Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 6 z dnia 27.03.2020r
Kierownika Powiatowego Centrum
Rodzinie w Braniewie

Pomocy

„Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w
powiecie braniewskim”
Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U z 2020 poz 2046. ).
2. 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 (Dz.U. 2015 poz. 926).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie ( Dz. U. z 2019 r. poz.1267 z późn. zm. ).
4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230 poz.1694 z późn. zm).

I.
PRZEDMIOTY
ORTOPEDYCZNE
REHABILITACYJNY

I

ŚRODKI

POMOCNICZE

ORAZ

SPRZĘT

1. Osoba niepełnosprawna może złożyć w roku bieżącym wniosek o dofinansowanie do
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z fakturami.
2. Podstawą przyznania dofinansowania wniosków złożonych w bieżącym roku z fakturami za
rok poprzedni, stanowić będą wyłącznie faktury wystawione od dnia 01października do 31
grudnia za rok poprzedni
3. Wnioski w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu do PCPR, aż do
momentu wyczerpania środków PFRON na ten cel przyznanych uchwałą Rady Powiatu na
dany rok.
4. Ustala się następujące wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zakupu
aparatów słuchowych i wkładek usznych:
a) dla dzieci i młodzieży od 16 roku życia do 24 roku życia uczącej się i nie pracującej bez
względu na stopień niepełnosprawności do 150 % sumy kwoty limitu przyznanego
przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie więcej jednak niż do wysokości kosztów
poniesionych przez wnioskodawcę.
b) dla osób dorosłych, niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub
równoważne) w wieku aktywności zawodowej, poszukującej pracy, pracującej i/ lub
studiującej do 150 % sumy kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia nie więcej jednak niż do wysokości kosztów poniesionych przez
wnioskodawcę.
c) w pozostałych przypadkach do 70% limitu przyznanego przez limitu przyznanego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia nie więcej jednak niż do wysokości kosztów poniesionych
przez wnioskodawcę, do wkładki usznej do 100% limitu przyznanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia nie więcej jednak niż do wysokości kosztów poniesionych przez
wnioskodawcę.
5. Ustala się następujące wysokości dofinansowania ze środków PFRON do zakupu
pieluchomajtek:
a) do 150 % sumy kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie
więcej jednak niż do kwoty 175,50zł przysługujących za zakup pieluchomajtek za
okres 1 miesiąca
b)
do 100% limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie więcej jednak
niż do wysokości 115,50 zł przysługujących za zakup pieluchomajtek na okres 1
miesiąca.
6. Ustala się wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON:
a) dla osoby dorosłej niepełnosprawnej legitymującej się znacznym, umiarkowanym lub
równoważnym stopniem niepełnosprawności do 50% kosztów sprzętu nie więcej jednak
niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (na podstawie ofert
cenowych ze sklepu, zweryfikowanych przez pracownika PCPR).

a) dla dzieci i młodzieży od 16 roku życia do 24 roku życia uczącej się i nie pracującej bez
względu na stopień niepełnosprawności do 80 % kosztów sprzętu nie więcej jednak niż
do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (na podstawie ofert
cenowych ze sklepu, zweryfikowanych przez pracownika PCPR).
7. Ustala się katalog rzeczowy sprzętu rehabilitacyjnego.
a) rower stacjonarny,
b) stepper,
c) bieżnia,
d) wioślarz,
e) rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
f) tablica do ćwiczeń manualnych,
g) maty do hydromasażu,
h) przyrząd do masażu ciała,
i) ściskacz do dłoni,
j) piłki z kolcami, krążki do ćwiczeń
k) oprzyrządowanie do łóżek rehabilitacyjnych,
l) materace, poduszki, wałki, kliny rehabilitacyjne,
m) drabinki do ćwiczeń,
n) orbiterek.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie ze środków PFRON może obejmować
zakupy urządzeń nie wymienionych w powyższym katalogu na podstawie zaświadczenia od
lekarza specjalisty lub medycyny rodzinnej, analizy sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy,
każdorazowo decyzję będzie podejmował Kierownik PCPR .
Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)
sow.pfron.org.pl Warunkiem złożenia wniosku za pośrednictwem systemu SOW jest posiadanie
podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

