Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych
Bariery techniczne się to wszelkie utrudnienia, które uniemożliwiają lub
zmniejszają

możliwość

niepełnosprawnym,

społecznego

przeszkody

wynikające

funkcjonowania
z

braku

osobom

zastosowania

odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.
Likwidacja

barier

technicznych

ma

na

celu

umożliwienie

osobie

niepełnosprawnej lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania
podstawowych, codziennych czynności.
O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych może
ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności i zostało to potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim właściwego lekarza specjalisty.
Dla niepełnosprawnych mieszkańców Przemyśla wnioski o dofinansowanie ze
środków PFRON likwidacji barier technicznych realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu Wieloosobowe Stanowisko
ds. Rehabilitacji Społecznej, ul. Dworskiego 98 parter, pok. 6,7
Kolejność postępowania:
Z działu pobieramy do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie zakupu
urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON.
Druk wraz z obowiązującą procedurą, dostępny jest również na stronie
internetowej www.mops.przemysl.pl
Wniosek o dofinansowanie składamy wraz z następującymi załącznikami:




Kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym (oryginał do
wglądu),
Kopią orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkałych wspólnie z
Wnioskodawcą (oryginały do wglądu),
Aktualnym zaświadczeniem lekarskim, wystawionym czytelnie i w języku
polskim, zawierającym informacje o rodzaju posiadanych schorzeń
utrudniających wykonywanie podstawowych czynności,






Dokumentami potwierdzającymi wysokość oświadczonych we wniosku
dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym osiągniętych w okresie trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku, (nieobowiązkowo)
Wstępną wycenę wnioskowanych urządzeń.
W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio
uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o
ustanowieniu opiekuna prawnego (do wniosku załączyć kserokopię –
oryginał do wglądu).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje
pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie
w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej
jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Kwota przyznanego dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków
znajdujących się w dyspozycji MOPS oraz liczba osób i zasadność wniosku osoby
ubiegającej się o dofinansowanie. Warunkiem przyznania dofinansowania jest
posiadanie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5%
kosztów realizowanego przedsięwzięcia.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji przedsięwzięcia
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o
dofinansowanie ze środków PFRON.
Przykładowy zakres rzeczowy dofinansowania: uchwyty, siedzisko wannowe,
podnośnik wannowy, schodołaz, czasomierz, ciśnieniomierz, aparat do
wykrywania przeszkód i innych urządzeń ułatwiających codzienne
funkcjonowanie społeczne według uzasadnionych potrzeb osoby
niepełnosprawnej.
MOPS dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania, oceniając
indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z posiadanej
niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie
rehabilitacji społecznej. Z uwagi na charakter niepełnosprawności do
dofinansowania likwidacji barier technicznych kwalifikowanie są głównie osoby
z niepełnosprawnością motoryczną/ruchową osoby z dysfunkcją słuchu lub
mowy oraz osoby z dysfunkcją wzroku.

Podpowiedzi dobrych rozwiązań w zakresie likwidacji barier technicznych
można znaleźć na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127
poz. 721), 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 2013r., poz. 1190 z późn. zm.),

