
Kryteria oceny wniosków – Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.

Ocena merytoryczna wniosku oparta będzie na systemie punktowym, zgodnie ze wzorem  Karty
oceny wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON.

1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się - może zostać przyznane osobom
niepełnosprawnym, które z powodu niepełnosprawności mają trudności w nawiązywaniu kontaktów
z otoczeniem.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się  Komisja  bierze pod
uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje odpowiednią ilość punktów  ze względu na:

a) Posiadany stopień niepełnosprawności:

-  30 pkt - znaczny stopień niepełnosprawności.                

-  15 pkt - umiarkowany stopień niepełnosprawności.        

-  1 pkt - lekki stopień niepełnosprawności.        

b) Rodzaj dysfunkcji:           

-  40  pkt  –  Wnioskodawca  z  dysfunkcją  narządu  wzroku  jeżeli  wnioskowany  sprzęt  zawiera
elementy ułatwiające posługiwanie się nim przez osoby z daną dysfunkcją.        

- 30 pkt – wnioskodawca ze znaczną dysfunkcją narządu mowy.  

- 10 pkt – Wnioskodawca z dysfunkcją narządu słuchu, która występuje pomimo korekcji  przy
pomocy aparatu słuchowego oraz znaczna dysfunkcja narządu ruchu – osoba poruszająca się na
wózku inwalidzkim lub porażenie czterokończynowe.

- 3 pkt - wnioskodawca porusza się z pomocą przedmiotów ortopedycznych (kul, balkonika, protez
kończyn dolnych). 

c) Sytuacja rodzinna:

- 20 pkt – osoba zamieszkująca samotnie.

d) Wiek wnioskodawcy:

- 15 pkt - osoby  do 65 r. ż. (włącznie).

-  5 pkt - osoby powyżej 65 r. ż.

e) 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 w komunikowaniu
się 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 
około 80% środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania. Pozostałe środki tj. około 20 % 
zostaną podzielone w czerwcu danego roku.

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.


