Zasady udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych.
Zadanie

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych ze środków PFRON

Wniosek

Wniosek pobiera się i składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku,
ul. Słoneczna 15 d, pokój nr 6, telefon 59/84-149-81
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie,
2. kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
3. kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie
z wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
4. udokumentowana podstawa prawna zamieszkania w lokalu, w którym ma
nastąpić likwidacja barier architektonicznych - umowa najmu lub aktualny
odpis z księgi wieczystej (wniosek na likwidację barier architektonicznych),
5. zgoda właściciela lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja
barier architektonicznych,
6. szczegółowy kosztorys ofertowy z przedmiarem robót i obmiarami,
dotyczący likwidacji barier architektonicznych i zakresu robót określonego
we wniosku, sporządzonego przez osobę ze stosownymi w tym zakresie
uprawnieniami oraz szkic pomieszczenia, w którym ma nastapić likwidacja
bariery – stan aktualny i stan po zmianach (wniosek na likwidację barier
architektonicznych)
7. opinia lekarza specjalisty, psychologa lub pedagoga szkolnego lub z poradni
pedagogiczno – psychologicznej, zawierająca szczegółowy opis schorzenia
uzasadniający konieczność zakupu sprzętu (wniosek na likwidację barier w
komunikowaniu się),
8. oferta cenowa od sprzedawcy (dotyczy zakupu sprzętu w ramach likwidacji
barier technicznych)
Wnioski są rozpatrywane i realizowane w danym roku kalendarzowym.
•
wnioski można składać w ciągu roku.
•
wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie pod względem formalnym w
terminie 10 dni od daty jego złożenia i w tym terminie wnioskodawca
zostanie poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach
•
w razie zauważenia uchybień wnioskodawca zobowiązany jest do ich
uzupełnienia w terminie 30 dni,
•
nieuzupełnienie uchybień wniosku w wyznaczonym terminie powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,
•
kompletny wniosek podlega zaopiniowaniu i rozpatrzeniu merytorycznemu
w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku przez Komisję ds.
rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołaną
Zarządzeniem nr 4/2012 Dyrektora MOPR w Słupsku z dnia 13.04.2012 r.

Umowa

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą
lub jej przedstawicielem ustawowym a Prezydentem Miasta Słupska.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie
więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Przed podpisaniem umowy nie należy dokonywać zakupu i wykonywać prac
związanych z likwidacją bariery.

Podstawa
prawna:





Ustawa 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),
Rozporządzenie 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)

Zasady udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może zostać
przyznane osobom niepełnosprawnym, których przyczyną niepełnosprawności
jest dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narzadu wzroku, choroba
neurologiczna, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) nie poruszają się samodzielnie lub poruszają się na wózku inwalidzkim
b) korzystają z przedmiotów ortopedycznych (kul, balkoników, protez kończyn,
itp.)
c) nie korzystają z przedmiotów ortopedycznych, ale mają trudności w
poruszaniu się potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty
d) z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym
e) które stale zamieszkują w budynku lub lokalu mieszkalnym, w którym ma
zostać przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych. Przez miejsce
zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art.25 KC)
miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu,
będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane
są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o
miejscu nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale
również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów
życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
2. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęta likwidacja barier
architektonicznych w budynkach / pomieszczeniach już istniejących.
3. Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być objęte dostosowanie
budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych.
Jeżeli niepełnosprawność powstała po odbiorze budynku i nie można było jej
przewidzieć, to istnieje wyjątek od wyżej wymienionej zasady.

