właściwym dla jej miejsca
zamieszkania:
WARSZAWA:
Stołeczne Centrum Osób
Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Wysokość dofinansowania likwidacji
barier architektonicznych wynosi do 95 %
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej
jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia.

http://www.wcpr.pl/osobyniepelnosprawne/dofinansowania-ze-srodkowpfron/dofinansowanie-likwidacji-barierarchitektonicznych/

Dofinansowanie
likwidacji barier w
komunikowaniu się i
barier technicznych
ze środków PEFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR), właściwym dla jej miejsca
zamieszkania:
WARSZAWA:
Stołeczne Centrum Osób
Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

Wysokość dofinansowania do likwidacji
barier w komunikowaniu się oraz
technicznych wynosi do 95 % kosztów
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do
wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia.

http://www.wcpr.pl/osobyniepelnosprawne/dofinansowania-ze-srodkowpfron/dofinansowanie-likwidacji-barier-wkomunikowaniu-sie-i-barier-technicznych/

Partnerzy programu:

Dofinansowanie do
zaopatrzenia w
sprzęt
rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne i
środki pomocnicze
ze środków PEFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR), właściwym dla jej miejsca
zamieszkania:
WARSZAWA:
Stołeczne Centrum Osób
Niepełnosprawnych
ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa

http://www.wcpr.pl/osobyniepelnosprawne/dofinansowania-ze-srodkowpfron/dofinansowanie-do-zaopatrzenia-wsprzet-rehabilitacyjny-przedmiotyortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/

Partnerzy programu:

Zakup przedmiotów
ortopedycznych i
pomocniczych ze
środków NFZ

Wojewódzki Oddział NFZ- Mazowiecki
Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Ciechanów:
Delegatura MOW NFZ, ul. 17 Stycznia 7,
06-400 Ciechanów
Ostrołęka:
Delegatura MOW NFZ, ul. Kościuszki
45, 07-400 Ostrołęka
Płock:
Delegatura MOW NFZ, ul. Padlewskiego
18 c, 09-402 Płock
Radom:
Delegatura MOW NFZ, ul. Piastowska 4,
26-617 Radom
Siedlce:
Delegatura MOW NFZ, ul. Piłsudskiego
4, 08-110 Siedlce

Aby uzyskać refundację z Narodowego
Funduszu Zdrowia na zakup sprzętu lub środka
pomocniczego należy:

uzyskać zlecenie zaopatrzenia od
uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi
podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w
którym realizowane będzie zlecenie, ale musi
mieć uprawnienia do wydania zlecenia),

zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy
(producenta lub sklepu), który ma podpisaną
umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.
Karta zaopatrzenia comiesięcznego, ważna
przez rok.
Więcej informacji: http://www.nfzwarszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krokpo-kroku/jak-uzyskac-refundowany-wyrobmedyczny/

Partnerzy programu:

Pielęgniarska opieka
długoterminowa
finansowana ze
środków NFZ

Świadczenia gwarantowane realizowane
przez pielęgniarską opiekę
długoterminową domową obejmują:
- świadczenia udzielane przez
pielęgniarkę;
- przygotowanie świadczeniobiorcy
i jego rodziny do samoopieki i
samopielęgnacji, w tym kształtowanie
umiejętności w zakresie radzenia sobie
z niesprawnością;
- świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie
z procesem pielęgnowania;
- edukację zdrowotną świadczeniobiorcy
oraz członków jego rodziny;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów
zdrowotnych związanych z samodzielnym
funkcjonowaniem w środowisku
domowym;
- pomoc w pozyskiwaniu sprzętu
medycznego i rehabilitacyjnego
niezbędnego do właściwej pielęgnacji
i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Partnerzy programu:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/cokazdy-pacjent-wiedziec-powinien/swiadczeniapielegnacyjne-i-opiekuncze/

Zespół
długoterminowej
opieki domowej dla
dorosłych, dzieci
i młodzieży
wentylowanych
mechanicznie
finansowana ze
środków NFZ

Do obowiązków zespołu
długoterminowej opieki domowej dla
dorosłych, dzieci i młodzieży
wentylowanych mechanicznie, należy
wyposażenie świadczeniobiorców w
niezbędny sprzęt (m.in. respirator, ssak
itp.) oraz stworzenie chorym i ich
opiekunom poczucia bezpieczeństwa
poprzez zabezpieczenie dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 h
na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

Zakłady opiekuńczolecznicze
i pielęgnacyjnoopiekuńcze
finansowana ze
środków NFZ

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/cokazdy-pacjent-wiedziec-powinien/swiadczeniapielegnacyjne-i-opiekuncze/

