Kryteria oceny wniosków - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych realizowane są w
oparciu o zapisy:



Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Tekst jednolity: Dz. U z 2011r, nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r, w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Tekst jednolity: Dz. U z 2013 r, poz. 1190 z
późniejszymi zmianami).

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych rozpatrywane są przez Komisję
ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON, powołaną przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Ocena merytoryczna wniosku oparta będzie na systemie punktowym, zgodnie z Kartą oceny
wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON.
1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych - może zostać przyznane osobom
niepełnosprawnym, których przyczyną niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu,
dysfunkcja narządu wzroku, choroba neurologiczna, które mają problem w poruszaniu się.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację barier architektonicznych Komisja bierze pod uwagę
następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów ze względu na:
a) Posiadany stopień niepełnosprawności:
- 30 pkt - znaczny stopień niepełnosprawności.
- 10 pkt - umiarkowany stopień niepełnosprawności.
- 1 pkt - lekki stopień niepełnosprawności.
b) Sposób poruszania się:
-35 pkt - wnioskodawca porusza się na wózku inwalidzkim lub posiada dysfunkcję narządu wzroku
w stopniu znacznym.
- 15 pkt - wnioskodawca korzysta z przedmiotów ortopedycznych (kul, balkonika, protez).
- 10 pkt - wnioskodawca nie korzysta z przedmiotów ortopedycznych, ale ma trudności w
poruszaniu się potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty.
- 1 pkt - osoba porusza się samodzielnie.
Nie udziela się dofinansowania osobom niepełnosprawnym całkowicie leżącym, nie poruszającym
się w jakikolwiek sposób.
c) Sytuacja rodzinna:
- 15 pkt - osoba zamieszkująca samotnie lub wyłącznie z inną osobą niepełnosprawną stopnia
znacznego lub umiarkowanego lub osobą niepełnoletnią.

d) Wiek wnioskodawcy:
- 10 pkt - osoby do 65 r. ż. (włącznie).
- 5 pkt - osoby powyżej 65 r. ż.
e) Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania:
- 15 pkt - kwota dofinansowania do 6 000 zł, włącznie lub kwota wynikająca z zakupu i montażu
podnośnika, podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
- 5 pkt - kwota dofinansowania powyżej 6 000 zł.
f) Sytuacja dochodowa
- 10 pkt - średni miesięczny dochód na osobę lub na jednego członka wspólnego gospodarstwa
poniżej 1 200 zł, netto.
- 5 pkt - średni miesięczny dochód na osobę lub na jednego członka wspólnego gospodarstwa
1 201 - 2 000 zł, netto.
- 1 pkt - średni miesięczny dochód na osobę lub na jednego członka wspólnego gospodarstwa
powyżej 2 000 zł, netto.
3. Maksymalna ilość punktów wynosi - 115 punktów
4. Kompletny wniosek podlega zaopiniowaniu i rozpatrzeniu przez Komisję ds. rozpatrywania
wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier
architektonicznych powołaną Zarządzeniem Dyrektora MOPR w Słupsku w terminie do 30 dni od
daty złożenia.
5. Komisja zbiera się na posiedzenie w terminie do 30 dni po otrzymaniu środków finansowych na
realizację zadania w roku kalendarzowym, dokonuje punktowej oceny wniosków, ustala listę
rankingową wniosków wg uzyskanej ilości punktów i przyznaje dofinansowania do wyczerpania
środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.
6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, kryterium ostatecznym przyznania
dofinansowania będzie wysokość średniego miesięcznego dochodu.
7. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

KARTA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Imię i nazwisko wnioskodawcy

............................................................................................

Nr i data wpływu wniosku do MOPR

............................................................................................

OCENA FORMALNA *

Osoba niepełnosprawna ma trudności w poruszaniu się

TAK / NIE

Likwidacja bariery umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie TAK /NIE
niepełnosprawnej
wykonywanie
podstawowych,
codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem
Czy Wnioskodawca w ciągu ostatnich trzech lat nie był stroną umowy TAK/NIE
o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z
przyczyn leżących po jego stronie
OCENA SZCZEGÓŁOWA
Kryteria oceny

Zakres punktacji

Stopień niepełnosprawności

30 pkt- znaczny stopień (I grupa)
10 pkt - umiarkowany stopień (II grupa)
1 pkt - lekki stopień (III grupa)

Sposób poruszania się

35 pkt - wnioskodawca porusza się na wózku
inwalidzkim lub posiada dysfunkcję narządu
wzroku w stopniu znacznym,
15 pkt - wnioskodawca korzysta z
przedmiotów ortopedycznych (kul,
balkonika, protez kończyn dolnych),
10 pkt - wnioskodawca nie korzysta z
przedmiotów ortopedycznych, ale ma
trudności w poruszaniu się potwierdzone
zaświadczeniem lekarza specjalisty,
1 pkt - wnioskodawca porusza się
samodzielnie,

Sytuacja rodzinna

15 pkt - osoba zamieszkująca samotnie lub
wyłącznie z inną osobą niepełnosprawną
stopnia znacznego lub umiarkowanego lub
osobą niepełnoletnią,

Wiek wnioskodawcy

10 pkt - osoby do 65 r.ż. włącznie
5 pkt - osoby powyżej 65 r. ż.

Wysokość kwoty wnioskowanego
dofinansowania

15 pkt - kwota wnioskowana do 6 000 zł,
włącznie lub kwota wynikająca z zakupu i

Liczba
punktów

montażu podnośnika, podjazdu dla osób
niepełnosprawnych,
5 pkt - kwota wnioskowana powyżej 6 000 zł
Sytuacja dochodowa

10 pkt - średni miesięczny dochód na osobę
lub na jednego członka wspólnego
gospodarstwa poniżej 1 200 zł,netto
5 pkt - średni miesięczny dochód na osobę
lub na jednego członka wspólnego
gospodarstwa 1 201 - 2 000 zł, netto
1 pkt - średni miesięczny dochód na osobę
lub na jednego członka wspólnego
gospodarstwa powyżej 2 000 zł, netto

Łączna ilość punktów

Max 115

* Wskazanie odpowiedzi "NIE" na którykolwiek z punktów oceny formalnej powoduje, że wniosek o dofinansowanie
jest rozpatrzony negatywnie i nie wymaga oceny w części szczegółowej.