II. TURNUSY REHABILITACYJNE
1. Wnioski w zakresie dofinansowania do turnusów będzie rozpatrywała Komisja powołana przez
Kierownika PCPR, składająca się z pracowników PCPR, Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej powiatu
braniewskiego, organizacji pozarządowych.
2. W pierwszej kolejności do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski:
a) dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku od 16 r.ż. do 24 r.ż. uczące się i niepracujące
bez względu na stopień niepełnosprawności,
b) kombatanci oraz ofiary represji powojennych
c) osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem pracujące zawodowo
w zakładzie pracy chronionej,
a) osoby dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które
nigdy nie korzystały z tej formy dofinansowania,
b) pozostałe osoby dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem zostaną
uszeregowane według daty ostatniego dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
oraz daty wpływu wniosku.
3. W przypadku środków pochodzących z rezygnacji wnioskodawców dofinansowanie będzie
przyznawane osobom zgodnie z zasadami określonymi powyżej do momentu wykorzystania
puli środków finansowych na zadanie.
4. Osobom dorosłym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem i ich opiekunom, obniża się
o 20% wysokość dofinansowania ustalonego w § 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U
Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.).
5. Kombatanci oraz ofiary represji wojennych otrzymują dofinansowanie nie podlegające
obniżeniu.
6.Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do turnusu rehabilitacyjnego drogą elektroniczną za
pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl Warunkiem złożenia wniosku
za pośrednictwem systemu SOW jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego/.
III. BARIERY ARCHITEKTONICZNE, TECHNICZNE I W KOMUNIKOWANIU SIĘ
BARIERY ARCHITEKTONICZNE
Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo – wykończeniowym, które nie
wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią jedynie poprawienie
estetyki pomieszczeń, takie jak malowanie, wykańczanie płytkami glazurowanymi pomieszczeń,
wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, ocieplania, wymianę istniejących urządzeń
higieniczno – sanitarnych na nowe, itp., wyposażenie mieszkania w urządzenia standardowe.
Przyjęcie wniosku do realizacji nie jest jednoznaczne z dofinansowaniem zakresu wskazanego
przez Wnioskodawcę.
2. Zakres prac, który może zostać przyjęty do dofinansowania określony zostanie w protokole
sporządzonym przez komisję powołaną przez kierownika PCPR, w trakcie wizji lokalu
w miejscu zamieszkanie osoby niepełnosprawnej.
3. Kosztorys i projekt budowlany, o ile będzie konieczny ze względu na rodzaj prac, wymagane
są dopiero po przeprowadzeniu wizji zgodnie z zakresem wskazanym w protokole.
4. Realizacja w/w zadania wymaga podpisania Umowy o dofinansowanie, w związku
z powyższym Wnioskodawca nie może dokonać zakupu przed podpisaniem Umowy z PCPR.
5. Złożone wnioski są oceniane wg skali punktowej stanowiącej zał. Nr 1 do niniejszych zasad.
Do realizacji przyjmowane są najwyżej punktowane wnioski do momentu wykorzystania puli
środków finansowych na zadanie.
6. Wszystkie prace budowlane będzie realizował zgodnie z wymogami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 1409 z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z późn. zm.).
7. Najwyżej punktowane są wnioski tych osób niepełnosprawnych, które:
a) poruszają się na wózkach inwalidzkich, po amputacji kończyn i przedłożą zaświadczenie
lekarskie, które potwierdzi ten fakt,
b) zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami z orzeczoną
niepełnosprawnością lub zamieszkujące samotnie,
c) nie korzystały dotychczas z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
d) pracują, uczą się studiują lub są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne
poszukujące pracy.
8. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, zostają ocenione w skali
punktowej i uszeregowane do dofinansowania według wyliczonej punktacji oraz daty wpływu
wnioski.
9. Ustala się limity dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych:
a) do wykonania podjazdu do 95 % wartości, jednak nie więcej niż do kwoty 11 000 zł
b) do przystosowania łazienki z przebudową itp. do 95 % wartości, jednak nie więcej niż do
kwoty 12 000 zł
c) do przystosowania łazienki do 95 % wartości, jednak nie więcej niż do kwoty 10 000 zł do
zakupu schodołazu do 95 % wartości, jednak nie więcej niż do kwoty 9 000 zł
d) do zakupu krzesła schodowego do 95 % wartości, jednak nie więcej niż do kwoty 20 000zł
1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony pozytywnie ,
pomimo uzyskania mniejszej liczby punktów po akceptacji Kierownika PCPR, podpartej
przeprowadzoną pozytywną wizją lokalną oraz pozytywnym zaopiniowaniu Komisji ds
opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, likwidacji
barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, wniosków o
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
10. Ustala się Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do dofinansowania ze środków
Funduszu w ramach zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu

zamieszkania osoby niepełnosprawnej
1) z dysfunkcją narządu ruchu:
w niżej wymienionym zakresie rzeczowym:
a) budowy pochylni zapewniającej samodzielny dostęp do budynku wraz
z oporęczowaniem,
b) wykonania dojścia do budynku mieszkalnego od bramy wjazdowej do drzwi
wejściowych do mieszkania ( chodnika o szerokości 1,5 m wykonanego z materiałów
nie powodujących poślizgu, np. z betonu, kostki brukowej),
c) zakupu i montażu urządzeń do transportu pionowego ( podnośnika, platformy
schodowej, krzesełka dźwigowego, windy przyściennej itp.)
d) zakupu transportera schodowego,
e) zakupu i montażu podnośnika sufitowego,
f) zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,
g) likwidacja progów wraz z ewentualną wymianą drzwi,
h) położenia nowej wykładziny podłogowej ( dywanowej, PCV, z płytek antypoślizgowych),
wykonania podłogi drewnianej ( z desek) lub wylewki, tylko w sytuacji gdy
dotychczasowa podłoga zagraża bezpieczeństwu osoby niepełnosprawnej,
i) zakupu i montażu drzwi ( wraz z likwidacja progów) w przypadku gdy wymiana drzwi
spowodowana jest koniecznością poszerzenia otworów drzwiowych,
j) zakupu i montażu drzwi przesuwnych,
k) wykonania ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego- dla wnioskodawców
mieszkających samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, niezdolną do pomocy
wnioskodawcy,; lub zakupu grzejnika olejowego lub elektrycznego,
l) dostosowanie łazienki do potrzeb Wnioskodawcy, w zakresie:
 wymiany urządzeń sanitarnych na przystosowanie do potrzeb wnioskodawcy,
 montażu poręczy przy urządzeniach higieniczno- sanitarnych oraz krzesełka ,
 wymiany instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, fliz ściennych
i podłogowych, wykonania prac tynkarsko- malarskich, w przypadku gdy taka
konieczność wynika z prowadzenia robót wymienionych w pkt. 13 lit. a; a także
w przypadku powiększenia powierzchni łazienki.
2) ze znacznym niedowładem lub brakiem kończyn górnych, dodatkowo w zakresie:
wymiany baterii, na przystosowanie do potrzeb Wnioskodawcy( np. uchylne)
zakupu urządzeń umożliwiających otwieranie drzwi.
3) niewidome z dysfunkcją narządu ruchu, w zakresie:
a) zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno- sanitarnych,
b) likwidacji progów wraz z ewentualną wymianą drzwi,
c) położenia nowej wykładziny podłogowej ( dywanowej, PCV, z płytek antypoślizgowych)
d) wykonania podłogi drewnianej ( z desek) lub wylewki, tylko w sytuacji gdy
dotychczasowa podłoga zagraża bezpieczeństwu osoby niewidomej,
e) wykonania dojścia do budynku mieszkalnego do bramy wjazdowej do drzwi
wejściowych do mieszkania ( chodnika o szerokości do 1,5 m wykonanego
z materiałów nie powodujących poślizgu, np. z betonu, kostki brukowej)
f) budowy pochylni zapewniającej dostęp do mieszkania wraz z oporęczowaniem,
g) wykonania ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego ( dla osób niewidomych
mieszkających samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, niezdolną do pomocy
Wnioskodawcy) lub zakupu grzejnika elektrycznego lub olejowego
11. W wyjątkowych przypadkach zakres likwidowanych barier może być szerszy niż przewidziany
w niniejszym katalogu i obejmować osoby niepełnosprawne z innymi niż w/w schorzeniami
powodującymi trudności w poruszaniu się.
12. Warunkiem dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych jest przedłożenie przez
Wnioskodawcę zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego
szczegółowy opis schorzenia, będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności.
Zaświadczenie stanowić będzie podstawę do ustalenia indywidualnego zakresu robót, które
mogą być dofinansowane ze środków PFRON.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ.
WYKAZ SPRZĘTU/URZĄDZEŃ, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu do likwidacji barier w komunikowaniu się jeżeli jego
realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie
podstawowych , codziennych czynności lub kontakt z otoczeniem mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne , jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
2. W przypadku starania się przez wnioskodawcę o dofinansowanie do zakupu zestawu
komputerowego jeżeli ich realizacja umożliwi lub
w znacznym stopniu ułatwi osobie
niepełnosprawnej kontakt z otoczeniem , mogą ubiegać się :
a) dzieci i młodzież powyżej 7 roku życia uczące się, posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu , wzroku , mowy a także
schorzenia neurologiczne tj. porażenie mózgowe, ADHD, autyzm, zespół Downa,
wymagające specjalistycznego oprogramowania dostosowanego do określonej
niepełnosprawności
jeżeli
jest
to
uzasadnione
potrzebami
wynikającymi
z niepełnosprawności, (osoby nie kwalifikujące się do dofinansowania z pilotażowego
programu AKTYWNY SAMORZĄD, moduł I).
b) osoby dorosłe do 60 r.ż. , aktywne zawodowo, uczące się lub studiujące posiadające
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z powodu
dysfunkcji narządu ruchu, słuchu, wzroku i mowy wymagające specjalistycznym
oprogramowaniem dostosowanym do niepełnosprawności oraz (osoby nie kwalifikujące się
do dofinansowania z pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD, moduł I).
3. Złożone wnioski są oceniane wg skali punktowej stanowiącej zał. Nr 2 do niniejszych zasad. Do
realizacji przyjmowane są najwyżej punktowane wnioski do momentu wykorzystania puli
środków finansowych na zadanie.
4. Dofinansowanie ze środków finansowych funduszu może być objęty zakup urządzeń
(wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
zawartych w katalogu kosztów kwalifikowanych możliwych do dofinansowania ze środków
Funduszu.
5. Ustala się Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do dofinansowania ze środków
Funduszu w ramach zadania dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się:
1) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, w następującym zakresie:
a) zakupu specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
- wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizacje świetlną,
- wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
- innych sygnalizatorów optycznych zastępujących dźwięk,
b) zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
c) zakup zestawu komputerowego ze specjalnym oprogramowaniem dla osób
z dysfunkcją narządu słuchu,
d) zakup wzmocnionych aparatów dla słabosłyszących,
e) zakup wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
f) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora lub radia
( przewodowych lub bezprzewodowych).
2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, w następującym zakresie:
a) zakup aparatu telefonicznego z dużą klawiaturą lub klawiaturą brajlowską oraz funkcją
wybierania numerów głosem,
b) zakup sprzętu radiofonicznego,
c) zakupu materiałów optycznych i elektrooptycznych( np. powiększalniki telewizyjne, folie
optyczne do czytania),
d) zakupu programów powiększających i udźwiękawiających,
e) zakupu urządzenia lektorskiego,
f) zakupu maszyny do pisania Braille´a wraz z oprzyrządowaniem( drukarka, tabliczki, rysiki,
papier brajlowski itp.)
g) zakup telefonu komórkowego z programem udźwiękawiającym- tylko dla osób
niewidomych,
h) komputer dla osoby niedowidzącej
3) dla osób z dysfunkcja narządu ruchu, w zakresie:
a) zakup zestawu komputerowego,

