B, B2, B4 - lista załączników
- swoje (lub dziecka - nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności) orzeczenie o niepełnosprawności,
- akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
- dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
- osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie
lekarskie w przypadku osób do 16 r.ż., (zał 2a)- B1,B3
- osoba z dysfunkcją narządu wzroku z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie
(okulista) w przypadku osób do 16 r.ż., (zał 2b lub zał 2c)- B1,B3
- osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności:
zaświadczenie lekarskie (specjalista) (dysfunkcja obu rąk) - (zał 2a lub zał 2b), B1,
- osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osób do 16
r.ż., (zał 1a) B4
- osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
osoba z dysfunkcją -narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: zaświadczenie
lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O, (zał 2b, zał 2c) – B1,B3
- osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia
jest inna niż 03-L (zał 1a) B4
- Oferta cenowa na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (sporządzona wg wzoru
określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne
osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do
Realizatora programu,
-- fakultatywnie: opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych
potrzeb wynikających z aktywności,
- uzasadnienie do wniosku,
- Dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie studiów,
- Dokument potwierdzający zatrudnienie,
- Dokument potwierdzający poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1.

skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,

2.
kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz
w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

