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ZASADY IJDZmLANIA DoFINANSoWANIA ZE ŚnourÓw
PAŃSTWOWEGO FI]NDUSZU R.EHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO ZAD AŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
REALIZOWAIIYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE \il BYTOMIU

ORAZ KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (ekst jednoliĘ Dz. U. 2016 poz. 2046 zs zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i PoliĘki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą byó
finansowane ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz. U. z Ż0l5 poz. 926), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie tumusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230 poz. 1694 ze zm.) oraz roąorządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu w}robów medycmych wydawanych na zlecenie
(Dz. U. z 2013 poz. 1565), w związku z Uchwałą nr XXXIX/510/I7 Rady Miejskiej w Blomiu
z 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecalej osób
niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych przsznaczonych na ich realizację w 2017 roku,

ustalam zasady udzielania dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitac|i osób
niepełnosprawnych do zadan z zakre§l rehabilitacji społecmej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Bytomiu oraz kryteria obowiązujące w 2017 r, w zakresie:

I.DOFINANSOWAIIIE UCZESTNICTWA
W TIJRNUSACH REHABILITACYJNYCH

oSóB NIf,PEŁNosPRAWl[YcH I IcH oPtEKI]Nó\il

II.DOFINANSOWAIIIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI

III.DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W
DLA INDYWIDUALIIYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCII

SPRZĘT REHABILITACYJNY

IV.DOFINAN§OWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZ|IYCH, W KOMUNIKOWANIU

DLA osÓ
PRAwNYCH

I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
VI.DOFINANSOWANIE ORGAMZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWIrIYCH.....^_._..._

V.DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJhIY
FIZYCZ|IYCH PROWADZĄCYCII DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB
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cZĘŚĆ I

DEFIMCJE I INT,ORMACJE OGÓLNE

I. DEF'IMC.IE:

Ilekroć w niniejszym dokumenciejest mowa o:

l. Niepełno§prawności - oznacza to trwaĘ lub okresową niezdolnośó do wypełniania ról społecznych
z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą

niezdolnośó do pracy.

2. Osobie niepełnosprawnej - omacza to osobę:

a) posiadającą orzeczenie o:

- znaazll.yln, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,

- niepełnosprawności, łydane przed ukończeniem 1ó roku życia,

- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egrystencji (traktowane na równi
z orzeczęniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),

- całkowitej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności),

- częściowej niezdolności do pracy (traktowane na równi z otzeczeniem o lekkim stopniu
niepełnosprawności);

b) posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:
* I grupy inwalidów (traktowanę na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ),

- lI grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),

- III gnrpy inwalidów (traktowane na ró*.ni z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności);

c) posiadającą orzeczenie o dfugotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed

dniem 1 styczrria 1998 roku, z tym że:

- osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia
niepełnosprawności,

- pozostałe osoby traktuje sięjako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

3. Orzeczeniu - oznaczato:

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności,

- orzpczenie lekarza orz,ecznlka ZUS,

- orzeczenie wydane przed l stycznia 1998 r. przez KRUS.
4. Wnioskodawcy - oznacza to:

a) osobę niepełnosprawną wnioskującą o prrymanie dofinansowania,

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadą działalność związaną z rehabilitacją osób

niepełnosprawnych (lub odpowiednio działalnośó na rzęcz osób niepełnosprawnych) przez okres
co najmniej 2lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub
pozyskanych z innych zródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu.

5. Wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie dofinansowania złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy

Rodzinie na wymaganym formularzu.

6. Kompletnym wniosku - ozlacza to wypełniony wniosek, zawieĄący wsrystkie wymagane informacje

wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

7. Przeciętnym miesięcznym dochodzie - oznaczt to przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o świadczęniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie

domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
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8. Przeciętnym rrynagrodzeniu - omacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego
Urzędu Starysrycmego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowlłn Rzeczypospolitej Polskiej

,,Monitor Polski".
9. PFRON lub Funduszu - oznacza to Pństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Ośrodku lub MOPR - omacza to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bfiomiu.
1l. Przedmiotach ońopedycznych i środkach pomocnicrych - oznacza to przedmioty określone

w rozporądzenil Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie ( Dz. U. zż013 r. poz.1565).

12. Spnęcie rehabilitacyjnym - oznacza to sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny
do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie
osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, integracji społecznej ijakości
Ęcia przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności (sprzęt służący do usprawniania
zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji),

13. Bańerach w komunikowaniu się - oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się illub przekazywanie informacji.

14. Barierach technicznych - oznaQza to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich
do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub arądzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwió wydajniejsze
jej funkcj onowanie.

15. Barierach architektonicznych - oznaczt to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania tęchniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania
uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

16. Turnusie rehabilitacyjnym - oznaczd to zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypocąłlku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innyni przez nawiąryvvanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także poprzez udział w zajęciach przewidzianych progrirmem

turnusu.

l7. Dyrektorze Ośrodka - omacza to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
l 8. Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie - oznaaza to komisję powołaną ZarzĄdzeniem Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
19. Pracowniku MOPR, pracowniku Ośrodka - oznaczŁ to pracownika Dziafu Wsparcia Seniorów i Osób

Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizującego zadania z zakesu
rehabilitacji społecznej.

II. INFORMACJE OGÓLNE

l. Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON wydawane i przyjmowane są w Dziale Wsparcia
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Blomiu.

2. Wnioski o dofinansowanie wymienione w części lI w punktach I, II, n, IV są wydawane i prryjmowane
od l stycmia kźdego roku kalendarzowego - osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym
czasie danego roku kalendarzowego.

3. Wnioski wymienione w części II w punktach V i VI są przyjmowane do 30 listopada roku poprzedzającego
realizaclę zadania.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne zprzyznlaniem dofinansowania,
5. Ilość przyznanych dofinansowń zaleĘ od wysokości środków przekazanych przez PFRON, określonych

uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu. Dofinansowania przyznawane będą po podjęciu ww. uchwały,
do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR na dany rok kalendarzowy.

6. Wnioski można składać w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych lub drogą pocżową.
Wnioski i inne dokumenĘ związane z ldzielaniem dofinansowania podlegają Ęestracji według kolejności
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9.

l0.

12.

l4.

7.

wpł},wu. RozpaĘ.wanie wniosków odbywa się z uwzględnieniem daty wpływu oraz kr}teriów
dofinansowania obowiązujących w danym roku.

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może ńoĘó osoba upoważniona (pełnomocnik).
W imieniu osoby niepełnoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej wniosek składa przedstawiciel
ustawowy lub opiekun prawny.

W prąpadku złożenia kserokopii załącmików konieczne jest przedstawienie do wglądu oryginału
dokumentów pracownikowi Ośrodka.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w terminie 30 dni od dnia ńożęnia kompletnego wniosku
(lub uzupełnienia wniosku o wszystkie wymagane dokumenty). Wnioski złożone przed podjęciem przez

Radę Miejską w Bytomiu uchwĄ doĘczącej podziału środków PFRON, które spełniają kryteria formalne
umożIiwiające udzielenie dofinansowania, rozpatrywane będą w terminie 30 dni od podjęcia ww. uchwĄ.
Ośrodek w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, powiadamia Wnioskodawę
o sposobie jego ro ąatrzenia.
W razie uchybień we wniosku MOPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje
wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie:
a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;

b) do 30 dni w przypadku uchybień innych niż sprawy finansowe.
Nieusunięcie uchybień w wyzraczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
W prrypadku powzięcia wąĘliwości odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych,
w szczególności co do wysokości dochodów i liczĘ osób pozostających we wspólnym gospodarstwie

domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, MOPR wzywa wnioskodawcę do złożenia
w \łyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień
w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Wnioski nięzrealizowane w danym roku nie podlegają przesunięciu na rok naĘpny. Wnioskodawca
winien złoż,yó nowy lvniosek w roku następnym.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje odmową prryznanla
dofinansowania.
Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje Dy,ektor MOPR
na podstawie przedłożonych dokumentów, podlegających weryfikacji w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych zgodnie z określonymi w niniejsąym dokumencie zasadami.

l l.