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/cokazdy-pacjent-wiedziec-powinien/swiadczeniapielegnacyjne-i-opiekuncze/

Partnerzy programu:

Usługi
stomatologiczne
finansowana ze
środków NFZ

Orzeczenie o
niepełnosprawności

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym
do ukończenia 16. roku życia oraz
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym
w stopniu umiarkowanym i znacznym od
ukończenia 16. do ukończenia 18. roku
życia, jeżeli wynika to ze wskazań
medycznych, przysługują kompozytowe
materiały światłoutwardzalne do
wypełnień, znieczulenie ogólne przy
wykonywaniu świadczeń
gwarantowanych, z wyłączeniem
procedury wizyty niepowiązanej z innymi
świadczeniami gwarantowanymi
(pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6.
roku życia).

Powiatowy lub miejski zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności zgodnie
z miejscem zameldowania na pobyt
stały,

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q4
91&ms=&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&
ma=032863

http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf
https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-iubezpieczenia-spoleczne/orzeczenie-oniepelnosprawnosci-dziecka-ktore-ma-mniejniz-16

Partnerzy programu:

Orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Orzeczenia wydają rejonowe poradnie
psychologiczno - pedagogiczne, a dla
dzieci z dysfunkcją wzroku, słuchu,
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
poradnie specjalistyczne

W orzeczeniu poradnia powinna też
wyszczególnić wskazane dla dziecka
formy terapii, rewalidacji i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

http://niegrzecznedzieci.org.pl/wpcontent/uploads/2016/01/WszystkoJasneRaport-Najcze%CC%A8stsze-PytaniaDotycza%CC%A8ce-Kszta%C5%82ceniaSpecjalnego.pdf

http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf

Partnerzy programu:

WCZESNE
WSPOMAGANIE
ROZWOJU (WWR)

Wykaz zespołów wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka
zorganizowanych w szkołach i
placówkach, dla których organem
prowadzącym jest m. st. Warszawa - wg
stanu na lipiec 2016 r.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
to zajęcia, których celem jest stymulacja
rozwoju psychoruchowego
i społecznego. Udział w zajęciach jest
bezpłatny, odbywa się na podstawie
opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju, wydawanej przez
publiczną lub niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
WWR przysługuje dzieciom od momentu
wykrycia niepełnosprawności do czasu
rozpoczęcia nauki w 1. klasie
szkoły podstawowej.
W ramach WWR dziecko ma prawo do 48 godzin zajęć miesięcznie.

Partnerzy programu:

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/fil
es/wczesne-wspomaganie-rozwojudziecka/10765/attachments/wykaz-zespolowwwrdz-lipiec-2016.pdf
http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf

NAUCZANIE
INDYWIDUALNE
(NI)

Nauczanie indywidualne może być
realizowane na terenie szkoły lub w
domu ucznia. Tygodniowy wymiar godzin
zajęć indywidualnego nauczania
realizowanych bezpośrednio z uczniem
wynosi:
· dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej – od 6 do 8 godzin,
· dla uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej – od 8 do 10 godzin,
· dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12
godzin,
· dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych –
od 12 do 16 godzin.

http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf

Nauczyciel
wspomagający lub
pomoc nauczyciela

Od 1 stycznia 2016r. nauczyciela
wspomagającego lub pomoc nauczyciela
zatrudnia się obowiązkowo w
przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych dla dzieci i uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze
względu na autyzm, zespół Aspergera lub
niepełnosprawności sprzężonej.

http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf

Partnerzy programu:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/or
ganizowanie-ksztalcenia-dzieci-i-uczniowposiadajacych-orzeczenie-o-potrzebieksztalcenia-specjalnego-wazne-informacje.html

"Wyprawka
szkolna".

Bezpłatny dowóz
do placówki
oświatowej

Szkoła, w której uczy się dziecko

Dofinansowanie na zakup podręczników i
materiałów edukacyjnych

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-irodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym20162017

Bezpłatny dowóz należy się:
- wszystkim dzieciom z
niepełnosprawnościami uczęszczającym
do zerówek,
- uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów – bez względu na rodzaj
niepełnosprawności,
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych
z niepełnosprawnością ruchową,
upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
do 21.go r.ż,
- dzieciom i młodzieży uczęszczającym na
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
oraz uczniom z niepełnosprawnościami
sprzężonymi- do 25 r.ż.

http://pomocdlarodzicow.pl/phocadownload/i
nformator_dla_rodzicow_2016_01_14.pdf
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