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Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 199'7 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z poźn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia ż5 czerwca 2002 r. w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r, poz. 9ż6 z poźń. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada
ż001 r. w sprawie tumusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1694 z późń. zm)
oraz rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja ż0l1 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (tekst jednolityDz.U. zż019 r, poz, 126'l zpoźn. zm.),

w związku z Uchwałą nr XXVII/4lll20 Rady Miejskiej w Blomiu z dnia 27 kwiętnia 2020 r. w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oruz ustalenia
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich
rea|izację w 2020 roku,

ustalam zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytonriu orazkrfieria obowiązuj ące w 2020 r, w zakresie:
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CZĘSC I

DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

I. DEF'INICJE:

Ilekroó w niniejszym dokumencie jest mowa o:

l, NiePełnosPrawnoŚci - oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych
z Powodu stałego lub dłLrgotrwałego naruszenia sprawności organiznu, w szczególności powodującą
niezdolność do pracy.

2. Osobie niepełnosprawnej - oznaczato osobę:
a) posiadającą orzeczenie o:

znaaznym, umiarkowanym lub lekkim stoptl iu n iepełnosprawności,
niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem l6 roku życia,
całkowitej niezdolnoŚci do Pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi
z otzeczenlem o znaczftym stopniu niepełnosprawności),

- niezdolnoŚci do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi z orzęczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności),

całkowitej niezdolnoŚci do Pracy (traktowane na równi z ofzeazeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności),

częŚciowe_j niezdolnoŚci do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stoprriu
niepełnosprawności);

b) posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:
I gruPY inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),

II gruPY inwalidów (traktowane na równi z orzeczęnięm o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
- III gruPY inwalidów (traktowane na równi z orzęczeniem o |ekkirn stopniu niepełnosprawności);
c) Posiadająeą orzeczęnie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed

dniem 1 stycznia 1998 roku, zĘm że:
osobY, którYm PrzYsługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znaczneeo stopnia
niepełnosprawności,

Pozostałe osoby traktuje się jako zaliczorlę do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
3. Orzeczeniu - oznaczato:

5.

orzeczenie o niePełnosPrawnoŚci lub stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub
wojewódzki zespół ds, orzekania o niepełnosprawności,
or ze czenie lekar za or ze cznika ZIJ S,

orzeczenię wydane przed 1stycznia 1998 r. przez KRUS,
Wnioskodawcy - oznacza to :

a) osobę niepełnosprawną wnioskującą o przyznanie dofinansowania,
b) osobY ftzYczne Prowadzące dzińalnośc gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne

niePosiadające osobowoŚci prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją
osób niePełnosPrawnYch lub odPowiednio działalnośó na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej 2 Iat Przed dniem złożenia wniosku oraz udokumenttrją posiadanie środków własnych
lub PozYskanYch z innych fuodeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej
dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie dofinansowania złożony w Miejskim ośrodku pomocy
Rodzinie na wymaganym formularzu.
KomPletnYm wniosku - oznacza to wypełniony wniosek, zawierający wszystkie wymagane informacje
wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

4.

6.
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7. Przeciętnym miesięcznym dochodzie - oznacza to przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez Iiczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, o b l iczony za kw artń p op r ze dzaj ący m i e s i ąc złożenia wnio sku.

8. Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski".

9. PFRON lub Funduszu - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Ośrodku lub MOPR - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
1 1. Przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych oznacza to przedmioty określone

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r, w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (tekst jednolity Dz. U. z2019 r. poz. 1267 zpóźn. zm.).

12. Sprzęcie rehabilitacyjnym oznacza to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny
do prowadzenia zajęc rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie
osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej i jakości
życia przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności (sprzęt służący do usprawniania
zaburzony ch funkcj i organizmu lub wspomagaj ący proces rehabilitacj i).

13. Barierach w komunikowaniu się - oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie inforrnacji.

14. Barierach technicznych - oznacza to przeszkody wynikająae z braku zastosowania odpowiednich
do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń, Likwidacja tej bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umozliwić wydajniejsze
jej funkcjonowanie.

15. Barierach architektonicznych - oznacza to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego

najbliższej okolicy, które zę względu na rozwiązania teclrniczne, konstrukcyjne lub warunki uzytkowania
uniemozliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

16, Turnusie rehabilitacyjnym - oznacza to zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi ptzez nawiązywanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także poprzez udziń w zajęciach przewidzianych programem

turnusu.

17. Dyrektorze Ośrodka - oznacza to Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Bytorniu.

1B. Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie - oznacza to komisję powołaną Zarządzeniem Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

19. Pracowniku MOPR, pracowniku Ośrodka - oznacza to pracownika Zespołu ds" Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnyclr Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w By,tomiu realizującego zadania
z zakręsu rehabilitacj i społecznej .

II.INFORMACJE OGÓLNE

1. Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON wydawane i przyjmowane są w Zespo|e
ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w By{omiu.
Wnioski o dofinansowanie wymienione w części II w punktach 1, II, III, IV są wydawane i przyjmowane
od początku kazdego roku kalendarzowego - osoba niepełnosprawna moze złożyć wniosek w każdym
czasie danego roku kalendarzowego.
Wnioski wymienione w części II w punktach V i VI są przyjmowane do 30 listopada roku poprzedzalącego
realizację zadania"

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
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5.

6.

)oŚĆ Pl:z7złzzz7dz doŹnazsarazŹ zależy od łłT,sokości śt<ldków przekazanycń przez ?F,R1N, okreśIonych
uchwałą RadY Miejskiej w BYtomiu. Dofinansowania przyznawane będą po podjęciu ww. uchwaĘ,
do wYczerPania Środków finansowych PFRON przekazanych MOPR na dany rok kalenda rzory.
Wnioski moŻna składaĆ w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego
OŚrodka PomocY Rodzinie W Bytomiu lub drogą pocztową albo poprzez dedykowany system
PrzYgotowanY PrZeZ PFRON, umożliwiający m.in. składanie wniosków o dofinansowanie w formie
elektronicznej (tzw. System SoW). W systemie SoW można składać wnioski o dofinansowanie
uczestnictwa w turnusaclr rehabilitacyjnych oraz zaopatrzęnia w przedmio§ oftoped yczne i środki
Pomocnicze" Wnioski i inne dokumenty związane z udzielaniem dofinansowania podlegają rejestracji
według kolejnoŚci wP§rvu. Rozpatryrvanie wniosków odbyrva się z uwzględnieniem daty wp§rvu oraz
kryteriów dofinansowania obowiązujących w danym roku.

7. Wniosek W imieniu osobY niepełnosprawnej moze złożyć osoba upoważniona (pełnomocnik),
W imieniu osobY niePełnoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny.

8, W PrzYPadku złoŻenia kserokopii załącznikow konieczne jest przedstawienie pracownikowi ośrodka
orYginału dokumentów do wglądu (nie odnosi się to do dokumentów składanych poprzezsystem SoW).

9. RozPatrYrvanie wniosków odbyrva się w terminie 30 dni od dnia złożeltia kompletnego wniosktt
(lub uzuPełnienia wniosku o wszystkie wymagane dokumenty). Wnioskl złożone przed podjęciem przez
Radę Miejską w BYomiu uchwały doĘczącej podziału środków PFRON, rozpatrywane będą w terminie
30 dni od podjęcia ww. uchwĄ.

10. OŚrodek w terminie 7 dni od dniarozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, powiadamia Wnioskodawcę
o sposobie jego rozpatrzenia.

11. W razie uchYbień we wniosku MOPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje
wnioskodawcę o wYstęPujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostaóusunięte w tenninie:
a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;
b) do 30 dni w przypadku uchybień innych, niz sprawy finansowe.
Nieusunięcie uchYbień w wIznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenla.

12. W PrzYPadku Powzięcia wątpliwości odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych,
w szczególnoŚci co do wYsokoŚci dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowYm, mającYch wPł},rv na przyznanie dofinansowania, MOPR wzrwa wnioskodawcę do złożenia
w wYznaczonYm tenninie, nie dłuższym nlż 14 dni, licząc od dnia otrzymallia wezwania, wyjaśnień
w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

13. Wnioski niezręalizowane w danym roku nie podlegają przesunięciu na rok następny. Wnioskodawca
winien złożyc nowy wniosek w roku następnym.

14. Podanie niePrawdziwych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje odmową przyznania
dofinansowania.

15. Ostateczną decYzję o przyznanlu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje Dyrektor MopR
na Podstawie przedłożonych dokumentów, podlegającycli weryfikacji w Zespole ds. Rehabilitacji
SPołecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w By,tomiu zgodnie
z określonymi w niniejszym dokumencie zasadami.

16. W PrzYPadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie podlega dalszemu
rozpatryrvaniu.

11. W PrzYPadku Zgonu wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wqiosku (przed, dokonaniem wypłaty
dofinansowania) Środki finansowe nie zostaną wypłacone, ponieważ dofinansow anię ze środków pFRoN
j est świadczeniem przysługuj ącym konkretnej osobie niepełnosprawnej .

18. Informacje dotYczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zamieszczone są na stronie internetowej
Ośrodka (www.mopr. b}tom.pl ).



Część II

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ORAZ KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2020 ROKU

I. DOF,INANSOWANIE UCZESTNICTWA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNOW
W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

I.1. Zasady ogólne

1. O dofinansowanie moze ubiegać się osoba niepełnosprawna, która została skierowana do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, jeżeli przeciętny
miesięczny doclród, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób
we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożęnia wniosku,
nie przekracza kwoty:

50Yo przeciętnego wynagTodzenia na osobę we wspolnym gospodarstwie domowym;
650ń przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia ww. kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą
dochód ten został przekroczony, W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby
niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa
jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszanta kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia
ww. kwot dochodu.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie
niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może byc przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie jej opiekuna,
jeśli wniosek lekarza kierującego do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym zawieraWraźne wskazanie
wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

2. Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wynosi:

30%o przeciętnego wyrlagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku zycia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - ż4 |at

uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

27 oń przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

25 oń przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

20 Yo przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

20Yo przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zal<ładzię pracy chronionej

nięzaIężnię od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie jest zaokrąglana do pełnego złotego.

3. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją Ęciową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie
dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym możę zostaó podwyzszone
do wysokości 40 oń przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna moze

nastąpió, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnyrn gospodarstwie domowvm z osobą niepełnosprawną
lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

4. Dofinansowanie moze byó wykorzystane tylko i v,ryłącznie przez osobę, której zostało przyznanę.
Nie jest mozliwe przyznanie osobie kolejnego dofinansowania na len cel w danym roku ze środków
Funduszu,

5, Zę środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym
finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanej ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

6. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenta wniosku dotyczącego dofinansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnyclr i ich opiekunów w tumusach rehabilitacyjnych:
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a) wniosek o dofinansowanie uczestlrictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
b) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
c) kserokoPia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania

o niepełnosprawności (lub równow ażnego),
d) oŚwiadczenię wnioskodawcY lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach netto

za kwartał PoPrzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca prowadzi
wspólne gospodarstwo domowe,

e) dokumentY Potwierd zające wysokoŚĆ dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

f) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o
na turnus rehabilitacyjny (ieśli lekarz uzasadnił we wniosku lekarskim konieczność
na turnusie),

g) dowód osobistY wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy (do wglądu),
h) * PrzYPadku osobY uPrawnionej do reprezentowania wnioskodawcy należy dołączyc kserokopie

odPowiednich dokumentów (np. upowaznienie notarialne, postanowienie sądowe),
Do wniosku mogą bYĆ dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację
wnioskodawcy.
7, PrzY rozPatrYwaniu wniosków o dofinansowanie bierzę się pod uwagę stopień irodzajniepełnosprawności

wnioskodaweY oraz wPłYw niePełnosprawności na mozliwośó realizacji przez wnioskodawcę kontaktów
sPołecznYch w codziennYm funkcjonowaniu. Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się fakt niekorzystania
z dofinansowania w roku poprzednim.

8, Pierwszeństwo w uzYskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczeniao zaliczęniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równo ważne, osoby
niePełnosPrawne W wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uezące się i niepracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności.

9, KomPletne wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
i ich oPiekunów rozPatrFvane będą, z zachowaniem zapisów zawarĘch w punkcie 7 i 8 orazdodatkowych
kryłeriów Przlznawania dofinansowania przyjętych na dany rok, a takze kolejności wpĘrvu do MopR.
W rozPatrywaniu wniosków bierze udział pracownik socjalny, oceniający sluację społeczrą osoby
niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie umiejętności społecznycli.

1 0. Po pozyt},,wnym rozpńrzeniu wniosku :

a) Wnioskodawca sam dokonuje wyboru organizatora z rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
oraz oŚrodka z rejestru oŚrodków, w których mogą odbyrvać się turnusy rehabilitacyjne (eśli w orzeczenitt
nie Są okreŚlone dYsfunkcje, należy kierowaó się zapisami zawattymi we wniosku lekarskim).
Wnioskodawca dokonuje również wyboru terminu tumusu i rezerwacji miejsca. Następnie w terminie 30 dni
od otrzYmania zawiadomienia o otrzymaniu dofinansowania przekazuje do MopR informację o wyborze
turnusu (nie później, niż na ż1 dni przed dniem rozpoczęciaturnusu).

wyborze opiekuna
pobytu opiekuna

terminie 7 dni
i organizatorów

b) Po otrzYmaniu informacji doĘczącej wyboru turnttsu rehabilitacyjnego MopR w
zobowiązanY jest do wer5.{ikacji na podstawie danych zawaliych w rejestrach ośrodków
tutnusów:

czY oŚrodek i organizator posiadają wpis do odpowiedniego rejestru obejmujący okres
turnusu;

trwania wybranego

czY oŚrodek jest uPrawniony do przyjmowania osób z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim
osoby n iepełnosprawnej dysfunkcj ami lub schorzeniami ;

czY organizator turnusu jest uprawniony do organizowania tumusów odpowiednich do określonych
w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim osoby niepełnosprawnej dysfunkcji lub schorzeń.
NegaĘ'wna weryfikacja Prowadzi do poinformowania wnioskodawcy w terminie 7 dni o konieczności
wYboru innego oŚrodka |ub organizatora pod rygorem nieprzekazaniaprzyznanego dofinansowania.
Dopuszcza się pozy§wną weryfikację, o której mowa w tirecie drugim i trzecim, w odniesieniu do ośrodka
i organizatora, którego zakres uprawnień nie obejmuje wszystkich wskazany ch w orzeczeniu i we wniosku
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lekarskim dysfunkcji i schorzeńjedynie w przypadku osób, u których występuje wiele dysfunkcji i schorzeń,
Pod warunkiem pisemnego umotywowania wyboru organizatora lub ośrodka. Ostateczną zgodę wyraża
Dyrektor Ośrodka.

c) Po PozYtywnej weryfikacji dokonanej przezMOPR wnioskodawca przęsyła informację o wyborze turnusu
do organizatora turnusu celem potwierdzenia możliwości uczestnictwa danej osoby w wybranym turnusie -
organizator przekazuje oŚwiadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego do MOPR nie później niż 14 dni
przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego (decyduje data wpływu dokumentu do MOPR
niedoclrowanie tenninu moze skutkować odmowąprzekazaniaprzyznanego dofinansowania).

d) W terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora turnusu MOPR przekazuje dofinansowanie
na rachunek bankowy organizatora turnusu rehabilitacyjnego (nie później niż na 7 dni przed dniem
rozpoczęcia turnusu).

e) Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu
potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej i pobytu opiekuna na turnusie,
przekazanego ptzez organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia turnusu (dokumen§ księgowe
są wystawiane odrębnie dla kazdego uczestnika turnusu), Organizator ma również obowiązek przekazać
w terminie 2l dni od dnia zakończenia turnusu inforrnację o przebiegu turnusu.

].1.Wnioskodawca ponosi konsekwencje rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dokonanej przed
uzyskaniem informacji doĘczącej sposobu rozpatrzenia wniosku przez MOPR.

I.2. Kryteria przyznawania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 r.:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo w skorzystaniu z dofinansowania do uczestnictwa
w tunrusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełrosprawne, które posiadają otzeczenie o zaliczeniu
do znacznego |ub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne
w wieku do 16 lat albo w wieku do ż4 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień
n iepelnosprawllośc i.

2. W 2020 r. przyjmuje się zasadę przynlawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej
raznadwa lata.

C)znacza to, że w pierwszej kolejności dofinansowania będą udzielane dorosĘm osobom niepełnosprawnym,
które posiadają orzeczenie o zaliczęniu do znaczneso lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
(albo równowazle) i które jednocześnie nie korzystały z dofinansowania w roku poprzednim, a takze
osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat albo w wieku do ż4 lat uczącym się i niepracującyn,
bez względu na stopień niepełnosprawności oraz bęz względu na to, czy w roku poprzednim korzystĄ
z dofinansowania (ww. dzieci i młodzieży nie dotyczy zasada przyznawania dofinansowania raz na dwa
lata), z zachowaniem kolejności złożenia wniosku w MOPR.

3. Jeśli po udzielenitl dofinansowania osobom spełniającym kry.teria pierwszeństwa w dyspozycji MOPR
pozostaną środki finansowe na realizację zadania, dofinansowanie zostanie udzielonę równiez dorosĘm
wnioskodawcom, ktorzy w roku poprzednim korzystali z dofinansowania i jednocześnie posiadają
orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważnę
(z zachowaniem kolejności złożęnia wniosku w MOPR).
Ogłoszorry w żOż0 r. stan epidemii może wielu osobom niepełnosprawnym uniemozliwić uczestnictwo
w turnusie rehabilitacyjnym oraz doprowadzić do rezygnacji z udzie]onego dofinansowania, dlatego też
udzielęnie dofinansowania tym osobom, które korzystŃy z dofinansowania w roku ubiegĘm i jednocześnie
będą mogĘ uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnyn w biezącym roku spowoduje, ze w przyszłym roku
nie dojdzie do dużej kumulacji wniosków osób spełniających obydwie przesłanki do udzielenia
dofinansowania w pierwszej kolejności, tj przesłankę stopnia niepełnosprawności oraz przesłankę
niekorzystania z dofinansowania w roku poprzedzającym złożęnię wniosku" W latach ubiegłych
zainteresowanie osób niepełtrosprawnych tą formą rehabilitacji społecznej było bardzo duze i dlatego
udzielano dofinansowania głównie osobom spełniającym obydwie przesłanki pierwszeństwa. Proponowany
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sPosÓb WYkorzYstania Środków PFRON ma na celu udzielenie dofinansowania jak największej liczbie osób
uPrawnionYch do skorzYstania z dofinansowania w pierwszej kolejności oraz umożlLwienie skorzystania
z dofinansowania w roku następnym jak największej liczbie osób, które w 2020 r. z powodu epidemii
nie będą mogłY zniego skorzystaĆ, Wykorzystanie środków w zakresie tego zadani abędzie ściśle związane
z mozliwościami wynikającymi z sluacji epidemicznej kraju.

4. W PrzYPadku udzielenia dofinansowania dwóm osobom niepełnosprawnym w jednej rodzinie,
wYmagającYm PomocY oPiekuna, zostanie przyznane dofinansowanie pobytu na tumusie rehabilitacyjnyrn
tYlko jednego oPiekuna. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie udzielenie
dofinansowania poblu opiekuna dla każdej ztych osób niezaleznie.

II. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZI,{E I ŚRODKI
POMOCNICZE

ILl.Zasady ogólne

1. Dofinansowaniem ze Środków PFRON objęte są tylko i vlyłącznie przedmioty wymienione
w RozPorządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2011 r. r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (tekst jednolttyDz.|]. z2019 r. poz. 1267 zpoźn. zm.).

2. O dofinansowanie ze Środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze moze
ubiegaĆ się osoba niePełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozLlmieniu przepisów
o Świadczeniach rodzinnYch, Podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczonY zakwartałpoprzedzający miesiąc złożeniawniosku, nie przekracza kwoty:

50%o Przectętnego Wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65%o przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Ponadto koniecznoŚĆ zaopatrzenia we wnioskowane przedmioĘ musi wynikać ze zlecęnia na zaopatrzenie
w wYrób medYcznY będący przedmioteln ortopedycznym lub środkiem pomocniczym, potwierdzonego
w sYstemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlęcenie wystawia albo oddział
NFZ (eŚli lękarz lub osoba wystawiająca nie ma mozliwości potwierdzenia zlecenia).

3. WYsokoŚĆ dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zależna jest
od limitów cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami orlopedycznymi oraz środków
pomocniczych i wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnycl.r

przepisów, jeZeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw

zdrowia oral Wmaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
i środków, jezeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,

zzachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowaniaprzyjętych na dany rok.
4. W PrzYPadku osób Przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość

dofinansowania zaopatrzęnia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza slę przez odjęcie
od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w pkt, 3 lit, b, opłaty ryczahowej i częściowej odpłatności
do wysokości limitu ceny pokrlrvanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społeczrlej.

5. DokumentY niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
b) kserokoPia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania

o niepełnosprawności (lub równow ażnego),
c) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach

netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,



6.

1.

d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwartń
poprzedzający mies iąc złożenia wni osku,

e) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawey oraz
osoby, która została upowaznionaprzez wnioskodawcę do odbioru dofinansowania w kasie MOPR,

f) w przypadku osoby uprawnioriej do reprezentowania wnioskodawcy naleĘ dołączyó kserokopie
odpowiednich dokumentów (np. upowaznienie notarialne, postanowienie sądowe),

g) faktura określająca cenę nabycia z wyodrębrrioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwietdzający zakup, wraz z potwierdzoną
za zgodność, przęz świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia
nazaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
lub
kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty orlopedyczne i środki pomocnicze wraz z oferlą określającą
cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału
własnego oraz termin reaIizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do rea|izacji.

Do wniosku mogą byó dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indywiduałną sytuację
wnioskodawcy.
Wnioski rozpatryrvane będą w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku w MOPR, a dofinansowania
będą udzie|ane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w danym
roku kalęndarzowym.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotów orlopedycznych i środków pomocniczych zostaje rozpatrzony
negatywnie w szczególności w przypadku:

a) niespełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) przekroczenia kryterium dochodowego,

c) braku dofirransowania z Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) dokonania zakupu przedmiotów orlopedycznych lub środków pomocniczych przed dniem wydania

orzeczenla,
e) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie rna zaległości wobec PFRON lub w ciągu

trzęch lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,
rozwiązanej z przyazyn leżących po stronie tej osoby,

f) wyczerpania środków finansowych Funduszu na ten cel.

8, Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:
a) jeśli do wniosku załączono fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu, MOPR wystawia zaświadczenie

o przynlal"Iym dofinansowaniu wraz z informacją o sposobie jego przekazania (zgodnie z dyspozycją
wnioskodawcy);

b) jeśli do wniosku załączono ofeftę, MOPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego

dofinansowania. Po otrzymaniu zaświadczenia o przyznanym dofinansowaniu wnioskodawca, który
do wniosku dołączył ofertę, zobowiązany jest (w terminie wskazanym w ww. zaświadczeniu)
do dostarczenia do MOPR faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach

ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,
wraz z potwierdzollą za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
MOPR przekazuje dofinansowanie zgodllie z dyspozycją wnioskodawcy w ciągu l0 dni od dnia
dostarczenia tych dokurnentów do MOPR.

I1.2. Kryteria przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w 2020 r.:

Dofinansowaniu będą podlegaĘ wnioski dotyczące przedmiotów orlopedycznych lub środków pomocniczych
zakupionych nie wcześniej, niż w roku poprzedzającym,

k
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4.

III. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZB|{IA W SPRZĘT
INDYWIDUALI\rYCH OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ilI.l. Zasady ogóIne

REHABILITACYJNY DLA

1. Osoba niePełnosPrawna moze uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. sprzętu
wsPomagającego Proces rehabilitacji, niezbędnego do prowadzenia zĄęc rehabilitacyjnych mających
za zadanie osiągnięcie, Przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego
Poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej i jakości życiaprzy uwzględnieniu potrzeb wynikających
z niePełnosPrawnoŚci (sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający
proces rehabilitacji).

2. O dofinansowanie ze Środków Fundusztt zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny moze ubiegać się osoba
niepełnosprawna, jeżeli :

a) PrzeciętnY miesięcznY dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzie|ony przez
liczbę osób we wsPÓlnYm gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc
złożenla wniosku, nie przekracza kwoty:

50Yo Przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowyn,
65%o przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

b) zachodzi Potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowy ch przy uzyciu tego sprzętu.
WYsokoŚĆ dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,
nie więcej niŻ do wysokoŚci pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem dodatkowych
krYeriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok,

DokumentY niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
b) kserokoPia aktualnego orzeczenia wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespoł ds. orzękania

o niepełnosprawności (lub równow ażnego),

c) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach
netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

d) dokumentY Potwierdzające wysokośó dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwartał
p opr ze dzaj ący mies iąc zło żenia wn io sku,

e) dowód osobisty (do wg|ądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
f) w PrzyPadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naleĄ dołączyć kserokopie

odpowiednich dokumentów (np. upowaznienie notarialne, postanowienie sądowe),
g) faktura pro-forma lub kosztorys / ofefta,
h) zaŚwiadczenie lekarskie wypełnione przezlękarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia powodującego konieczność zaopńrzenia w sprzęt rehabilitacyjny), potwierdzające
konieczność prowadzenia rehabiłitacji w warunkach domowych przy użyciu określonego sprzętu
rehabilitacyj nego (druk dołączony do wniosku).

Do wniosku mogą byĆ dołączone również inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację
wnioskodawcy.
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zostaje rozpatrzony negatywnie
w szczególności w przypadku:

a) niespełniania warunków uprawniaj ących do uzyskania dofinansowania,
b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu

trzech lat przed złożęnięm wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFR9N.
rozwiązanej zprzyczynleżących po stronie tej osoby,

c) przekroczenia krlerium dochodowego,

5.
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d) braku własnyclr środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
e) poniesienia przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania przed przyznaniem środków finansowych

i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
6. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny rozpatĄe komisja opiniująca

w kolejności wynikającej z daty złożęnia wniosku w MOPR, z zachowaniem dodatkowych kryĄeriów
przyznawania dofinansowania przyjęĘch na dany rok, Wnioski rozpatryvane są indywidualnie,
na podstawie analizy informacji zawaftych w kazdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane
do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w danym roku
kalendarzowyrn. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora MOPR.
W 2020 r, z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii komisja zostanie
powołana do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Do tego czasu
wnioski będą rozpatryłvane bęz opiniowania przęz komisję. Pracownik merytoryczny Zespołu
ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
sporządzi protokół zawierający Wkaz rozpatrzonych spraw oraz sposób tch rozpatrzenia - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. Do każdego wnioskodawcy zostanie wystosowana pisemna
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku w tenninie 7 dni od daty rozpattzenia.

'7 . Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert.
8. Podstawą uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indylvidualnych osób

niepełnosprawnych jest Llmowa zawat1.a między Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą.
9. W umowie określony jest m.in.: tęrmin realizacji zadania, cel i wysokośc dofinansowania oraz sposób

rozliczenia przyznany ch środków PFRON.
l0. Środki finansowe Funduszu przekazywane są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi

w umowię.

11. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy urządzenia i ponosi za to pełną

odpowiedzialność.
1ż. Przedłozone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności

ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawaftej umowy.

l3. Po otrzynaniu sprzętu wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu w MOPR.
14" Ośrodek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy doĘczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w miejscu zamieszkania wnioskodawcy (czynność potwierdzana jest

protokołem sp or ządzany ff\ pt zez prac ownika MOPR),

15, W katalogu sprzętu rehabilitacyjnego, który może zostać objęł dofinansowaniem w ramach
środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych, mieszczą się w szczególności:

a) rowery rehabilitacyjne stacjonarne;

b) orbitreki;
c) bieżnie;
d) steppery;

e) wioślarze,ergometrywioślarskie;

0 materace;

g) maty relrabilitacyjne do ćwiczeń;
h) trenery dłoni (eżyki - piłki rehabilitacyjne dłoni; siatki terapeutyczne);

i) kształtki rehabilitacyjne (wałki, póhvałki, kostki, kliny, itp.);
j) dyski sensoryczne, kamienie sensoryczne,

k) piłki i worki rehabilitacyjne;
l) suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami;
m) przyrządy do ówiczeń, w tym m.in.:

rotory do kończyn górnych i dolnych,
płaszczy zny po ś l izgowe,

11
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IV.

- przyrządy do ćwiczeń oporowych,

- podciągi montowane do łóZek, ściany czy sufitu,

- równowaznie,

drabinki, drążki do ówiczeń, ławeczki,

PrzYłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR), uniwersalne gabinety usprawni ania leczniczego
(UGUL) i niezbędne oprzyrządowanie,
stacje treningowe,

tablice do ćwiczeń manualnych,

bieżnie;

n) urządzenia do hydromasażu;
o) urządzenia do masażu: łożka, materace, maty, poduszki i aparaty do masazu (w tym aparaty

do masaźu limfaĘcznego);

P) tory do nauki chodzenia (poręcze do nauki chodzenia, schody do nauki chodzenia);
q) urządzenia (słuchawki) do treningu słuchowo - głosowego;
r) kombinezony rehabilitacyjne.