16. W przypadku zgonu lub rezygnacji wnioskodawcy z dofinansowania, wniosek nie podlega dalszemu
rozpatrywaniu.
W przypadku zgonu wnioskodawcy po pozytywn}łn rozpatrzeniu wniosku (przed dokonaniem wylaĘ
dofinansowania) środki finansowe nie zostaną wypłacone, ponieważ dofinansowanie ze środków PFRON
jest świadczeniem przysfugującym konkretnej osobie niepełnosprawnej.

Informacje dotyczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zamieszczonę są na stronie internetowej
Ośrodka (lvrvrv.mopr.bwom.pl).

l3.

l5.

l7.

l8.
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Część II

ZASADY IJ,DZIELANIA DOFINANSoWANIA oRAz KRYTERIA oBowąZUJĄCE w 2017 ROKU

I. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIf,PEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW
W TI]RNUSACH REIIABILITACYJNYCH

I.1. Zasady ogólne

l. O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która została skierowana do uczestnictwa
w tunrusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza, pod którego opieką się majduje, jeżeli przeciętny
miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób
we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwarlzł popnedzający miesiąc złożenia wniosku,
nie przekracza kwoĘ:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowyn;

- 65%o przeciętnego łynagrodzenia 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 uczestnictlva w tumusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa
jej opiekuna możę zostaó przyznanę bez pomniejszania kwoĘ dofinansowania pomimo przekroczenia
ww. kwot dochodu.

Osobie niepełnosprawnej o znaczrrym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie
niepełnosprawnej w wieku do 16 lat możę być przlznane dofinansowanie pob}tu na tumusie jej opiekuną
jeśli wniosek lekarza kierującego do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym zawiera wyrażne wskazanie
wraz z uzasadnieniem konieczności pob}tu opiekuna.

2. Wysokośó dofinansowania do turnusów ręhabilitacyjnych wynosi:

- 30%o przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zę znaoznym stopniem niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku żrycia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat ucącej
się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

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

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

- 20 %o pueciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

- 20oń przecięlnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zafudnionej w zakładzie pracy chronionej
niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie jest zaokrąglana do oełnego złotego.

3. W prąpadku uzasadnionym szczególnie trudną s}tuacją zyciową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie
dla Ę osoby lub dofinansowanie jej opiekuna na fumusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone
do wysokości 40 o/o przsciętnego wynagrodzenia, Podwyźszenie dofinansowania poblu opiekuna może
nastąpió, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowyn z osobą niepełnosprawną lub
osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w tumusie.

4. Dofinansowanie może być wykorzystane tylko i wyłącznie przez osobę, której zostało prryznane. Nie jest
możliwe prryznanie osobie kolejnego dofinansowania na ten cel w dan}.rn roku ze środków Funduszu.

5, Ze 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. DokumenĘ niezbędne do rozpatrzenia wniosku doĘczącego dofinansowania uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów w tumusach rehabilitacyjnych:

a) wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w ttrrnusie rehabilitacyjnym,



b) wniosek lekarza o skierowanie na tumus rehabilitacyjny,
c) kserokopia akfualnego otzeczenia wydanego przez Zesp6ł ds. Orzekania o Niepełnosprawności

(lub równoważnego),
d) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach netto

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

e) dokumenty potwierdające wysokośó dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach, za kwartń
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,

f) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o wyborze opiekuna
na tumus rehabilitacyjny (eśli lekarz uzasadnił we wniosku lekarskim konieczność pobytu opiekuna
na tumusie),

g) dowód osobisĘ wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy (do wglądu),
h) w przrypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy nalezy dołączyć kserokopie

odpowiednich dokumentów (np. upoważnianie notarialne, postanowienie sądowe).
Do wniosku mogą byĆ dołączone również inne dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację
wnioskodawcy.
7. Pży rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności

wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów
społeczrych w codziennym funkcjonowaniu. Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się fakt niekorzystania
z dofinansowania w roku poprzednim.

8. Pierwszeństwo w uryskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia
o zaliczeniu do macznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważnę, osoby
niepełnosprawne w wieku do l6 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności.

9. KomPletne wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów rozpatrwane będą, z zachowutiem zapisów zawańych w punkcie 7 i 8 oraz dodatkowych
krlteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany roĘ a takze kolejności wpływ.tl do MopR.
w rozpatrywaniu wniosków bięrze udział pracownik socjalny, oceniający sytuację społecmą osoby
niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie umiejętności społecznych.

l 0.Po pozltywnym rozpatrzeniu wniosku:
a) Wnioskodawca sam dokonuje wyboru ośrodka z Ęestru ośrodków uprawnionych do organizowania

tumusów rehabilitacyjnych (eśli w orzeczeniu nie są określone dysfunkcje, należy kierować się zapisami
zawaĘmi we wniosku lekarskim), terminu tumusu i rezerwacji miejsca. Następnie w terminie 30 dni
od otrzymania zawiadomienia o otrrymaniu dofinansowania przekazllje do MOPR informację o wyborze
tumusu (nie pózriej niż na2l dni przed dniem rozpoczęcia tumusu).

b) Po otrzymaniu informacji dolycącęj wyboru tumusu rehabilitacyjnego MOPR w terminie 7 dni
zobowiązany jest do wery4ikacji na podstawie danych zawaĄch w Ęestrach ośrodków i organizatorów
turnusów:

- czY oŚrodek i organizator posiadają wpis do odpowiedniego Ąestru obejmujący okres trwania wybranego
turnusu;

- cry oŚrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim
osoby niepełnosprawnej dysfunkcjami lub schorzeniami;

- czy or9anizator tumusu jest uprawniony do organizowania tumusów odpowiednich do określonych
w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim osoby niepełnosprawnej dysfunkcji lub schorzeń.
(negatywna weryfikacja prowadzi do poinformowania wnioskodawcy w terminie 7 dni o koniecmości
wyboru innego ośrodka lub organizatora pod rygorem nieprzekazania przlmanego dofinansowania).

c) Po pozytywnej Weryfikacji dokonanej przez MOPR wnioskodawca przesyła informację o wyborze turnusu
do organizatora tumusu celęm potwierdzenia możliwości uczestnictwa danej osoby w wybranym tumusie -
organizator przekazuje oŚwiadczenie organiztora tumusu rehabilitacyjnego do MoPR nie później niż 14 dni
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przed rozpocąciem tumusu rehabilitacyjnego (decyduje data wpływu dokumentu do MOPR -

niedochowanie terminu może skutkowaó odmową przekazania przyznanego dofinansowania).
d) W terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora tumusu 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
potr,vierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej i pobyu opiekuna na turnusie,
przek żanego przez or9dnizatola w terminie 14 dni od dnia zakończenia fumusu (dokumenty księgowe
są wystawiane odrębnie dla każdego uczęstnika tumusu), Organizator ma również obowiązek pźekazać
w terminie 21 dni od dnia zakończenia tumusu informację o przebiegu turnusu.

