
 

 

Program PFRON ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”  
 

Przypominamy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przystąpiło do 
realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami 
wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności 
zawodowej i społecznej, finansowanych ze środków PFRON w ramach  
programu pn. ,,Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”: 
 

*Program S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta 

Celem programu jest wsparcie w rozpoczynaniu niezależnego życia absolwentów  
z niepełnosprawnością kończących naukę w szkołach, poprzez dofinansowanie 
wynajmu mieszkań. Wysokość dofinansowania będzie zależna od lokalizacji 
mieszkania, oraz od niepełnosprawności absolwenta. Na wyższe dofinansowanie 
będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, czyli wymagające mieszkania 
bez barier architektonicznych. 
 

Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym 
do dnia 31 grudnia 2024 r.  
 

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które : 
 posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub 

szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku, 

 posiadają orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności,  
a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu 
umiarkowanym, 

 złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości 
realizowania aktywności zawodowej, 

 złożą oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętym zatrudnieniu. 
 

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter 
degresywny i wynosi: 
1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% 
miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji 
wynajmowanego mieszkania; 
2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% 
miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji 
wynajmowanego mieszkania; 
3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% 
miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji 
wynajmowanego mieszkania. 
 

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium 
dostępności dla beneficjenta zależy od: 

1) lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: 
(miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, 
pozostałe gminy w danym województwie); 

2) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu 
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 



obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na 
dany kwartał; 

3) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających 
się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób). 
 

 

*Program S-A-M! Dostępne mieszkanie  
Celem tego programu jest likwidacja barier architektonicznych, na które narażone są 
osoby niepełnosprawne w miejscu swojego zamieszkania. Pomoc powinna umożliwić 
zamianę posiadanego mieszkania na inne, bez barier architektonicznych. Zamiana 
powinna ułatwić samodzielne wyjście z mieszkania osobie z niepełnosprawnością. 
 

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego 
barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne 
opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.  
                                            
Wnioski w programie „Dostępne mieszkanie” składać można w trybie ciągłym do 
dnia 31 grudnia 2024 r.  
 

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do zamiany mieszkań dotyczą grupy, 
która spełnia warunki programu (warunki te musi spełnić łącznie): 

 posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie  
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Niepełnosprawność powinna dotyczyć narządu ruchu i powodować 
konieczność poruszania się tylko i wyłącznie na wózku inwalidzkim. 

 złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach 
architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających 
samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero; 

 złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy 
prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

 w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia. 
W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, 
wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się: 

1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby 
z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego, 

2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej 
poruszanie się bez wózka. 

Wnioski wraz z wymaganym załącznikami należy składać wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi 
Wsparcia (SOW) więcej na stronie -  https://sow.pfron.org.pl/ 

 
W tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu 
elektronicznego. 

Informacje dotyczące w/w projektów można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07  
(osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sieradzu, pok. 207. 
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