16. W związku ze wskazaniami lekarza specjalisty może zostać udzielone dofinansowanie na zakup
urządzenia n iewym ien i o ne go w powyższym katalo gu.

III.2. Kryteria przyznawania dofinansowania zaopatrzenia
dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w 2020 r.:

sprzęt rehabilitacyiny

Ustala się maksymalną wysokość dofinansowania urządzeń do masazu i hydromasażu do kwoty 2 500,00 zł,
nie więcej niż 80%o kosztów tego sprzętu.

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU
SIĘ I TECHNICZNYCH

IV.l. Zasady ogólne

l. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie |ikwidacji barier arclritektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z jej niepełnosprawności i jednocześnie umozliwi to lub w znaaznym stopniu ułatwi wykonyrvanie
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Ponadto, o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych moze ubiegaó się osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się, jezeli
jest właścicielem nieruchomości lub rrżytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje
oddzielnie na każdy rodza1 zadania.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznyclr, w komunikowaniu się i technicznych
wynosi do 95 %o kosztow przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż-. do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjętych na dany rok.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych:
a) wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technic znych,

ż.

,
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5.

b) kserokoPia aktualnego orzeczenta wydanego przez powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności (lub równow ażnego),

c) w PrzYPadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naleĘ d,ołączyó kserokopie
odPowiednich dokumentów (np. upoważnienie notarialne, postanowienie sądowe),

d) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
e) zaŚwiadczenie |ekarskie wypełnione przezlękarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

łub schorzenia powodującego konieczność likwidacji barier - druk dołączony do wniosku),
f) oŚwiadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach

netro za kwartał poprzedzający miesiąc złożęnia wniosku wszystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

g) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach,
h) faktura pro - forma lub kosztorys ofeftowy lub oferla cenowa dotyczącaprzedlniotu dofinansowania,
i) dokumenty potwierdzające indyrvidualną sytuację wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu

dofinansowania, np.:

opinia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna lub inna (w zależności od sytuacji zdrowotnej
wnioskodawcy),

dokurnenty potwierdzające własność nieruchomości lub uzytkowanie wieczyste nieruchomości (dotyczy
barier architektonicznych oraz technicznych, związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkania),
zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym wnioskodawca stale
zamieszkujelprzebywa na pob}Ą stĄ, na wykonanie prac dotyczących likwidacji barier
architekton i czny ch l techn icznych,
zaŚwiadczenie potwierdzające brak zobowiązańw opłatach ztfiułu zajmowania lokalu (dotyczy barier
architektonicznych oraz technicznych, związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkania),
dokumenty potwierdzające inne źródła finansowani a zadania fieśli dotyczy),

Do wniosku mogą byó dołączone równiez inne dokumenty potwierdzające indy"widualną sytuację
wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu dofinansowania.
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
zostaje rozpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:

a) niespełniania warunków uprawniających do uzyskania dofi nansowania,
b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu

trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,
rozwiązanej zprzyazynleżących po stronie tej osoby,

c) gdy koszty realizacji zadania zostały poniesione przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem
umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

d) gdy osoba niepeŁT osprawna nię posiada środków finansowych na pokrycie udziału własnego w kosztach
zadania (nie ma mozliwości wniesienia tzw. wkładu własnego),

e) w odniesieniu do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych: gdy osoba niepełnosprawna
w ciągu trzech Iat przed złożenięm wniosku uzyskała odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków
PFRON.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty
złożenia wniosku w MOPR, z zachowaniem dodatkowych krYeriów przyznawania dofinansowania
przyjętych na dany rok. Wnioski rozpatryrvane są indywidualnie, na podstawi e analizy informacji zawaĘch
w każdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu^Wczerpania środków finansowych
PFRON przekazanycli MOPR w danym roku kalendarzowym" Regulamin komisji oraz jej skład reguluje
odrębne zarządzenie Dyrektora MO P R.
W 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii komisja zostanie
powołana do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Do tego czasu
wnioski będą rozpatrywane bęz opiniowania przez komisję. Pracownik merytoryczny Zespołu
ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
sporządzi protokół zawierający v,ykaz rozpatrzonyclr spraw oraz sposób ich rozpatrzenia - zgodnie

6.
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Z Załącznikiem nr 2 do niniej szYch zasad. Do każdego Wnioskodawcy zostanie wystosowana pisemna
informacja o sPosobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od daty rozpatrzęnia.

7, Przed rozPatrzeniem wniosku może być dokonana tzw. wizja lokalna w miejscu zamieszkania
wnioskodawcY w celu okreŚlenia zasadności i możliwości zrealizowania przedsięwzięcia oraz jego zakresu
(odnosi się to w szczegÓlnoŚci do likwidacji barier architektonicznych oraz technicznych, gdy zad,anie
obejmuje robotY o charakterze budowlanym). Czynnośó ta potwierdzana jest protokołern sporządzanym
przezpracownika MOPR.

8. OŚrodek zastrzega sobie Prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert. ZaŁączony przez
wnioskodawcę kosztorYs lub inny dokument potwierdzający szacowany całkowity koszt realizacji za|dania
związanego z robotami budowlanymi, pod|ega weryfikacji przez pracownika MopR/działająoego
zramienia MOPR inspektora nadzoru robót budowlanych.

9. Podstawą uzYskania dofinansowania do likwidacji barier architektoni cznych, w komunikowaniu się
i technicznych jest umowa zawartamiędzy Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą.

10.W umowie okreŚlonY jest m. in. termin realizacji zadania, cel i wysokość dofinansowania oraz sposób
rozliczenia przyznanych środków PFRON.

1 1,Środki finansowe Funduszu Przekazywane są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
l2.Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy / dostawcy / wykonawcy i ponosi za to pełną

odpowiedzialność.
13.Po zakończeniu realizacji zadania wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu

w MOPR. W PrzYPadku zadań obejmujących prace budowlane pracownicy ośrodka dokonają odbioru
wYkonania zadania (czYnnoŚĆ potwierdzana jest protokołem sporządzanym przez pracownika MopR).
Stan faktYcznY stwierdzony w miejscu realizacji zadania będzie podstawą weryfikacji kosztorysu
powykonawczego i ustalenia ostatecznej kwoty kosztu całkowitego zadania.

74.PrzedłoŻone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez ośrodek pod kątem zgodności
ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawatlrej umowy.

15.OŚrodek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy dotyczącej dofinansowania
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych w rniejscu zamieszkania
wnioskodawcY (czynnoŚÓ potwierdzana jest protokołem sporządzanymprzęzpracownika MopR).

16. Katalog zadań dotYczących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych obejmuje w szczególności:

A. Likwidacja barier architektonicznych (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni
zw iązek z ogr aniczeniam i wyni kaj ącymi z n ie pełnosp rawnoś ci) :

- budowa PochYlni, podjazdu, dojŚcia do budynku (lokalu) mieszkalnego w celu umozliwienia osobię
n iepełnosprawnej samodzi e lne go do stępu d o m i ej s ca zamie szkania;
dostawa, zakuP i montaż: platformy schodowej, windy krzesełkowej, windy przyściennej iinnyclr urządzeń
do transportu pionowego;

zakup schodołazu; montaż pochylni, rampy ;

zakuP i montaż urządzeń do Podnoszenia, przenoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych
(podnośniki transpotlowe, wannowe, rehabilitacyine);
zakuP wraz z montaŻem Poręczy, pochwytów i uchwYów w ciągach komunikacyjnyclr oraz uchwytów
ułatwiającYch osobie niePełnosPrawnej kotzystanie z urządzeń higieniczńo - sanitarnych (łazienka, toaleta);
zakuP i PołoŻenie PłlĄek antYPoślizgowych lub wykładziny antypoślizgowej na posadzce w łazience,
toalecie, kuclrni, PrzedPokoju i jednym pokoju uzytkowanym przez osobę niepełnospr awną wraz
z wYkonaniem w PełnYm zakresie Posadzek z izolacjąprzeciwwilgociową, termicznąi przeciwsku rczową,
likwidacj a progów, l i kwidacj a zróżnicow ań poziomu podłogi ;
PrzYstosowanie Pomieszczeń higieniczno sanitarnych (łazienka, toaleta) do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, w tym m.in,:
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' zakup i montaz kabiny prysznicowej, ściany prysznicowej, drzwi szklanych ze szĘa bezpiecznego
do kabiny prysznicowej, brodzika standardowego, brodzika niskiego lub najazdowego albo wykonanie
odprowadzenia liniowego,

' zakup i montaz wanny dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej (wanna niska, z otwieranym
bokiem) jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe lub jest utrudnione korzystanie zprysznica,

' zakup i montaz um},walki na wysokości umozliwiającej osobie niepełnosprawnej swobodny dostęp
albo wymiana um}rvalki - jezeli korzystnie z zainstalowanej dotychczas um},walki nie jest mozliwe
lub jest utrudnione (koniecznośc podwyższenia lub obniżenia) lub zmiana lokalizacji jest niezbędna
ze w zglę du na do konywane przysto sowan i e pom i e szcze nia łazienki,

, zakup i montaz baterii umyłvalkowej, wannowej lub prysznicowej (ednouchwytowej, z mieszaczem),
jeżeli dokonyvana jest zmiana połozenia instalacji wodno - kanalizacyjnej lub osoba niepełnosprawna
dokonuje wymiany baterii niedostosowanych do jej potrzeb,

