
MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA  w ramach programu PFRON 

„SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ!”  

 

          Informujemy, że Powiat Wągrowiecki przyjął zaproszenie do realizacji programu 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jednostką wyznaczoną 

 do obsługi wniosków i realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wągrowcu. 

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta,                 

jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej 

poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium 

dostępności. 

Dofinansowaniu podlegają koszty wynajęcie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych 

spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. 

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki: 

1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób 

z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie 

traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w 

przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów 

szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku; 

3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania 

aktywności zawodowej; 

5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia 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 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 

2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej 

wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 



3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej 

wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych 

przez beneficjenta a jego maksymalna wysokość zależy od lokalizacji przedmiotu 

dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące 

bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie oraz aktualnej 

wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni 

użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, 

ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany 

kwartał. 

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, 

samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Adresat Programu składa wniosek w 

„Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW). 

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

 

Termin naboru wniosków: od 22 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, 

ul. Wierzbowa 1, tel. 67 26 27 614 

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl 

Załączniki: 

1. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – 

Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-

zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-

programowe/program/ 

2. Treść programu oraz sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-

real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-

programu/ 

 

Załączniki do pobrania: 

Treść programu S-A-M Mieszkanie dla absolwenta 

Załącznik nr 1 do programu S-A-M Mieszkanie dla absolwenta 

Szczegółowe zasady S-A-M Mieszkanie dla absolwenta 

Wzór zaświadczenia lekarskiego S-A-M Mieszkanie dla absolwenta (dysfunkcja narządu ruchu) 

Wzór zaświadczenia lekarskiego S-A-M Mieszkanie dla absolwenta (dysfunkcja narządu słuchu) 
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