b) zakup telefonu bezprzewodowego,
c) zakup faksu lub telefaksu- dla osób niepełnosprawnych czynnych zawodowo.
6. Ustala się limity dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się:
a) zakup komputera/laptop z odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem i lub
oprzyrządowaniem dostosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej do 95% wartości nie
więcej jednak niż do 3 500 zł,
b) zakup oprogramowania specjalistycznego do 95% wartości nie więcej jednak niż 2 000 zł.
7. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wnioskodawca udowodni, że zakup proponowanego
sprzętu zlikwiduje barierę w komunikowaniu się, dofinansowanie może objąć urządzenia
i usługi nie wymienione w Katalog kosztów kwalifikowanych, a także przyznane może zostać
osobom z innymi niż z ww. schorzeniami. Jednakże w każdym przypadku wymagane jest
przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego
szczegółowy opis schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności. Każdorazowo decyzję
będzie podejmował Kierownik PCPR.
BARIERY TECHNICZNE
1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na realizację zadań z zakresu likwidacji
technicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów
z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do następujących urządzeń:
a) zakup roweru trójkołowego do 95% wartości, jednak nie więcej niż do kwoty 1 700,00zł,
b) zakup roweru trójkołowego elektrycznego do 95% wartości, jednak nie więcej niż do
kwoty 3 000 zł,
c) zakup roweru elektrycznego do 95 % wartości, jednak nie więcej niż do kwoty
3 000 zł
d) zakup łóżka rehabilitacyjnego do 95 % wartości, jednak nie więcej niż do kwoty
1 500 zł
e) w pozostałych przypadkach do 95 % wartości wnioskowanego sprzętu technicznego
ułatwiającego funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w miejscu zamieszkania
zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami w tym m.in. zakup i montaż uchwytów dla
osób niepełnosprawnych, nadstawka sedesowa, krzesło toaletowe, itp.
3. Ustala się Katalog kosztów kwalifikowanych (zakup urządzeń wraz z montażem)
dofinansowywanych ze środków Funduszu w ramach zadania dofinansowanie likwidacji
barier technicznych:
1) osoby niewidome, w zakresie:
a) zakupu przystosowanych pomocy w zakresie gospodarstwa domowego,
b) zakupu czujników gazu, dymu,
c) zakupu obrajlowionych pomocy szkolnych ( np. kalkulatora z zastosowaniem mowy
syntetycznej lub z powiększonym polem odczytu, linijek, ekierek, kątomierzy,
globusa, podstawki do książek, map brajlowskich),
d) zakupu kuchni elektrycznej,
e) zakup kuchenki mikrofalowej,
f) zakup pralki automatycznej dla osoby niepełnosprawnej ( zamieszkałej samotnie lub
z innymi osobami niepełnosprawnymi z powodu narządu wzroku lub ruchu).
2) osoby ze schorzeniami układu oddechowego, schorzeniami alergicznymi,
w zakresie:
a) zakupu oczyszczacza powietrza,
b) zakupu nawilżacza powietrza,
c) zakupu inhalatora – na wniosek lekarza specjalisty tj. pulmonologa, specjalisty
chorób płuc lub lekarza prowadzącego
3) kobiety po mastektomii:
a) zakupu klina pod rękę,
b) zakupu rękawa elastycznego przeciwobrzękowego,
c) zakupu gorsetu,
d) zakupu biustonosza onkologicznego
4) osoby z dysfunkcją narządu ruchu , w zakresie:
a) zakupu siedziska wannowego, krzesełka toaletowego, taboretu prysznicowego,