, zakup i montaz muszli toaletowej typu kompakt lub w systemie podwieszanym - jeżeli korzystanie
z zainstalowanej dotychczas toaleĘ nie jest mozliwe lub jest utrudnione (konieczność podwyższenia
lub obnizerria do wysokości wymagarrej indyrvidualnyrni potrzebami) lub gdy zachodzi koniecznośó
zmiany lokalizacji toalety ze względu na dokon}ryvane przystosowanie pomieszczenia łazienki,

, zakupnasadki toaletowej,
, zakuplmontażkrzesełka/siedziska natryskowego;
, dostosowanie wewnętrznych instalacji: wodno - kanalizacvjnej, elektrycznej, gazowej, c.o. do potrzeb

montowanych urządzeń w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (dotyczy koniecznej zmiany
lokalizacji);

zainstalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim;

przystosowanie drzwi poprzęz,.
, zakup i nrontaz drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm w świetle ościeznicy, a pozostałych

drzwi wewnętrznych o szerokości co najmniej 80 cm,
, zakup i montaż drzwi przesuwnych,
, zakup i montaz systemu otwierania drzwi lokalu mieszkalnego (stosownie do ograniczeń funkcjonalnych

wnioskodawcy),
, zakup i montaz zabezpieczeń drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi (do wysokości 80 cm

od podłogi) oraz zainstalowanie ościeznicy stalowej - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
1ub przy pomocy balkonika;

zakup i montaż okien i drzwi balkonowych, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osoby
poruszające się na wózku inwalidzkim (dotyczy kuchni, łazienki i jednego pokoju wybranego przez
wnioskodawcę);

zakup wraz z montażeln systemu automatycznego otwierania drzwi garażu dla osób niepełnosprawnych
posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które poruszają się na wózku inwalidzkim lub przy
pomocy balkonika, kul łokciowych;
przystosowanie wyposazenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się
na wózku inwalidzkirn lub przy pomocy balkonika, kul łokciowych, w tym:
, obnizenie urządzeń kuchennych (zlewozmyrvak, p§ta grzewcza),
, zakup i montaz wind ręcznych lub elektrycznych, specjalnych prowadnic oraz zatrzasków

magnetycznych, dostosowującyclr rneble kuchenne do obsługi przez osobę niepełnosprawną
(umozliwiających pełny wysuw, wspomagających otwieranie i zamykanie,tzw. cichy domyk);

, zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym, niż90";
- zakup i montaz rnateriałów zvviązanych z oznakowaniem wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych,

rożnym kolorem lub fakturą - dla wnioskodawców z dysfunkcj ą narządu wzroku o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności ;

H
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- ZakUP i montaŻ dodatkowego oŚwietlenia lub zmiana dotychczasowego oświetlenia na dostosowane
do Potrzeb osób niePełnosprawnych - dla wnioskodawcow z dysfunkcją narządu wzroku, o umiarkowanvm
lub znacznym stopn iu n iepełnosprawnośc i,

B. Likwidacja barier w komunikowaniu się (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni
zw iązek z ogr aniczeniam i wynikaj ącymi z n i e pełnosp rawnoś ci) :

Dla osób niepełnosprawnych z d)rsfunkcją narządu słuchu i mowE
zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu, itp.,

zakuP i montaż urządzeń wspomagających odbiór dzwięku (z telefonu, radia, telewizora, komputera),
zakup kamery intemetowej,

zakup telefonu komórkowe go,

zakup sprzętu komputerowego,

zakup oprogramowania wspomagającego komunikowanie się.

Dla osób niepełnosprawn}rch z d}rsfunkcją narządu wzroku:
zakup urządzeń umożliwiaj ących posługiwanie się pismem braj lowskim,
zakuP urządzeinagrywającyclr i odtwarzających dźwięki (np. wielofunkcyjnych odtwarzaczy i dyktafonów),
zakup pomocy optycznych (takich, jak: |iniĄ i folie optyczne); zakup urządzeń do czytania dla osób
słabowidzącYch (nP. lupy, lupy z podświetleniem) - dotyczy przedmiotów nie objętych dofinansowaniem
zNFZ,
zakup te lefonu komórkowe go,

zakup sprzętu komputerowego.

Dla osób z pozostĄmi rodzajami niepełnosprawności:

zakuP telefonu stacjonarnego lub komórkowego - dla osób niepełnosprawnych mających trudności
w Poruszaniu się, o umiarkowanYm lub Znacznym stopniu niepełnosprawności (osoby leżące, poruszające się
na wózku inwalidzkim, z tlżyciem pomocy ottopedycznych, oprotezowane),
zakup sprzętu komputerowego,

C. Likwidacja barier technicznych (zakres dofinansowanego zad,ania musi mieć bezpośredni rwiązek
z o gr aniczeniami wynikaj ącymi z n iep ełnos p rawności) :

Dla osób niepełnosprawnych z d}usfunkcją narządu słuchu i mow},:
programy wspornagaj ące terapię logopedyczną, programy edukacyjne,
zakuP urządzeń dostosowanych do możliwości percepcyjnycli osób niesłyszących i słabosĘszących,
urządzeń wibracyjnych i Świetlnych (np. specjalistyczna sygnalizacja świetlna i wibracyjna, budziki
wibracyjne),

zakuP urządzenia do osuszani a aparatu słuchowego dla uży,tkowników aparatów słuchowych.

Dla osób niepełnosprawnych z d),sfunkcją narządu wzroku:
zakuP i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową
(doĘczY osób niepełnosprawnych posiadających z powodu dysfunkcji narządu wzroku umiarkowany
lub znacznY stopień niepełnosprawności) - w uzasadnionych przypadkach mozliwe dofinansowanie zmiany
sposobu ogrzewania mieszkania;

- zakup urządzeń dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących,
nP. testerY kolorów, czujniki poziomu cieczy, detektory światła, wagi kuchenne, termometry, zegarki
obrajlowione lub udńviękowione,
rower tandem.

\
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Dla osób z pozostĄmi rodzajami niepełnosprawności:

dostosowanie sposobu ogrzewania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (zakup i montaz urządzeń
do ogrzewania z własnym źrodłęm ciepła na paliwo gazowe lub energię elektryczną) - dotyczy
w szczególności osób z dysfunkcj ą narządu ruchu, o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, poruszających się na wózku inwalidzkim llb przy pomocy balkonika, kul łokciowych,
zakup sprzętu AGD (np.: zm}łvarki do naczyń, płly indukcyjnej, robota kuchennego) - dotyczy osób
z dysfunkcją rąk zamieszkujących samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną,

zakup roweru trójkołowego,

zakup łożka spe cj al i styc zne go,

zakup podu szki ortopedycznej,

zakup akumulatora do wózka inwalidzkiego lub schodołazu,

zakup urządzeń dla osób niepełnosprawnych z powodu schorzeń dróg oddechowych np.: nawilżacze
powietrza, oczy szczacze powietrza.

17.W związku ze szczególnymi indywidualnymi potrzebami osoby, wynikającymi z jej
niepełnosprawności, może zostać udzielone dofinansowanie na zakup urządzenia niewymienionego
w powyższych katalogach do§czących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych.

IV.2. Kryteria przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w 2a20 r.z

1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w kornunikowaniu się i technicznych
w 2020 r. wynosi nie więcej, niz do 80% kosztów przedsięwzięcia (z możliwością zwiększenia
dofinansowania do 85 oń dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe), jednakze kwota
dofi nansowania nie może przekroczy ć:

- 30 000 z|w przypadku likwidacji barier architektonicznych,
15 000 z|w przypadku likwidacji barier technicznych,
6 000 zł w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się.

2. Procent dofinansowania zostanie zmniejszony w przypadku osiągania przez wnioskodawcę przeciętnego

miesięcznego dochodu przekr aczającego:

50Yo przeciętnego wyragrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65Yo przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W takim przypadku każde przekroczenie ww. kryterium w zakresie do 200o00 zł spowoduje
zmniejszenie dofinansowania o 5"ń.

3. Pierwszeństwo w realizacji zadań dot. Iikwidacji barier architektonicznych będą miały osoby
niepełnosprawne:

a) w stopniu znacznyln lub umiarkowanym (lub orzeczeniem równoważnym),
b) osoby |eżące, poruszające się na wózku inwalidzkim, z użyciem pomocy ortopedycznych (np.: balkonika,

kul łokciowych), oprotezowanę,

spełniające łącznie ww. krleria (wskazane w punkcie 3 a) i 3 b)).

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do zakupu sprzętu-komputerowego będą miały osoby
niepełnosprawne:

a) z dysfunkcją narządu słuchu, mowy lub z dysfunkcją narządu wzroku, o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) - gdy dysfunkcja nie wynika z orzeczenia
winna być potwierdzona w zaświadczeniu lekarskim załączonym do wniosku,

b) leżące lrrb poruszające się na wózku inwalidzkim, z użyciem pomocy ottopedycznych (np.: balkonika,
kul łokciowych), oprotezowane, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczeniem równowaznym),

17
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c) z całoŚciowYmi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, porazeniem mózgowym,
niePełnosPrawnoŚcią intelektualną, u ktorych konieczne jest rozwijanie lub podtrzymyrvanie umiejętności
komunikacYjnych (|eśli zostanie to potwierdzone w zaświad,czeniu lekarskim).
W PrzYPadku realizacji zadań dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się i techn icznych.
tj.: zakuPu sPrzętu komputerowego, specjalistycznych elektronicznych sprzętów, urządzeń
i oProgramowania niezbędnego do korzystania przez osoby niepełnosprawne w związku z ich
ind}rvidualnYmi Potrzebami, dofinansowanie konkretnego przedmiotu udzielane będzie nie częściej,
niŻ raz na 5 lat, z wyjątkiem urząrlzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka), dla których
dofinansowania mogą byĆ udzielane nie częŚciej, niż raz na 4 lata oraz z wyjątkiem telefonów
komórkowYch (smartfonów) i tabletów, dla których dofinansowania mogą być udzielane nie częściej,
niŻ raz na 3 lata (z zachowaniem ogólnej zasady udzielenia dofinansowania dopiero po upĄrvie trzech lat
od uzYskania dofinansowania odpowiednio w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się
lub technicznych).
WYklucza się przyznanie dofinansowania wnioskodawcom będącym adresatami pilotażowego programu
,,Aktyr;vny samorząd".