1l.Wnioskodawca ponosi konsekwencje rezerwacji miejsca na tumusie rehabilitacyjnym dokonanej przed
uzyskaniem informacji dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku przez MOPR.

I.2. Kryteńa prryznawania dofinansowania ucze§tnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 r.:

l. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo w skorzystaniu z dofinansowania do uczestnictwa
w turnusie rehabilitaryjnym mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenię o zaliczeniu
do macznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równowżne, osoby niepełnosprawne
w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat ucące się i niepracujące, bez względu na stopień
niepełnosprawności. Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się fakt nie korzystania z dofinansowania
w roku poprzednim.

Wobec powyższego w 2017 r. dofinansowania będą udzielane przede wsrystkim osobom
niepełnosprawnym, które nie korzystĄ z dofinansowania w roku poprzednim, które jednocześnie spełniają
wskazane powyżej przesłanki pierwszeństwa, z zachowaniem kolejności złożenia wniosku w MOPR.
Jeśli po udzieleniu dofinansowania ww. osobom w dyspozycji MOPR pozostaną środki finansowe
na realizację zadania, możliwe będzie udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, którzy w roku
poprzednim korzystali z dofinansowanią spełniającym jednocześnie przesłanki pierwszeństwa wskazane
powyżej, z zachowaniem kolejności złozenia wniosku w MOPR.
W przypadku udzielenia dofinansowania dwóm osobom niepełnosprawnym w jednej rodzinie,
wymagającym pomocy opiekuna, zostanie przymane dofinansowanie pob}tu na tumusie rehabilitaryjnym
tylko jednego opiekuna. W szczególnie uzasadnionych prąpadkach możliwe będzie udzielenie
dofinansowania pobltu opiekuna d\akńdei ztyoh osób niezależnie.

II. DOFINA|ISOWAIi-IE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI
POMOCNICZE

II.I. Zasady ogólne

l. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęte są Ęlko i wyłącznie przedmioty wymienione
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. r. w sprawie wykazu wyrobów medycmych
wydawanych na zlecenie (Dz. U. zż0l3 r., poz, 1565).

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioĘ ońopedycme i środki pomocnicze może
ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony prznz licńę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony za kwańń poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50oń przeciętnego wyragrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65%o przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
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_r.

Ponadto koniecmośó zaopatrzenia we wnioskowane przedmioty musi wynikaó ze z\ecenia na zaopatrzenie
w qrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym potwierdzonego przez
oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
WysokoŚÓ dofinansowania zaopŃrzsnia w przedmioty ortopedyczle i środki pomocnicze zaleina jest
od limitów cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środków
pomocniczych i wynosi:
a) do l00% udziafu własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych

przepisów, jeżeli taki udziałjest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wymaczonego przez ministra właściwego do spraw

zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
i środków, jeżeli cena zakupujest wyższa niż ustalony limit,

z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok.
W przypadku osób przebyrvających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecmej wysokośó
dofinansowania zaopatrzsnia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie
od uzyskanej sumy kwoty, o któĘ mowa w pkt, 3 lit, b, opłaty ryczahowej i częściowej odpłatności
do wysokości limitu ceny pokrywanej przezjednostkę organizacyjną pomocy społecznej.
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedycme i środki pomocnicze:
a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioĘ ortopedyczne i środki pomocnicze,
b) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

(lub równowaznego),
c) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach

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

d) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kvłartŃ
poprzedzaj ący miesiąc złożenia wniosku,

e) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz
osoby, która została upowżniona przez wnioskodawcę do odbioru dofinansowania w kasie MOPĘ

f) w prąpadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodaw cy nale4, dołączyó kserokopie
odpowiednich dokumentów (np. upowźnienie notarialne, postanowienie sądowe),

g) faktura okeślająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zaklp, wraz z potwierdzoną
za zgodnoŚĆ, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia
na zopatrzenie w przedmioty ortopedyczre i środki pomocnicze,
lub
kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedycme i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą
cenę naĘcia z wyodrębnioną kwoĘ olacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału
własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Do wniosku mogą byó dołączone również inne dokumenty potwierdzające indyrvidua|ną sytuację
wnioskodawcy.
Wnioski rozpaĘwane będą w kolejności wynikającej z daĘ złożenia wniosku w MOPĘ a dofinansowania
będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych pFRoN przekazanych MopR w danym
roku ka|endarzor.łym.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycmych i środków pomocniczych zostaje rozpatrzony
negatywnie w szczególności w prąpadku:
a) nie spełniania waruŃów uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) przekoczeniakryteriumdochodowego,
c) braku dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) dokonania zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych przed dniem wydania

orzeczenia,

4.

5.

6.

7.
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e) wyczerpania się środków finansowych Funduszu na ten cel.
8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

a) Jeśli do wniosku załączono fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu, MOPR wystawia zaświadczenie
o przyznanym dofinansowaniu wraz z informacją o sposobie jego ptzekazania (zgodnie z dyspozycją
wnioskodawcy).

b) Jeśli do wniosku załączono ofertę, MOPR wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego
dofinansowania. Po otrzlłnaniu zdświadczenia 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 potwierdzaj ący zakup, wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią
zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedycme i środki pomocnicze. MOPR
przekazule dofinansowanie zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy w ciągu l0 dni od dnia dostarczenia
tych dokumentów do MOPR.

9. W przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych lub środków
pomocniczych zakupionych w roku poprzedzającym (w tym osób, których wnioski byĘ rozpatrzone
w poprzednim roku negaĘwnie z powodu wyczerpania środków finansowych), pozytywnie mogą byó
rozpatrywale wnioski złożone w styczniu bieĘcego roku, które dotyczą zakupu dokonanego nie wcześniej,
niż w drugim półroczu poprzedniego roku. Dopuszcza się porytyrvne rozpatrzenie wniosków osób, które
z prryczyn od nich niezależnych (np. ze względów losowych, zdrowotnych) nie zdąĘĘ złożyć wniosku
w styczniu, jednakże złoĄły odpowiedni wniosek w nieprzekaczalnym terminie do końca lutego danego
roku.

II.2. Kryteria prryznawania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w 2017 r.:

W zakresie dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2017 r. ustala się
dodatkowe kryteria w odniesieniu do aparatów sfuchowych i wkładek usmych:
a) dzieci i osoby niepełnosprawnę ucące się i bęĘce w wieku poniżnj ż6 lat uzyskają i00% kwoty

maksymalnego dofi nansowania w),nikającego z przepisów ogólnych,
b) pozostałe osoby niepełnosprawne uzyskają 70 oń kwoty maksymalnego dofinansowania wyrikającego

z przepisów ogólnych.

ilI. DOFINANSOWAIIIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT
INDYWIDUALNYCH osÓB NIEPEŁNOSPRA\il}IYCH

I.1. Zasady ogólne

REHABILITACYJNY DLA

l. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. sprzętu
wspomagającego proces rehabilitacji, niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających
za zadanię osiągnięcie, przy ak§rłnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego
poziomu jej fuŃcjonowania, integracji społecznej i jakości zycia prry uwzględnieniu potrzeb łłynikających
z niepełnosprawności (sprzęt słuĘcy do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu |ub wspomagający
proces rehabilitacji).