podnośnik elektryczny, podnośnika wannowego, nadstawki sedesowej, stopnia
wannowego z podnóżkiem, uchwytów i poręczy,
b) zakupu wózka prysznicowo-transportowego,
c) zakupu kuchni elektrycznejd) zakupu rampy i szyn wjazdowych,
e) zakup roweru trójkołowego
f) zakup roweru trójkołowego elektrycznego,
g) zakup roweru montażu wspomagania elektrycznego.
h) rower elektryczny.
5) osoby z porażeniem czterokończynowym, w zakresie:
a) zakupu urządzenia wspomagającego „SAM” umożliwiającego obsługę niepełnosprawnego
6) osoby z niedowładem lub brakiem kończyn górnych , w zakresie:
a) zakupu przystosowanych pomocy gospodarstwa domowego,
b) zakupu pomocy w zakresie samoobsługi,
7) osoby chore na mukowiscydozę, w zakresie:
a) zakupu przyrządu do drenażu dróg oddechowych, zgodnie ze wskazaniami lekarza
specjalisty
4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wnioskodawca udowodni, że zakup proponowanego
sprzętu lub usługi zlikwiduje barierę techniczną, dofinansowanie może objąć urządzenia i
usługi nie wymienione w niniejszym katalogu, a także przyznane może zostać osobom z
innymi niż z
ww. schorzeniami. Jednakże w każdym przypadku wymagane jest
przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego
szczegółowy opis schorzenia, będącego przyczyną niepełnosprawności. Każdorazowo
decyzję będzie podejmował Kierownik PCPR.
5. Maksymalna wartość dofinansowania do barier w komunikowaniu się i technicznych
wynosić do 95% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O powyższe dofinansowania
można się ubiegać raz na trzy lata.