W PrzYPadku dofinansowania sprzętu komputerowego i elektronicznego ustala się maksymalny całkowity
koszt przedsięwzięcia objęł dofinansowaniem do kwoty:
2 800,00 z| dla sPrzętu komPuterowego (komputer stacjonarny, monitor, notebook, urządzenia
Peryferyjne, wraz z systemem operacyjnym) - maksymalna kwota dofinansowania wynosi ć może do 80 7o,
d. nie więcej, niż2 240,00 zl);
450,00 zł dla urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) - maksymalna kwota
dofinansowania wynosi ć może do 80 7o, tj. nie więcej, niż 360,00 zł);
1400,00 zl dla telefonów komórkowych (smartfonów) - maksymalna kwota dofinansowania wynosió
moze do 80 oń, tj. nie więcej, niż l 120,00 zł);

1 000,00 zł d|a tabletów - maksymalna kwota dofinansowania wynos ic może do 80 oń, tj. nie więcejo
niż 800,00 zł);

KoszĘ Prac budowlanych i rwipzanych z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
które będą stanowić podstawę do ustalenia kwoty dofinansowania (czyli całkowite koszty przedsięwzięcia,
od których uzależniona jest wysokość dofinansowania) ustalane będą wg poniższych krleriów
(określonych wartościami netto) :

kabina prysznicowa zbrodzikiem (kompletna) do kwoty 1200,00 z|,
Ściana Prysznicowa ze szkła bezpiecznego do kwoty 400,00 zł (dofinansowaniu podlega maksymalnie
1 sztuka)

drzwi do kabiny prysznicowej zę szkła bezpiecznego (w tym składane) do kwoty 900,00 zł
(dofinansowaniu podlega maksymalnie 1 sztuka),

brodzik niski z syfonem lub brodzik najazdowy z syfonem albo odprowadzenie liniowe do kwoty
400,00 zl,
rrmyrvalka do kwoty 210,00 zl,
bateria wannowa lub prysznicowa do kwoty ż60100 zl,
bateria um}łvalkowa do kwoty 150,00 zł,

PłYtki antypoŚlizgowe posadzkowe - posadzka pokoju, kuchni, przedpokoju, toalety - do kwoty
40,00 złlm2 (dotyczy m2 powierzchni koniecznej do likwidacji bariery - moze obejmować łącznie
nastęPujące pomieszczenia: toaletę, przedpokój, kuchnię i jeden - pokój uzytkowany przez osobę
niepełnosprawną); wymagany atest/certyfikat potwierdzający llżycie materiałów antypoślizgo!\ych -
zgodnie z rekomendacjami zawaĘmiw załączniku nr 1 do niniejszych zasad,
płytki antypoślizgowe posadzkowe - posadzka łazienki - do kwoty 50,00 złlm2 (d,otyczy m2 powierzchni
koniecznej do likwidacji bariery - powierzchnia użlkowa łazienki); wymagany atest/certyfikat
potwierdzaj ący użycie materiałów antypoślizgowych - zgodnie z rekomendacjami zawaĘmi w załączniku
nr l do niniejszych zasad,

5.

6.

7.

a)

b)

c)

d)

8,
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płytki ścienne do kwoty 40,00 zl/mz (zakres powierzchni do 6,00 m2 wykonanych ścian w obrębie
natrysku),

muszla toaletowa typu kompaktwraz z deską toaletową do kwoty 600,00 zł,
muszla toaletowa system podwieszany (wraz z zestawem instalacyjnym przęznaczonym do zamurowania
oraz deską toaletową i przyciskami) do kwoty 900,00 zło

poręcze, pochwyty (krótkie, naścienne) do kwoty 50,00 zł za 1 sztukę,
uchwyty poziomo - pionowe kątowe mocowane do ściany i/lub posadzki do kwoty 150,00 zł za I sztukę,
poręcze uchylne naścienne lub wolnostojące do kwoty 250,00 zl za 7 sztukę,

ościeznica stalowa do kwoty 86o00 zł,,

ościeznica drewniana do kwoty 230,00 zł,

dofinansowanie demontazu i montażu grzelnika łazienkowego w przypadku zmiany miejsca usytuowania
z uwagi na wykony,wane prace adaptacyjne do kwoty zgodnej z waftościami określonymi w punkcie 8 c,

drzwi - skrzydło p§Ąowe drzwi wewnętrznych o szęrokości min. 80 cm w świetle ościeżnicy - do kwoty
300,00 zł,

drzwi - skrzydło łazienkowe p§towe o szerokości min, 80 cm w świetle ościeznicy - do kwoty 390,00 zł,
krzesło ltaboret natryskowy do kwoty 170,00 zl,
siedzisko prysznicowe do kwoty 380,00 zł (konieczny zakup krzesła natryskowego/siedziska
prysznicowego o maksymalnym dopuszczalnyn obciązeniu adekwatnym do ciężaru ciała osoby
niepełnosprawnej),

koszt montażu materiałów liczony zgodnie z wartościami określonymi w punkcie 8 c.
8.a" Warlość cen materiałów budowlanych oraz sprzętu, wyposazenia, armatury, białego montażu przyjęto

według średnich cen rynkowych ikatalogowych I kwartału 2020r.
8.b. Roboty demontażowe, rozbiórkowe, wl.wóz gruzu, wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej,

proby szczelności instalacji wodnej i gazowej, wykonanie ścian działowych z płl KG lub murowanych
wykończorrych płytkami ceramicznymi wraz z robotami towarzyszącymi likwidującymi bariery
architektoni;zne, oszacowane przez vq,konawcę w kosztorysie ofertowym i powykonawczym będą
weryfikowane przęz inspektora nadzoru robót budowlanych działającego z tamienia Ośrodka zgodnie
z normami katalogów nakładów rzeczowych (KNR).

8.c. Przyjęto następujące składniki cenotwórcze do weryfikacji kosztorysów oferlowych na rokż020 (zgodnie
ze średnirni cenami obowiązującymi na rynku w I kwartale 2020 r.):

Stawka roboczogodziny (Rg) : łJo 20,96 zł,

Koszty Pośrednie (Kp) : do 71,20 "ń,

- Zysk (Z): do 1ż,00 o^.

8.d. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo wykończeniołvym, które
nie wptywają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, a jedynie mają poprawić
estetykę pomieszczeń. Koszty związane z zakupem i montażem wodomierzy, drzwiczek rewizyjnych,
kratek wentylacyjlrych, wykonanie sufitów podwieszanych z płlĄ KG, opraw oświetleniowych na ścianach
i sufitach, wykonanie lub modernizacja instalacji elektrycznej w tym gniazd, przełączników, kontaktów,
montaż nowych kaloryferów i pieców centralnego ogrzewania (o ile nie doĘczy to zmiany sposobu
ogrzewania w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej), zaworów czerpalnych pralek automatycznych,
wykonanie robót malarskich ścian i sufitów, oraz innych tego typu prac wnioskodawca pokrywa
ze środków własnych (nie zostaną one zaliczone do kosztów przedsięwzięcia obejmującego likwidację
barier).

8.e. Nie podlega dofinansowaniu wymiana istniejących urządzeń higieniczno - sanitarnych na nowe
(gdy wnioskodawca zamierza dokonać wymiany posiadanego sprzętu jedynie ze względów
estetycznych).

9, W przypadku ubiegania się przez osobę niepełnosprawną o dofinansowanie do budowy windy,
pochylni i podjazdu prowadzącego do wejścia zbiorowego do budynku wielorodzinnego konięczne
będzie przedstawienie pisemnego potwierdzenia, ze właściciel budynku nie otrzymał i nie będzie

[.
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2.

a

4,

5.

ubiegał się o dofinansowanie do budowy tego podjazdu w ramach obszaru A programu wyrównlnvania
róŻnic międzY regionami IIL Jest to konieczne dla wykluczenia podwójnego łnansowani a zad,atlia
ze środków PFRON.

V. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSOB
FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOśC GospoDARCZĄ, osoB pRAWNyCH
I JEDNOSTEK |{IBPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNBJ

V.1. Zlsady ogólne

1, O dofinansowanie ze Środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegaó się - jeden raz
w roku - osobY ftzYczne Prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne
niePosiadające osobowoŚci prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób
niePełnosPrawnYch Przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują
Posiadanie Środków własnYch lub pozyskanych z innych źrodeł na sfinansowanie przedsię wzięcia
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
PodmiotY ubiegające się o dofinansowanie w MOPR w Bytomiu winny mieć siedzibę albo prowadzió
działalnośc na terenie Bytomia.
Dofinansowanie nie moze obejmowaĆ kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniemśrodków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
WYsokoŚĆ dofinansowania zaopatrzenja w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu,
nie więcej jednak niż do wYsokości pięciokrotnego przeciętnego wynagro dzenia, z zachowaniem
d od atkowych kryteriów pr zy znaw ania dofi nansowania pr zy j ęĘ ch na d any rok.
DokumentY niezbędne do rozPatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacYjnY dla osób fizYcznych prowadzących działalnośc gospodarczą, osób prawnych
i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwanyclr dalej podmiotem:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzerńaw sprzęt rehabilitacyjny,
b) dokument potwierdzający status prawny i podstawę działaniapodmiotu,
c) informacja o ogÓlnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację

zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek, wraz z podaniem
źrodeł finansowania,

d) informacja o innYclr Źrodłach finansowani a zadania (udokumentowanie posiadania środków własnych lub
PozYskanYch z innych Źrodeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków PFRON),

e) dokumentY Świadczące o Prowadzeniu działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
przez okres co najmniej 2 lat przed zŁożeniem wniosku,

f) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospod arczą:
zaŚwiadczęnie o PomocY de minimis otrzymanej w okresie obejmującymbieżący rok kalendarzowy oraz
dwa PoPrzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
w tym okresie,

informacje o każdej Pomocy innej niż de minimis, jaką podmiot otrzymaŁ w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany pĄekt inwestycyj ny, z kt1rym jest
związana pomoc de minimis,