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba
niepełnosprawna, jeżeli :
a) przeciętny miesięcmy dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez

liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwaftń poprzedzający miesiąc
złożenia wniosku, nie przekacza kwoty:
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- 50Yo przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65%o przeciętnego wynagrodzenia w prąpadku osoby samotnej;

b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

3. Wysokośó dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie

więcej niż do wysokości pięciokotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem dodatkowych
kryteriów przymawania dofinansowania prryjętych na dany rok.

4. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

b) kserokopia aktualnego orzeczenia wydanego przrz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
(lub równoważnego),

c) oświadczenie wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy o dochodach

netto za kwańał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wsrystkich osób, z którymi wnioskodawca
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

d) dokumenĘ potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach za kwartał
popr zedzaj1 ący miesiąc złożenia wniosku,

e) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
f) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naleĄ dołączyó kserokopie

odpowiednich dokumentów (np. upowa,żnienie notarialne, postanowienie sądowe),
g) faktura pro-forma lub kosztorys / ofeńa,
h) zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia powodującego konieczność zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny), potwierdzające

konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy uĄciu okeślonego sprzętu

rehabilitacyjnego (druk dołączony do wniosku).

Do wniosku mogą być dołączone również inne dokumenĘ potwierdzające indyłlidualną sytuację

wnioskodawcy.
5. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny zosta:e rozpatzony negatywnie

w szczególności w prąpadku:
a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,

b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu
trzech lat przed ńożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,
rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby,

c) przekoczenia kryterium dochodowego,

d) braku własnych środków finansowych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

e) w sfuacjach, kiedy kosży realizacji zadania zostały poniesione przez wnioskodawcę przed ptzyznaniem

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

w kolejności wyrikającej z daly złożenia wniosku w MOPR, z zachowaniem dodatkowych kryteriów
prrymawania dofinansowania przyjętych na dany rok. Wnioski rozpatrywane są indyrridualnie,

na podstawie analizy informacj i zawaĘch w każdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane
do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w danym roku
kalendarzowym, Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenie Ęrektora MOPR.

7. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert.

8. Podstawą uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób

niepełnosprawnych jest umowa zawarta między Dyrektorem ośrodka a wnioskodawcą.
9. W umowie okeślony jest m.in. termin realizacji zadanią cel i wysokość dofinansowania oraz sposób

r ozliczenia pr zy znanych środków PFRON.
l0. Środki finansowe Funduszu przekazywane są wnioskodawcy zgodnie z warunkami określonymi

w umowie.
ll. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy urądzenia i ponosi za to pełną

odpowiedzialnośó.
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12. Przedłożonę dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności
ze złożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawańej umorły.

l3, Po otrzymaniu sprzętu wniosko dawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu w MOPR.
14. Ośrodek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości rea|izacji umowy dotyczącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt fehabilitacyjny w miejscu zamieszkania wnioskodawcy (czynnośó potwierdzana jest
protokołem sp orządzany m przez pracownika MOPR).

15, W katalogu sprzętu rehabilitaryjnego, który może zostaó objęĘ dofinansowaniem w ramach
środków PFRON dla indlłvidualnych osób niepełnosprawnych, mieszczą się w szczególności:

a) Rowery rehabilitacyjne stacjonarne, orbitreki, bieznie, steppery;

b) Materace, maĘ rehabilitacyjne do ćwiczeń;
c) Ksźałtki rehabilitacyjne (wałki, kostki, kliny, itp.);

d) Piłkirehabilitacyjne;
e) Prryrządy do ćwiczeń. w t5łn m.in.:

- rotory do kończyn górnych i dolnych,

- płaszczymy poślizgowe,

- przyrządy do ćwiczeń oporowych,

- podciągi montowane do łóżek, ściany czy sufitu,

- równoważnie,

- drabinki, dążki do ćwiczeń,

- prryłóżkowe urządzęnia rehabilitacyjne (PUR), uniwersalne gabinety usprawniania leczniczego
(UGUL) i niezbędne oprzyrządowanie,

- stacje treningowe,

- tablice do ćwiczeń manualnych;

f) Urz4dzenia do hydromasźu;
g) Łóżką materace, maty, poduszki i aparaty do masźu.

16. W nviązku ze wskazaniami lekarza specjalisty możć zostaó udzielone dolinansowanie na zakup
urządzenia niewymienionego w powyżsrym katalogu.

III.2. Kryteńa przyznawania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla
indlrłidualnych osób niepełnosprawnych w 2017 r.:

|. Z uwagi na wysoki koszt łóżek masujących, dofinansowanie będzie udzielane w wysokości do ż5oń kosńtl
tego sprzętu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyó 2 500,00 zl.

2. Maksymalna kwota dofinansowania do urządzeń do hydromasażu, matefacy, mat, poduszek i aparatów do
masażT nie może przekrocryć kwoty 1 000,00 zł.

Iv. DoFINAl[§owA|{m LIKWIDACJI BARIER ARCIIITEKTONICZh|YCH, W KOM[JNIKOWANIU
SĘ I TECHNICZNYCH

IV.l. Zasady ogólne

l. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z jej niepełnosprawności i jednocześnie umożliwi to lub w znacznytn stopniu ułatwi wykonywanie
podstawowych, codziennych crynności lub kontaktów z otoczeniem. Ponadto, o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych może ubiegaó się osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli
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jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczJstym nieruchomości albo posiada zgodę
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

2. Dofinansowanie likwidacji barięr architektonicznych, w komunikowaniu się i technicmych prrysługuje
oddzielnie na kżdy rodzaj zddania.

3. Wysokośó dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicmych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowanięm dodatkowych kryteriów przyznawania

dofinansowania prryjętych na dany rok,

4. DokumenĘ niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych:
a) wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
b) kserokopia aktualnego orzeczpnia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

(lub równoważnego),
c) w przypadku osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy naleĄ dołączyć kserokopie

odpowiednich dokumentów (np. upowżnienie notarialne, postanowienie sądowe),
d) dowód osobisty (do wglądu) wnioskodawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy,
e) zaświadczenie lekarskie wypełnione przaz lekarza specjalistę (adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności

lub schorzenia powodującego koniecmośó likwidacji barier - druk dołączony do wniosku),
f) 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,

g) dokumenĘ potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w oświadczeniu o dochodach,
h) faktura pro - forma lub kosźorys ofeńowy lub oferta cenowa doĘcąca przedmiotu dofinansowania,
i) dokumenĘ potwierdzające indyłvidualną sytuację wnioskodawcy lub specyfikę przedmiotu

dofinansowania, np.:

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

- aktualne zaświńczenie ze szkŃ/uczelni o kon§nuacji nauki |ub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
lub aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie ptacy,

- dokumenty potwierdzające własność nieruchomości lub uĄtkowanie wiecryste nieruchomości (dotyczy
barier architektonicmych i technicmych zvliązanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkania),

- zgoda właścicięla lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym wnioskodawca stale
zamieszkujeĄrzebyrła na pob}t staĘ, na wykonanie prac dotyczących likwidacji barier
architektonicznycVtechnicmych,

- zaświadczenie potwierdzające brak zobowiązań w opłatach z §Ąufu zajmowania lokalu (dotyczy barier
architektonicmych i technicmych związ,anych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkania),

- dokumenĘ potwierdzające inne źródła finansowania zadania (eśli dotyczy).
Do wniosku mogą być dołączone również inne dokumenty potwierdzające indyrvidua|ną sluację
wnioskodawcy lub specyfi kę przedmiotu dofi nansowania.

5. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicmych, w komunikowaniu się i technicznych
zostaje rozpatrzony nega§łvnie w szczególności w przypadku:

a) nie spełniania warunków uprawniających do uzyskania dofinansowania,
b) gdy osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu

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

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

d) gdy osoba niepełnosprawna nie posiada środków finansowych na poĘcie udziału własnego w kosźach
zadania (nie ma możliwości wniesienia tzw. wkładu własnego),

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

6. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty
złożenia wniosku w MOPR, z zachowaniem dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania
przyjętych na dany rok. Wnioski rozpaĘvane są indywidualnie, na podstawie analizy informacji zawańych
w każdym wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych
PFRON przekazanych MOPR w danym roku kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje
odr ębne zar ządzenie Dyrektora MOPR.

7. Przed rozpataeniem wniosku może byó dokonana tzw. wizja lokalna w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy w celu określenia zasadności i możliwości zręalizowania przedsięwzięcia oraz jego zakresu
(odnosi się to w szczególności do likwidacji barier architektonicznych oraz technicznych, gdy zadanie
obejmuje roboty o charakterze budowlanym). Czynnośó ta potwierdzana jest protokołem sporządzanym
przez pracownika MOPR.

8. Ośrodek zastxzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert. Załączony pĘez
wnioskodawcę kosźorys lub inny dokument potwierdzający szacowany całkowity koszt realizacji zadania
związ,anego zrobotami budowlanymi, podlega weryftkacji przrz pracownika MOPR.

9. Podstawą uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych jest umowa zawarta między Dyrektorem Ośrodka a wnioskodawcą.

l0.W umowie okeślony jest m. in. termin realizacji zadanią cel i wysokośó dofinansowania oraz sposób
roz|iczenia przyznanych środków PFRON.

l l.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 zg}osznnia tego faktu

w MOPR, W przypadku zadań obejmujących prace budowlanę pracownicy Ośrodka dokonają odbioru
wykonania zadania (czynnośó potwierdzana jest protokołem sporądzanym przez pracownika MOPR).
Stan faktyczny stwierdzony w miejscu realizacji zńania będzie podstawą weryfikacji kosźorysu
powykonawczego i ustalenia ostatecznej kwoty kosźu całkowitego zadania.

l4.Przpdłożone dokumenĘ rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności
ze ńożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawańej umowy.

15.0środek zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości rea|izacji umowy doĘczącej dofinansowania
likwidacji barier architektoniczrych, w komunikowaniu się lub technicznych w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy (czynnośó potwierdzanajest protokołem sporządzanym przez pracownika MOPR).

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

A. Likwidacja barier architektonicznych (zakres dofinan§owanego zadania musi mieó bezpośredni
nłiązek z ograniczeniami łynikającymi z niep€łnosprawności):

- udokumentowane koszty przeprowadzki do lokalu bez barier lub lokalu wymagającego małego
przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, w prąpadku, gdy likwidacja barier w dotychczasowym
|okalu jest niemożliwa ze względów architektoniczrych lub koszty likwidacji tych barier byĘby większe,
niż koszt zamiany lokalu;

- budowa pochylni, podjazdu, dojścia do budynku (lokalu) mieszkalnego w celu umożliwienia osobie
niepełnosprawnej samodzielnego dostępu do miejsoa zamieszkania;

- dostawa, zakup i montaż: platformy schodowej, windy kzesełkowej, windy przyściennej i innych urądzeń
do transportu pionowego;

- zakup schodołazu;
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- zakup i montż lrządzeń do podnoszenia, przenoszenia i przemieszczania osób niepełnosprawnych
(podnośniki transportowe, wannowe, rehabilitacyjne);

- zakup wraz z ńontńęm poręczy, pochwytów i uchwYów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwyów
ułatwiających osobie niepełnosprawnej korzystanie z urządzeńhigieniczno - sanitarnych (łazienka, toaleta);

- zakup i położenie pĘtek an§poślizgowych lub wykładziny an§poślizgowej na posadzce w łazience,
toalecie, kuchni, przedpokoju ijednym pokoju uĄtkowanym przez osobę niepełnosprawną;

- likwidacja progów, likwidacja zróżnicowań poziomu podłogi;

- przystosowanie pomieszczeń higienicmo - sanitarnych (łazienką toaleta) do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, w tym m.in.:
, zakup i montaz kabiny prysznicowej, ściany prysznicowej, drzwi szklanych ze szkła bezpiecznego

do kabiny pryszrricowej, brodzika standardowego, brodzika niskiego lub najazdowego, wykonanie
odprowadzenia liniowego,

, zakup i montż wanny dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej (wanna niska, otwierana) jeźeli
ze względu na schorzenie niejest moZliwe lubjest utrudnione korzystanie z prysznica,

, zakup i montż lub wymiana umywalki na wysokości umożliwiającej osobie niepełnosprawnej swobodny
dostęp - jeżeli korzystnie z zainstalowanej dotychczas umywalki nie jest możliwe lub jest utrudnione
(konieczność podwyższenia lub obniżenia) lub zmiana lokalizacji jest niezbędna ze względu na
dokonywane przystosowan ie pomie szczenia łazienki,

, zakup i montaż baterii łazienkowych jednouchwYowych, z mieszaczem,
, zakup i montaż baterii umyrvalkowej, wannowej lub prysmicowej, jeżeli dokonyrłana jest zmiana

połoźrnia instalacji wodno - kanalizacyjnej,
. zakup i montaż muszli toaletowej typu kompakt lub w systemie Geberit,
, zakup i montaż nasadki toaletowej,
. wykonanie siedziska murowanego lub zakup krzesełka/siedziska naĘskowego;
. dostosowanie wewnętrznych instalacji: wodno - kanalizacyjnej, elektrycmej, guowej, c.o. do potneb

montowanych urądzeń w pomieszczeniach higieniczro - sanitarnych;

- zainstalowanie gniazd wtykowych i wyłącmików w strefie dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku
inwa|idzkim;

.- przystosowanie dtzwi poprzez,.
, zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm w świetle ościeżnicy, a pozostaĘch

drzwi wewnętrmych o szerokości co najmniej 80 cm,
, zakup i montaż drzrłi przesuwnych,
, zakup i montaż systemu otwierania drzwi wejściowych do mieszkania i balkonowych - dla osób

o niesprawnych rękach,
, zakup i montaz zabeąięczeń drrvłi prznd uszkodzeniami mechanicznymi (do wysokości 80 cm

od podłogi) oraz zainstalowanie ościeżnicy sta|owej - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
lub balkoniku;

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

-- zakup wraz z montażem systemu automatycznego otwierania drzwi gara,żu dla osób niepełnosprawnych
posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami;

- prrystosowanie wyposźenia kuchni do samodzięlnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się
na wózku inwa|idzkim, w Ęm:, obniżenie arządzeń kuchennych (zlewozmywaĘ pŁyta grzewcza) oraz zakup i montź niskich blatów

wraz z szafkami, umożliwiających dojazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
, zakup i montż ruchomych półek, pojemników na specjalnych prowadnicach oraz zattzasków

magnetycznych;
. zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym, niż 90';

I
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- zakup i montź materiałów zvłiązanych z oznakowaniem wyposazenia lokalu i ciągów komunikacyjnych,
różnym kolorem lub faktuą - tylko dla wnioskodawów z dysfunkcją narządu wzroku o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności;

- zakup i montaż dodatkowego oświetlenia lub zmiana dotychczasowego oświetlenia na dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych - tylko dla wnioskodawców z dysfunkcją narządu wzroku,
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

B. Likwidacja barier w komunikowaniu się (zakres dofinansowanego zadania musi mieó bezpośredni
rwiązek z ograniczeniami wynikającymi z niepelnosprawności):

Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i mowv:

- zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu, itp.,

- zakup i moniuż urądzeń wspomagających odbiór dźwięku (z telefonu, radio, te|ewizora, komputera),

- zakup kamery intemetowej,

- zakup telefonu komórkowego,

- Zakup sprzętu komputerowego,

- zakup oprogramowania wspomagającego komunikowanie się.

Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcja narądu wzroku:

- zaklp urądzeń umożliwiających posługiwanie się pismem brajlowskim,

- zakup utządzeń nagrywających i odtwarzających dźwięki (np. wielofunkcyjnych odtwarzacż! i dyktafonów),

- zakup pomocy optyczlych (takich, jak: liniały i folie optyczne); zakup urządzeń do czytania dla osób
słabowidących (np. lupy, lupy z podświetleniem) - doĘczy przedmiotów nie objętych dofinansowaniem
zNFZ,

- zakup telefonu komórkowego,

- zakup sprzętu komputerowego.

Dla osób z pozostał.vmi rodzaiami niepełnosprawności:

- zakup telefonu stacjonamego lub komórkowego - dla osób niepełnosprawnych mających trudności
w poruszaniu się, o umiarkowanym lub macmym stopniu niepełnosprawności (osoby leżące, poruszające się
na wózku inwalidzkim, z użyciem pomocy ońopedycznych, oprotezowane),

- zakup sprzętu komputerowego.

C. Likwidacja barier technicznych (zakres dofinansowanego zadania musi mieć bezpośredni związek
z ograniczeniami łynikającymi z niepełnosprawności):

Dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narzadu sfuchu i mowv:

- programy logopedyczne, edukacyjne,

- zakup urządzeń dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób niesĘsących i słabosłyszących,
urządzeń wibracyjnych i świetlnych (np. specjaliĘcara sygnalizacja świetlna i wibracyjna, budziki
wibracyjne),

- zakup urządzenia do osuszania aparatu słuchowego dla użrytkowników aparatów słuchowych.

Dla osób niep§łnosprawnych z dysfunkcja narądu wzroku:

zakup i montaż kuchni elektrycznej w przypadku wyposżenia lokalu w kuchnię węglową lub gazową
' (dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkujących samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, która

posiada co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności) - w uzasadnionych przypadkach możliwe
dofi nansowanie zmiany sposobu ogrzewania mieszkania;
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zakup urądzęń dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących,
np. testery kolorów, czujniki poziomu cieczy, detektory światĘ wagi kuchenne, termometry, zegarki
obraj lowione lub udźwiękowione,
rower tandem.

Dla osób z DozostaŁvmi rodzaiami niepełnosofawności:

- dostosowanie sposobu ogrzewania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (zakup i montaż urądzeń
do ogrzewania z własnym zródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektrycmą) - doĘczy
w szczególności osób z dysfunkcją narądu ruchu, o ziraczn lrn lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, mieszkających samotnie lub z drugą osobą niepełnosprawną, która posiada co najmniej
umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- zakup sprzętu AGD (np.: zmywarki do nacryń, pĘty indukcyjnej, robota kuchennego) - dotyczy osoby
z dysfunkcją rąk zamieszkującej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, która posiada co najmniej
umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- zakup roweru trój kołowego,

- zakup łóżka specjalistycznego,

zakup poduszki ortopedycznej,

- zakup akumulatora do wózka inwalidzkiego, schodołazu,

- zakup urądznń dla osób niepełnosprawnych z powodu schorzeń dróg oddechowych np.: nawilżacze
powietrza, oczy szczacze pow ietrza.

17.W związku ze szczególnymi indywidualnymi potrzebami osoby, wynikającymi z ie!
niepelnosprawności, moź:e zo§tać udzielone dofinansowanie na zakup urądzenia niełymienionego
w powyższych katalogach doĘcących likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych.

IV.2. Kryteńa prryznawania dofinansowania likwidacji bańer architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych w 2017 r.:

l. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicmych
w 2017 r, wynosi nie więcej, niż do 80% kosztów przedsięwzięcia (z możliwością zwiększenia
dofinansowania do 85 %o dla osób prowadących samodzielne gospodarstwo domowe), jednakze kwota
dofi nansowania nie może przekroczyć:

- 30 000 zł w prrypadku likwidacji barier architektonicznych,

- 15 000 zl w prrypadku likwidacji bańer technicznych,

- 6 000 zl w przypadku likwidacji bańer w komunikowaniu się.
2. Procent dofinansowania zostanie zmniejszony w przypadku osiągania przez wnioskodawcę przeciętnego

miesięcznego dochodu przekraczającego:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65Yo przeciętnego w;nagrodzenia w prąpadku osoby samotnej.
W takim przypadku przekoczenie ww. kryterium o kazde 200,00 ń powoduje zmniejszenie
dofinansowania o 50ń.

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

a) w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub orzeczeniem równowżnym),
b) osoby leĘce, poruszające się na wózku inwalidzkim, z uiryciem pomocy ortopedycmych (np.: balkonika),

oprotezowane,

Pozostałe kryteria brane pod uwagę na korzyść wnioskodawcy (dot. osób wskazanych w punkcie 3 a) i 3 b):

- samotnezamieszkiwanie,

- brak zaległości crynszowych,

I6
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- nie korzystanie z tego typu dofinansowania w latach ubiegĘch.
4. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego będą miĄ osoby

niepełnosprawne:

a) leżące lub poruszające się na wózku inwalidzkim, z użyciem pomocy ortopedycznych (np.: balkonika),
oprotezowane, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem
równoważnym),

b) osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu sfuchu, mowy lub z dysfunkcją narządu wzroku, o znacznym
iumiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważrym) - gdy dysfunkcja nie

wnika z orzeczenia winna być potwierdzona w zaświadczeniu lekarskim załączonym do wniosku.
Nie korrystanie z tego typu dofinansowania w latach ubiegĘch przemawia na korzyść wnioskodawcy (dot. osób
wskazanych w punkcie 4 a) i 4 b).

5. W przypadku realizacji zadań doĘcących likwidacji barier w komunikowaniu się i technicmych,
tj.: zakupu sprzętu komputerowego, specjaliĘcznych elektronicznych sprzętów, urządzeń
i oprogramowania niezbędnego do korzystania przez osoby niepełnosprawne w związku z ich
indywidualnymi potrzebami (w tym telefonów), dofinansowanie konkretnego przedmiotu udzielane będzie
nie częściej, niż raz na 6 lat (z zachowaniem ogólnej zasaĄ udzielenia dofinansowania dopiero
po upływie trzech lat od uzyskania dofinansowania odpowiednio w ramach likwidacji barier
w komunikowaniu się lub technicznych).