4. W ramach likwidacji barier architektonicznych dofinansowaniu nie podlegają
prace o charakterze remontowo – wykończeniowym ( np. wymiana instalacji
elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania,
wykonanie podwieszanego sufitu itp.), które nie mają bezpośredniego związku z
likwidowaną barierą
5. W ramach likwidacji barier architektonicznych, w zależności od potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie następującego
zakresu prac w lokalu mieszkalnym:
a) zakup i montaż podnośnika sufitowego, platformy schodowej, innych
urządzeń do transportu pionowego,
b) zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych
(mieszkania) oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń
higieniczno – sanitarnych,
c) prace polegające na likwidacji progów,
d) zakup i montaż drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej
90 cm,
e) przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do
potrzeb osoby niepełnosprawnej, w tym:
•
ułożenie wykładziny lub terakoty antypoślizgowej,
•

ułożenie glazury na ścianach w obrębie miejsca natryskowego i
umywalki,

•

wykonanie miejsca natryskowego (kratka odpływowa ze
spadkiem) lub montaż brodzika bezprogowego z elementami
osłaniającymi (kabina prysznicowa, inna stała osłona lub drążek z
zasłoną prysznicową), które nie będą stanowiły bariery w
korzystaniu z natrysku (minimalny prześwit 90 cm),

•

montaż uchwytów przy urządzeniach higieniczno – sanitarnych,

•

montaż siedziska w miejscu natryskowym,

•

montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych ( z wyprofilowaną
wklęsłą przednią krawędzią) z osprzętem,

•

montaż miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych o długości
70 – 75 cm z instalacją spłukującą,

•

wyburzenie ścianek działowych wewnętrznych, których usunięcie
jest niezbędne w celu likwidacji bariery,

•

wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w związku ze
zmianą usytuowania lub wymianą urządzeń higieniczno –
sanitarnych lub miejsca natryskowego,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem mogą być objęte
prace, materiały i urządzenia z zakresu likwidacji barier architektonicznych nie
wymienione w pkt 5, ponieważ różnorodność obiektów pod względem
architektury, konstrukcji, usytuowania, stanu techicznego i występujących w
nich barier sprawia, że rozwiązania projektowe powinny mieć charakter
indywidualny. Rozwiązania określone w niniejszych zasadach należy traktować
jako przykładowe. Rozszerzanie lub zawężanie zakresów powinno wynikać z

konkretnych i uzasadnionych potrzeb.
6. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się mogą
otrzymać osoby niepełnosprawne na zakup sprzętu elektronicznego i jego
oprogramowania, których potrzeba posiadania wynika z niepełnosprawności.
Ponadto dofinansowane urządzenie musi umożliwić lub w znacznym stopniu
ułatwić nawiązywanie podstawowych, codziennych kontaktów z otoczeniem,
w nawiązywaniu których osoba niepełnosprawna napotykała barierę wynikającą
z niepełnosprawności.
Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania mogą
otrzymać w szczególności osoby:
- z dysfunkcją narządu słuchu, która występuje pomimo korekcji przy pomocy
aparatu słuchowego
- z dysfunkcją narządu mowy
- z dysfunkcją narządu ruchu korzystające z wózka inwalidzkiego lub innego
sprzętu ortopedycznego
- dla osób z dysfunkcją narządu wzroku jeżeli wnioskowany sprzęt zawiera
elementy ułatwiające posługiwanie się nim przez osoby niedowidzące lub
służące osobom niedowidzącym
7. Dofinansowanie w ramach likwidacji barier technicznych mogą otrzymać
osoby niepełnosprawne na zakup specjalistycznego sprzętu przeznaczonego dla
osób niepełnosprawnych, likwidującego bariery utrudniające lub
uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne.
Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w
społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku chorobami neurologicznymi lub
innym utrudniającymi funkcjonowanie, w ramach likwidacji barier technicznych
możliwe jest dofinansowanie zakupu w szczególności urządzeń
skonstruowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych:
a)

schodołaz,

b)

krzesełko wannowe i toaletowe,

c)

nakładka na miskę ustępową,

d)

nakładka na wannę

e)

podnośnik kąpielowo - transportowy

Zakup powszechnie używanego sprzętu AGD nie podlega dofinansowaniu,
wyjątek stanowi sprzęt specjalistycznie przystosowany dla osób
niepełnosprawnych, np. z fabrycznie zamontowanym specjalnym panelem
sterowania przeznaczonym dla osób niewidomych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem może być objęty
zakup urzadzeń i przedmiotów z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych nie wymienionych w pkt 6 i 7, ponieważ róznorodność schorzeń
osób niepełnosprawnych i związanych z tym potrzeb mają charakter
indywidualny.