- Przed zawarciem umowy - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
Przeznaazanej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po złożeniu wniosku
o dofinansowanie,

g) w przypadku pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej:
dokumenty jak w ust. 5 pkt, a - f,

- kopia decyzji w sprawie przyznania statusu ZPcH(oryginał do wglądu),
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informacja o wysokości i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, za okręs trzęch miesięcy przed datą złożęnia wniosku,

h) faktura pro-forma lub kosztorys,
6. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:

a) niespełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był,

w ciągu trzech lat przed złożęnięm wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,
tozwiązanej z przyazyn leżących po stronie tego podmiotu;

c) braku środków finansowyclr na dofinansowanie zaopatrzeniaw sprzęt rehabilitacyjny,
d) nieprowadzenia działalnośct związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych , przez okres co najmniej

2lat przed złożęnlęm wniosku;
e) gdy podmiot nie udokumentuje posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źrodeł

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;

0 gdy podmiot prowadzący działalnośó gospodarczą otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu
inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensyrvności
pomocy,

7. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt relrabilitacyjny dla osob fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozpatruje
komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku w MOPR. Wnioski rozpatryrvane są

indyłvidualrrie, na podstawie analizy informacji zawatltych w każdym wniosku. Dofinansowania będą
udzięlane do momentu wyczerpania środków finansowycli PFRON przekazanych MOPR w danym roku
kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora MOPR.
W 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii komisja zostanie
powołana do 30 dni po odwołaniu stanu zagroźenia epidemicznego oraz stanu epidernii. Do tego czasu
wnioski będą rozpatrywane bez opiniowania przęz komisję. Pracownik merytoryczny Zespołu
ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełrrosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bl,tomiu
sporządzi protokół zawierający wrykaz rozpatrzonych spraw oraz sposób ich rozpatrzęnia - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. Do każdego Wnioskodawcy zostanię wystosowana pisemna

informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku w tenninie 7 dni od daty rozpatrzenia.
8. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłozonych przez wnioskodawcę ofert,
9. W przypadku, gdy Ośrodek poweźmie wątpliwośó odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie

danych, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, ma prawo wezwać wnioskodawcę (podmiot
ubiegający się o dofinansowanie) w Wznaczonym terminię, w cęlu złożenia wyjaśnień w sprawie

lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

10"Podstawą uzyskania dofinansowania zaopatrzenta w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych
prowadzących działalrrość gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej
jest umowa zawatl"a między Dyrektorem Ośrodka a tym podmiotem.

11"W umowie określony jest tennin realizacji zadania, cel i wysokość dofinansowania oraz sposób roz|iczenia
przy znany ch środków PF RON.

12.Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami okręślonymi w umowie.
l3.Podmiot sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy i ponosi zato pełną odpowiedzialność.
14.Po otrzymaniu sprzętu podmiot zobowiązany jest do pisemnego zgłoszeniatego faktu w MOPR.
15.Przedłozorre dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przęz Ośrodek pod kątem zgodności

ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.
16.Ośrodek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy dotyczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalnośó gospodarczą, osób
prawnych i jednostek nieposiadającyclr osobowości prawnej w miejscu wskazanym przez podmiot (czynnośó
potwierdzana jest protokołem sporządzanym przez pracownika MOPR).

K
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2.

3.

4.

5.

VI. DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REI(REACJI I TURYSTYKI OSOB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VI.l. Zasady ogólne

1, O dofinansowanie ze Środków Fundusztt organizacji spotlu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niePełnosPrawnYch mogą ubiegaĆ się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiada_jące osobowości
prawnej, jeżeli:

a) Prowadzą działalnoŚĆ na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 1at przed, dniem
złożenia wniosku:

b) udokumentują zaPewnienię odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych
i lokalowych do realizacji zadania;

c) udokumentują Posiadanie Środków własnych lub pozyskanych z innych żrodeł na sfinansowanie
Przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

PodmiotY mogą ubiegaĆ się o dofinansowanie w MOPR w Blomiu, jeżeli na terenie miasta Bytomia
zamieszkują osoby niepełnosprawne objęte wnioskiem o dofinansowanie.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadaniaponiesionych przed przyznanłemśrodków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Fundusztt.
WYsokoŚĆ dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnycl.r wynosi
do 60%o kosztów Przedsięwzięcia z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjętych na dany rok.
DokumentY niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu
organizacji spottu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:
a) wniosek o dofinansowanie ze Środków Funduszu organizacji spottu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób

niepełnosprawnyclr,

b) dokument potwierdzający status prawny i podstawę działaniawnioskodawcy,
c) statut,

d) kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania,
e) informacja o innYch Żródłach finansowani a zadanja (udokumentowanie posiadania środków własnyclr lub

PozYskanYch z innYch Źrodeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu),

dokumentY Świadczące o Prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku (ce| dzińania, teren działania, liczba osób
niepełnosprawnych objętych działalnością,liczbazatrudnionej kadry i jej kwalifikacje),
informacja o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych
i lokalowych do realizacji zadania (stanowi częśó wniosku),

h) informacj a o przyznanych wcześniej środkach Funduszu z określeniem nllmeru zawałlej umowy, celu
realizowanego zadania i datY Przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia (dotyczy trzech ostatnich
lat poprzedzających rok złożenia wniosku),

i) oświadczenie o braku zaległości wobec Funduszu, oraz że podmiot nie był,
złożenięm wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu,
leżących po stronie tego podmiotu,
program mer;Ąoryczny przedsięwzięcia,
w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:
zaŚwiadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejrnującym bieżący rok kalendarzory oraz
dwa PoPrzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
w tym okresie,

g)

w ciągu trzech lat przed
rozwiązanej z przyczyn

j)
k)
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inforrnacje o każdej Pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w odniesieniu do tych
samYch kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest
związana pomoc de minimis,

- Przed zawarciem umowy - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
Przeznaczanej na te same kosztY kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po złozeniu wniosku
o dofinansowanie,

l) w przypadku pracodawcy prowadząeego ZakładPracy Chronionej:
dokumenty jak w ust. 5 pkt. a - k,

kopia decyzji w sprawie przyznania statusu ZPCH (oryginał do wglądu),
informacja o wysokoŚci i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

6. wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w szczególności w przypadku:
a) niespełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie rna zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu

trzęchlatPrzed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozvviązanej
zprzyazynleżących po stronie tego podmiotu;

c) braku Środków finansowych na dofinansowanie organizacji spottu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych,

d) gdY Podrniot ubiegający się o dofinansowanie nie udokumentuje okoliczności wskazanych
wpkt. 1lit.a-c;

e) gdY Podrniot prowadzący działalność gospodarczą otrzymŃ pomoc inną nłż de minimis w odniesieniu
do tYch samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu
inwestYcYjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekro czenie dopuszczalnej intensyrvności
pomocy.

7. Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku
w MOPR. Wnioski rozpatrywane są indyrvidualnie, na podstawie analizy informacji zawartych w każdym
wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON
PrzekazanYch MOPR w danym roku kalendarzowym. Regulamin kornisji oraz jej skład reguluje odrębne
zarządzenie Dyrektora MOPR.
W 20Ż0 r. z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidernicznego oraz stan epidemii komisja zostanie
Powołana do 30 dni po odwołaniu stanu zagrozenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Do tego czasu
wnioski będą rozpatr}T/ane bęz opiniowania przez komisję. Pracownik merforyczny Zespołu
ds, Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinię w Byomiu
sPorządzi protokół zawierający wykaz rczpatrzonych spraw oraz sposób ich rozpatrzenia - zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. Do każdego Wnioskodawcy zostanie wystosowana pisemna
informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

B. OŚrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przezwnioskodawcę ofert.
9. W PrzYPadku, gdy Ośrodek poweźmie wątpliwośó odnośnie podanych wę wniosku o dofinansowanie

danYch, mających wp§rv na przyznanie dofinansowania, ma prawo wezwal wnioskodawcę (podmiot
ubiegający się o dofinansowanie) w Wznaczonym terminie, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie
lub dostarczenia dodatkowyclr dokumentów.

10"Podstawą uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu organizacjispottu, kultury, rekreacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnyc|r jest umowa zawalla rniędzy Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą"

1l.W umowie okreŚlony jest termin realizacjizadania, cel iwysokość dofinansowania oraz sposób rozliczenia
przy znany ch środków PF RON.

12.Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie,
13.Przedłozone dokurnenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji ptzez ośrodek pod kątem zgodności

ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawallej umowy.

!

I
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VI.2. KrYteria PrzYznawania dofinansowania organizacji sportuo kultury, rekreacji i turysĘki osób
niepełnosprawnych w 2020 r.z

Podmio§ ubiegające się o dofinansowanie spoftu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
otrzYmają informację o wysokoŚci przyznanych środków (wg. kalkulacji: do 6Ó yokosztów przedsięwzięcia,
nie więcej niŻ 6 000,00 zł na jedno zadanie). Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanycn sroo[ow
PodmiotY Podejmą decYzję o iloŚci organizowanych przedsięwzięó oraz kwocie'przeznaczonej na ich realizację.
Ostateczna wYsokoŚĆ dofinansowania nie moze przekroczyć 600ń kosztów przedsięwzięcia.