6. Wyklucza się przyznanie dofinansowania wnioskodawcom będącym adresatami pilotazowego programu
Aktywny Samorąd.

7. W prrypadku dofinansowania sprzętu komputerowego ustala się maksymalny całkowity kosź
przedsięwzięcia objęty dofinansowaniem do kwoĘ 2 ó00,00 zł (maksymalna kwota dofinansowania
wynosić może do 80 %, tj. nie więcej, niż 2 080,00 zł).

8. Koszty prac budowlanych i związanych z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,
które będą stanowić podstawę do ustalenia kwoty dofinansowania (cryli całkowite koszĘ przedsięwzięcia,
od których uzależnionajest wysokośó dofinansowania) ustalane będą wg poniższych krfieriów:

- zakup kabiny prysznicowej do kwoĘ | ż00,00 ń,
- zaklp ściany prysznicowej do kwoĘ 800,00 zł,

- zakup brodzika (standard) do kwoty 300,00 zł,

- zakup brodzika niskiego lub najazdowego do kwoty 600,00 zł,

- wykonanie odprowadzenia liniowego do kwoty 500,00 zł,

- zakup wanny do kwoty 900,00 zł,

- zakup umywalki do kwoty 200,00 zł,

- zakup baterii wannowej lub prysznicowej do kwoty 300,00 zł,

- zakup baterii umywalkowej do kwoĘ 200,00 zł,

- płytki antypoślizgowe posadzkowe (wymagany atest) do kwoty 40,00 złlmŻ (dotyczy m2 powierzchni
koniecznej do likwidacji bariery - może obejmowaó łącmie następujące pomieszczenia: łazienkę,
toaletę, przedpokój, kuchnię ijeden pokój użłtkowany przez osobę niepełnosprawną),

- pł},tki ścienne do kwoty 35,00 ńlm2 (zakres powierzchni do 6,00 m2 wykonanych ścian w obrębie
natrysku),

- muszla toaletowa typu kompakt wraz z desĘ toaletową oraz montżem do kwoĘ 400,00 zł,
.- muszla toaletowa system Geberit (wtaz z zestawem instalacyjnym przeznacz§nym do zamurowania

oraz deską toaletową i przyciskami) do kwoty 600,00 zł,

- poręcze, uchwyty uchylne naŚcienne, uchwyty uchylne wolnostojące, poręcze uchylne naścienne
i pochwyty do kwoĘ 200,00 ń,

- drzwi szklane ze szkła bezpiecznego do kabiny pryszlicowej do kwoty 450,00 zł,

- ościeżnica stalowa do kwoty 100,00 zŁ

- ościeżnica drewniana do kwoty 200,00 zł,

r
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- drzwi - skrzydło pĘtowe drzwi wewnętrznych min. 80,00 cm szerokości w świetle ościeżnicy do kwoty
300,00 zł,

- wykonanie siedziska murowanego wykończonego płytkami glazurowanymi do kwoty 300,00 zł,

- zakup kzesła natryskowego, siedziska prysmicowego uchylnego z maksymalnym obciążeniem
minimum 120 kg do kwoty 280,00 zł.

8.a. Wańośó cen materiałów budowlanych oraz sprzętu, wyposażenia, armatury białego montażu przyjęto
według średnich cen rynkowych I kwartału 2017r.

8.b. Roboty demontażowe, rozbiórkowe, wywóz gruzu, wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej,
próby szczelności instalacji wodnej i gazowej, wykonanie ścian działowych z płyt KG lub murowanych
wykończonych płytkami ceramicznymi wraz z robotami towarryszącymi likwidującymi bariery
architektoniczne, oszacowane przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym i powykonawczym będą
weryfikowane przez Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych dzińającego z ramienia Ośrodka zgodnie
z normami KNR.

8.c. Prryjęto nasĘpujące składniki cenotwórcze do weryfikacj i kosztorysów ofęrtowych na rok 20l7 (zgodnie
ze średnimi cenami obowiązującymi na rynku w I kwarta|e 2017 r.):

- Stawka roboczogodziny (Rg) : do |5,73 ń,
- KoszĘ Pośrednie (Kp) = do 65,30 %,

- Zysk(Z)= d,o 10,70%.
8.d. Dolinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo - łTkończeniowym, które

nie wpĘwają na poprawę funkcjonowania osoby niepelnosprawnej, a jedynie mają poprawić
esteĘkę pomieszczeń. KoszĘ związane z zakupem i montażem wodomierzy, drzwiczek rewizyjnych,
kratek wentylacyjnych, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt KG, opraw oświetleniowych na ścianach
i sufitach, wykonanię lub modemizacja instalacji elektrycmej w tym gniazd, pftełączników, kontaktów,
montż nowych kaloryferów i pieców centralnego ogrzewania (o ile nie dotyczy 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 |ikwidację barier).

8.e. Nie podlega dofinansowaniu łTmiana istniejących arządzeń higieniczno - sanitarnych na nowe
(gdy wnioskodawca zamierza dokonać rryrniany posiadanego §przętu jedynie ze względów
estetycznych).

V. DOFINAN§OWANIE ZAOPATRZENIA W §PRZĘT RE}IABILITACYJNY DLA OSÓB
FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH
I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

V.1. Zasady ogólne

ż.

J,

l. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się _ jeden raz
w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność zvlięaną z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych przez okes co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują
posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych fuódeł na sfinansowanie przedsięwzięcia
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
PodmioĘ ubiegające się o dofinansowanie w MOPR w Bytomiu winny mieó siedzibę albo prowadzić
działalnośó gospodarcą na terenie By.tomia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
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4. Wysokośó dofinansowania zaopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosżów tego sprzętu,
nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, z zachowaniem
dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania przyjętych na dany rok.
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotycącego dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób ftzycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych
i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej podmiotem:

a) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
b) dokument potwierdzający status prawny i podstawę działania podmiotu,
c) informacja o ogólnej wańości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację

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

źródeł finansowania,
d) informacja o innych zródłach finansowania zadania (udokumentowanie posiadania środków własnych lub

pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków PFRON),

e) dokumenĘ świadczące o prowadzeniu działalności zl,tiązanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
przez okes co naj mniej 2 lat przed złożeniem wniosku,

f) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą:

- zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok ka|endarzowy oraz
dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorrystaniu z pomocy de minimis
w tym okresie,

- informacje o kazdej pomocy innej niż de minimis, jaką otzymał w odniesieniu do tych samych kosźów
kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwesĘcyjny, z którym jest związana pomoc
de minimis,

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

g) w przypadku pracodawcy prowadzącego ZakładPracy Chronionej:

- dokumenĘ jak w ust. 5 pkt. a - Ę
- kopia decyzji w sprawie przyznanego statusu ZPCH (oryginał do wglądu),

- informacja o wysokości i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnycb, za okes trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku,

h) faktura pro-forma lub kosżorys.
Wniosek zostaje rozpatrzony negatyr nie w szczególności w przypadku:

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

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

c) braku środków finansowych na dofinansowanie zaopatzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
d) nieprowadzenia działalności związane1 z rehabilitasją osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej

2 lat przed ńożsniem wniosku;
e) gdy podmiot nie udokumentuje posiadania środków własnych lub poryskanych z innych źródeł

na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
f) gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzlmń pomoc inną niż de minimis w odniesieniu

do tych samych kosaów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego pĄektu
inwestycyjnego, a łącma kwota pomocy spowodowałaby przekoczenie dopuszcza|nej intensywności
pomocy.

Wnioski o dofinansowanie 7Ąopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób ftzycznych prowadzących
działalnośó gospodarczą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozpatruje
komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daĘ ńożsnia wniosku w MOPR. Wnioski rozpatrywane są
indyrłidualnie, na podstawie analizy informacj i zawaĘch w każdym wniosku, Dofinansowania będą

5.

6.

7,
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udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych MOPR w danym roku
kalendarzowym, Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne zarządzenie Ęrektora MOPR.

8. Ośrodek zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofeń.
9, W pr4padku, gdy Ośrodek poweźmie wątpliwośó odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie

danych, mających wpĘrv na ptz11znanie dofinansowania, ma prawo wezwać wnioskodawcę (podmiot
ubiegający się o dofinansowanie) w wymaczonym terminie, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie lub
dostarczenia dodatkowych dokumentów.

l0.Podstawą uzyskania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób ftzycznych
prowadzących działalnośó gospodarcą, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej
jest umowa zawalta między Dyrektorem Ośrodka a tym podmiotem.

l1.W umowie okeślony jest termin realizacji zadania, cel i wysokośó dofinansowania oraz sposób rozliczenia
przymanych środków PFRON,

l2.Środki finansowe Funduszu przekaz}rvane są zgodnie z warunkami określonlłni w umowie.
l3.Podmiot sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
l4.Po otrzymaniu sprzętu podmiot zobowiązany jest do poinformowania o Ęm pracownika MOPR.
l5.Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności

ze złoźonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikającymi z zawartej umowy.
l6.0środek zastrzega, sobie prawo sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy do§zcącej dofinansowania

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób flzycznych prowadzących działalnośó gospodarczą, osób
prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej w miejscu wsk azanym ptzez podmiot (czynnośó
potwierdzana jest protokołem sporządzanym przez pracownika MOPR).

VI. DOFINANSOWANIE ORGAI\IIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB
NIEPEŁNosPRA\ilNYcH

VI.l. Zasady ogólne

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekeacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych mogą ubiegaó się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, jeżeli:
a) prowadą działalnośó na rizecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem

złożenia wniosku;
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych

i lokalowych do realizacji zadania1"

c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem zę środków Funduszu.

2. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w MOPR w Bytomiu winny mieó siedzibę albo prowadzió
działalnośó gospodarczą na terenie B},tomia.

3. Dofinansowanie nie możę obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed ptzyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

4. Wysokośó dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi
do 60% kosżów przedsięwzięcia z zachowaniem dodatkowych kryteriów przymavłania dofinansowania
przyjętych na dany rok.

5. DokumenĘ niezbędne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego dofinansowanie ze środków Funduszu
organizacji sportu, ku|tury, rekeacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:

a) wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych,

b) dokument potwierdzający status prawny i podstawę działania wnioskodawcy,
c) statut,
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j)
k)

d) kosźorys wydatków rvliązanych z rea|izacją zńania,
e) informacja o innych zródłach finansowania zadania (udokumentowanie posiadania środków własnych lub

pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem
ze środków Funduszu),

f) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzpcz osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku (cel działania, teren działania, liczba osób
niepełnosprarłłrych objętych działalnością, liczba zatrudnionej kadry i jej kwalifikacje),

g) informacja o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych
i lokalowych do realizacji zadatia,

h) informacja o przyzranych wcześniej środkach Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu
realizowanego zadania i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,

i) oświadczenie o braku zaległości wobec Fundusza, oraz źlE podmiot nie był, w ciągu trzech lat przed
złoż,eniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn
leĘcych po stronie tego podmiotu,
program mer}4oryczny przedsięwzięcia"

w przypadku podmiotu prowadącego działalnośó gospodarczą:

zaświadczenie o pomoay de minimis otrrymanej w okesie obejmującyn bieżący rok kalendarzowy oraz
dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis
w tym okresie,

infomacje o kżdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w odniesieniu do tych
samych kosźów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest
związana pomoc de minimis,
przed zawarciem umoły - zaktualizowana informacja o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej
przeznaczane1 na te same kosĄ kwalifikujące się do objęcia pomocą, otrzymanej po złożeniu wniosku
o dofinansowanie,

l) w przypadku pracodawcy prowadz ącego ZakłńPncy Chronionej:

- dokumenty j ak w ust. 5 pkt. a-k,
- kopia decyzji w sprawie przyznanego statusu ZPCH (oryginał do wglądu),

- informacja o wysokości i sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Wniosek zostaje rozpatrzony negaĘwnie w szczególności w przypadku:

a) nie spełniania 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 złożeniem wniosku, shoną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, tozwiązanej
z przyczyn leĘcych po stronie tego podmiotu;

c) braku środków finansowych na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych,

d) gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie udokumentuje okoliczności wskazanych
w pkt. l lit, a-c;

e) gdy podmiot prowadący działalność gospodarczą otrzymń pomoc inną niż de minimis w odniesieniu
do tych samych kosźów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu
inwestycyjnego, a łącma kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności
pomocy.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji spońu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych rozpatruje komisja opiniująca w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku
w MOPR. Wnioski rozpatryrłane są indywidualnie, na podstawie analizy informacji zawaĘch w kazdym
wniosku. Dofinansowania będą udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON
prznkazanych MOPR w danym roku kalendarzowym. Regulamin komisji oraz jej skład reguluje odrębne
zarządzenie Dy r ektora MOPR,
Ośrodek zastrzega sobie prawo we ryftkacji prndłożonych przez wnioskodawcę ofert.

6,

7,
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9. W prąpadku, gdy Ośrodek poweźmie wąĘliwośó odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie
danych, mających wpł* na przyznanie dofinansowania, ma prawo wezwaó wnioskodawcę (podmiot
ubiegający się o dofinansowanie) w wymaczonym terminie, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie lub
dostarczenia dodatkowych dokumentów,

l0.Podstawą uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekeacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnych jest umowa zawarta między Dyrektorem ośrodka a wnioskodawcą.

l 1.W umowie określony jest termin realizacji zadania, cel i wysokośó dofinansowania oraz sposób rozliczęnia
przy znany ch środków PFRON.

l2.Środki finansowe Fundus zu ptzekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
l3.Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji przez Ośrodek pod kątem zgodności

ze ńożonym wnioskiem oraz ustaleniami wynikająclłni z zawańej umowy.

\ł.2. Kryteria przyznawania dofinansowania organizacji §pońu, kultury, rekreacji i turysĘki osób
niepełnosprawnych w 2017 r.:

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
po otrzymaniu informacji o wysokości przymwrych środków, podejmą decyzję o ilości organizowanych
przedsięwzięó oraz kwocie przemaczonej na ich realizację. Ostatecma wysokość dofinansowania nie może
przekr oczy ć 60%o ko sńów przedsięwzięc ia.

Część III

PosTA|[owIEN[IA KoŃcowE

Dopuszcza się odstąpienie od zasad i kryteriów określonych w niniejszym dokumencie, gdy będzie
to uzasadnione szczególnie trudną syuacją osoby niepełnosprawnej i jej indyrłidualnymi potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności - ostateczną decyzję dotycząsą udzielenia dofinansowania podejmuje

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu po uzyskaniu poąt},wnej opinii Powiatowej
Społecmej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bfomiu. Nie możp to jednak prowadzió do naruszenia
przyrrołanych na wstępie przepisów.

Pozostałe uwarunkowania, niezawarte w niniejszym dokumencie, okeślają przepisy prryrłołane na wĘpie.
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