Część III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DoPuszcza się odstąpienie od zasad i krleriów okreś|onych w niniejszym clokumencie,
to uzasadnione szczególnie trudną sytuacją osoby niepełnosprawnej i j"j indywidualnymi
wYnikającYmi z niePełnosprawnoŚci - ostateczną decyzję doĘczącą udzielenia dofinansowania
DYrektor Miejskiego OŚrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu po uzyskaniu pozy.tyrvnej opinii
SPołecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu. Nie moze to jednak prowadzió do
przyw ołanych na wstępie przep isów.

gdy będzie
potrzebami

podejmuje

Powiatowej
naruszenia

Pozostałe uwarunkowania, niezawarte w niniejszym dokumencie, określają przepisy przywołane na wstępie.

DYR§§.TOR
Miejskią,o Ośrxl

nęp ł\dłrłt

.t"iAlj j\ i
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Załączniknr 1
do zasad udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinię w Bytomiu oraz kryteria obowiązujące w ż020 r.

IJzłsłoNrnNlE REKoMENDACJI MOPR DoTyczĄCyCH rARAMETRów ANTypośLIzGowoścI pŁyTEK
PODŁOGOWYCH W POMIESZCZENIACH DOSTOSOWYWANYCH DO POTRZEB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAMACH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie kwestie antypoślizgowości posadzek reguluje tylko § 305. 1 tego
rozporządzenla: Nawierzchnia dojŚc do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciqgów
komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniąch przeznaczonych na pobyt ludzi, ą tąkże posadzki
w garażu, powinna byĆ wykonana z materiałów niepowodujqcych niebezpieczeństwa poślizgu.

Rozporządzenie wymusza stosowanie posadzek antypoślizgowych, jednak nie podaje konkretnych wartości
antypoślizgowości. W przypadku płytek wewnętrznych mozna spotkać się z dwoma skalami wyznaczającymi stopień
antypoślizgowości: obliczany dla stopy bosej i obutej.

Dla posadzek, po których chodzi się w obuwiu Polscy wykonawcy korzystają z niemieckiej normy DIN
51130. Norma określa skuteczność antypoślizgową symbolami od R9 do R13 (płfki poniżej R9 nie są
antypoślizgowe). Symbole te odnoszą się do krytycznego kąta poślizgu, tj. kąta nachylenia powierzchni z płytek
polanych olejem, po której zsunie się człowiek w wymaganym przepisami obuwiu.l Im większa wartość symbolu
R, tym płytki są bardziej antypoślizgowe) 

^ 
co za tym idzie, bezpieczeństwo poruszania się po nawierzchni jest

większe.
Dla posadzek, po których chodzi się bosą stopą do onlaczenia stopnia śliskości powierzchni pły.tek stosuje

się niemiecką nonnę DIN 5l097. Określany jest on za pomocą liter A, B oraz C - od najbardziej śliskich do najmniej
śliskich. W praktyce oznacza to, ze płytki klasy C można stosować w basenach, czy innych miejscach gdzie zostaną
one położone pod wodą.'Norru bada zjawisko poślizgu na posadzce uży.tkowanej bosą stopą. Do badń według tej

normy wykorzystuje się specjalną rampę, która jest ustawiana pod określonym kątem, zwanym kątem poślizgu, na
której człowiek bez obuwia próbuje się poruszać.Przyczepność bosej stopy do podłoża określa się poprzez zbadanie,
pod jakim kątem człowiek nie może bezpiecznie użytkować posadzki.3

O znaczenia antypoś l izgo wośc i nawierzchni posadzeka

Oznaczenie wg

DIN 51 l30
(stopa obuta)*

R9

R l0

Oznaczenie wg
l DIN 5l097

1 fttopa bosa)*

: bez klasyfikacji
]

: ł (oct 12' - dol8o)*

; B (od l 8'- do 24')*

l s (Óo tsÓ_ ao żł"i*
. C (ponad 24")*

C (ponad 
Jai)*

C (ponad 24o)*

Kąt poślizgu

od6odo l0o

p;i;,i;ki

Przykłady stosowania

Posadzki schodów, holi, korytarzy

pomieszczeń magazynowych, kuchni, Earńy,
pomieszczeń sanitarnych

od ponad 10" do

od ponad 19" do27"

od ponad 27" do 35'

ponad 35o
obiekty spoltowe

I 
za,. Antypoślizgowość, https:lldekordia,pl/infbrmac.ielwlasciwosci-plyteVantyporli"go*orJht.l

2 
za: PĘtki ceranliczne do łazienki. Antypoślizgowe czy zwykłe?- http://polskiebudowlane.pl/portal/plyki-ceramiczne_do-1azienki-

antyposlizgow e- czy - zwy kle l
3za'. Mozaika antypoślizgowa. Normy DIN 5l097 DIN 51130, - http://blog.topmozaiki.pl/mozaika-antyposlizgowa-normy-din-51097_din-
51 l30/
a 

na podstawie: M. Wlazło. CT Service, Technika Antypoślizgowa A. Kristowski, Politechnika Gdańska Aspe'kty zastosowania posaclzek
anĘpoŚlizgowych w ujęciu specyfikacji technicznych i bezpieczeństwa uĄtkowania (preprint artykułu _

https://depot.ceon.pl/bitstream lhandlręll23456789l6942lAspektyoń2Ozastosowania7o2Opo sadzęk%ol)antypooń2}|izgowychoń2Ow%o2\ujYo2
0ciuoń2Ospecyfikacji%20tech nicznychoń2OiońZObezpieczeońżOstwa%o20u%20y,tkowania.pdl?sequence:l )
*uzupełnienie własne
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NaleŻy zwrociĆ uwagę, Że antypoŚlizgowoŚĆ określona według normy DlN 51097 (dla bosej stopy:)
nie znajduje prostego przełożenia na antypoŚlizgowośó określoną według normy DIN 51 130 (dla Stopy w obuwiu).
NajwyŻsza klasa antypoŚlizgowoŚci według normy DIN 51097 (np.C), według normy DIN 51130 może mieć
zaledwie klasę R 10, Rl7,rzadko Rl2, ponieważkąt póślizgu może być taki sam, ale określony jest dla innych
warunków uz}tkowania.5

Dokonując wYboru PĘtek Podłogowych należy uwzględnić ich parametry techniczne (w tym stopień
antYPoŚlizgowoŚci) oraz uĘtkowe, stosownie do własnych potrzeb i miejsca użytkowania - łazienka, toaleta,
kuchnia, PrzedPokój. Wafto (i należy) zastosować taką nawierzchnię podłóg, która będzie przeciwdziałała
poślizgowi, bez względu na to, czy poruszamy się po niej w obuwiu, czy bez obuwia.

PoWższe jest istotne, gdyż dotyczy dostosowaniapodłoża do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mają
trudnoŚci w poruszaniu się. Dlatego teŻ Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zaleca wybór pĘtek
PosiadającYch największe parametry anĘpoślizgowości, określone odpowiednią normą:

dla łazienek, w którYch może zajść potrzeba poruszania się bosą stopą, rekomendowane są płytki oznaczone
klasą C (nie mniej, niż klasa A);

- d|a PozostaĘch pomieszczeń rekomendowane są płytki oznaczone klasą R 11, lub wyższą- nie mniej, niż
klasa R 10.

klasa R 9 nie jest zalecana, poniewaz płytki oznaczone tym parametrem
w najniższym stopniu, mogą posiadać je na pograniczu normy, co dla
niewystarczające.

NalezY jednak PamiętaĆ, że im wyższy stopień antypoślizgowości, tym płytki trudniejsze do utrzymania
w czYstoŚci. ZwYkła terakota jest pokryta szkliwem, które utrudniaprzywieranie brudu, natomiast płytki ceramiczrre
antypoślizgowe charakteryzują się bardziej chropowatą i mniej gładką powierzchnią. ó

5 
na podstawie ,. Mozaika anĘpoślizgowa. Normy DIN 5 10g7 DIN 5 t 1 30 - http ://blog.topmozaiki. pllmozaika-antyposlizgowa-normy-

din-51097-din-5l l30/
6 

na podstawie,. Pfutki ceramiczne do łazienkt
lazienki-antyposlizgowe-czy-zwykle/

posiadają właściwości antypoślizgowe
osób niepełnosprawnych moze być

Antypoślizgowe czy zwykłe? - http://polskiebudowlane,pl/portal/plytki-ceramiczne-do-
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ZŃącznlknr 2
do zasad udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bltomiu oraz kryteria obowiązu.jące w ż020 r.

PRoToKoŁ NR ...l......
rozpatrzenia wniosków o dofinansowani€ ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W dniu rozpatrzono następujące wnioski:

Tab. 1. DOFINANSOWANIE DO.

Tab. 3. UZASADNIENIE KONIECZNOSCI WEZWANIA WNIOSKODAWCY
DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU:

h

LP.
NR

WNIoSKI]

IMIĘ INAZWISKO
WNIOSKODAWCY

PRZEDMIOT

DOFINANSOWANIA

SPOSOB ROZPATRZENIA

WNIOSKU -

POZYTYWNjE/

NEGATYWNTF./

WNIOSEK WYMAGA
UZUPEŁNIENIA

PROPONOWANA

KWoTA
UWAGI

T ab. 2. UZA S ADNIENIE NEGATYWNEJ OCENY WNIO SKU :

LP.
(z ren. 1) NR WNIoSKU

IMIĘ I NAZWISKO

WNIOSKODAWCY
UZaSAONISNIE NEGATYWNEJ OCENY WNIOSKU

LP"

(z rła, l) NR WN]osKI]
IMtĘ l NAZWISKo

WNIOSKODAWCY

UZASADNIENIE KOME;ZNOŚCI WEZWaNIA WNIOSKODAWCY

DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU
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Inne uwagi:

(podpis protokolanta) (podpis Kierownika Zespołu ds. Rehabilitacji
Społecznej Osób Niepełnosprawnych)

trĄą§ĘP"#*
lfi ejskiego OfuodĘĘó-Docy Roddni€

(
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