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ZADANIA PCPR Z ZAKRESU REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. nr 97 z dnia 9 października 1997r. z późn. zm.) do zadań
PCPR z zakresu rehabilitacji społecznej należy dofinansowanie:
I.
II.
III.
IV.
V.

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dla
indywidualnych odbiorców
kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym pod warunkiem że:
1. Złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie
dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
2. Została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
3. W roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
4. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru
ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku
gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
5. Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego,
rentowego i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę

osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok
podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
o 50 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale na osobę we
wspólnym gospodarstwie domowym,
o 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
6. W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne
przedstawi, podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie
lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej,
uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej
opiekuna wówczas gdy:
1. Wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;
2. Opiekun:
o nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
o nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
o ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym
członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć
1. Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez
organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego,
umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed
ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia
1998 r.;
2. Wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna,
o skierowanie na turnus;
3. Kopię dokumentów potwierdzających dochody uzyskane w ostatnim kwartale przed
złożeniem wniosku.
Wysokość dofinansowania wynosi:
1. 27% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał - dla osoby niepełnosprawnej
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16
roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,
bez względu na stopień niepełnosprawności;
2. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności;
3. 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem
niepełnosprawności;
4. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
5. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia
niepełnosprawności.
Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:
•

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,

•

posiadanego stopnia niepełnosprawności lub traktowanej na równi z tym stopniem
grupy inwalidzkiej, niezdolności do pracy itp., a także zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej w zakładzie pracy chronionej.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie całego kraju, w różnych często bardzo
atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych. Zarówno instytucja zajmująca się
organizacją takich turnusów, jak i sam ośrodek, w którym turnus się odbywa muszą posiadać
wpis
do
rejestru
wojewody.
Wybór miejscowości, terminu oraz ośrodka w którym osoba niepełnosprawna będzie
uczestniczyć w turnusie zależy tylko i wyłącznie od wnioskodawcy. W gestii osoby leży
również telefoniczna rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie ośrodku.
Informacje na temat turnusów są dostępne na stronie www.ebon.mps.gov.pl. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dysponuje katalogiem ofert nadsyłanych
z Ośrodków, które organizują turnusy rehabilitacyjne i w miarę potrzeb katalog ten jest
udostępniany zainteresowanym.

Zasady dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON, obowiązujące w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w pierwszej kolejności
otrzymują niepełnosprawne osoby w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się
i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Opiekun dzieci
niepełnosprawnych (rodzeństwa) przypada jeden na rodzeństwo w czasie trwania turnusu.
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w drugiej kolejności otrzymują
niepełnosprawne osoby dorosłe, które:
•

•

posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne
i w roku poprzedzającym złożony wniosek nie korzystały z dofinansowania do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne
i w roku poprzedzającym złożony wniosek nie korzystały z dofinansowania do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w następnej kolejności
otrzymują niepełnosprawne osoby dorosłe, które:
•
•
•

posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne
i korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne
i korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności bez względu na to czy
korzystały lub nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą
ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
jeżeli:
1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat
przed dniem złożenia wniosku,
2. Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków
PFRON.
Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość
dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Kto może starać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą
ubiegać się:
1. Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
o wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem,
o orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., przez
Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską
podległą MON lub MSWiA,
o orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym tylko wydane
przed 1 stycznia 1998r., przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
o w przypadku dzieci dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Średni miesięczny dochód nie przekracza:
o 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
o 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do zakupionych
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:
•
•
•

zgłasza się do tutejszego Centrum po wniosek o przyznanie takiej dotacji,
uzupełnia pobrany wniosek,
wypełniony wniosek o dofinansowaniu do zakupionych przedmiotów osoba składa w
siedzibie PCPR wraz z:
 oświadczeniem o dochodzie obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc
złożenia wnioski (netto),
 kopią aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, również dla
dziecka niepełnosprawnego, w imieniu, którego występuje rodzic lub opiekun
prawny,
 fakturą VAT za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze
wystawiony na Wnioskodawcę, wyszczególniający kwotę opłaconą przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę
udziału własnego osoby niepełnosprawnej,
 fakturą z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty
wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotu ortopedycznego
(środka pomocniczego)wystawiona na Wnioskodawcę, wyszczególniająca
kwotę opłacaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej,
 w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna
prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa
lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do
wglądu),
 potwierdzeniem przez NFZ - zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze (kserokopia).

Jakie przedmioty dofinansowane są w ramach tego zadania?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansuje ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych te przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
które przyznawane są osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów i
dofinansowane częściowo z ubezpieczenia zdrowotnego czyli ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Od czego uzależniona jest wysokość przyznawanego dofinansowania?
Wysokość przyznawanego dofinansowania uzależniona jest od:
•
•

limitu ceny danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu dębickiego i zatwierdzonych przez
Radę Powiatu Inowrocławskiego do wykorzystania na dofinansowanie zakupionych
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

UWAGA!
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych
PFRON przekazanych dla Powiatu Inowrocławskiego na obecny rok
kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny

Czym jest sprzęt rehabilitacyjny?
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych
wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.
Kto może starać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
1. Osoby posiadające aktualny, jeden z niżej wymienionych dokumentów:
o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
o wypis z treści orzeczenia traktowanego na równi z powyższym orzeczeniem,
o orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., przez
Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską
podległą MON lub MSWiA,
o orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym tylko wydane
przed 1 stycznia 1998r., przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawcę Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
o w przypadku dzieci dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność jest
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Średni miesięczny dochód nie przekracza:
o 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
o 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?
Osoba niepełnosprawna
rehabilitacyjnego:
•
•
•

zainteresowana

otrzymaniem

dofinansowania

do

sprzętu

zgłasza się do tutejszego Centrum po wniosek o przyznanie takiej dotacji,
uzupełnia pobrany wniosek,
wypełniony wniosek o dofinansowania do zakupionych przedmiotów osoba składa w
siedzibie PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
niepełnosprawnej wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
 kopią orzeczenia o niepełnosprawności,
 oświadczenie o miesięcznym dochodzie netto na jedna osobę obliczonym za
kwartał poprzedzający m-c złożenia wniosku,
 zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj schorzenia i zasadność zakupu
wnioskowanego sprzętu oraz potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych,
 oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiadają wymagalnych zobowiązań
wobec Funduszu,
 nazwa i rodzaj, ilość i cena wnioskowanego sprzętu (oferta),



udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż
PEFRON

Jaka jest wysokość tego dofinansowania?
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów
tego sprzętu jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona jest również od:
•

•
•

ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu inowrocławskiego i zatwierdzonych
przez Radę Powiatu Inowrocławskiego do wykorzystania na dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
liczby osób korzystających z programu,
indywidualnej sytuacji Wnioskodawcy.

W jaki sposób przyznane jest dofinansowanie?
Podstawę dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi
umowa zawarta przez starostę z osoba niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków
PFRON, zatem w przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może zostać przyznane
na podstawie faktur wystawionych przed zawarciem umowy.
UWAGA!
1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych
PFRON przekazanych dla Powiatu Inowrocławskiego na obecny rok
kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się.

1. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie
informacji.
2. Wysokość dofinansowania na zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie
usługi z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się określonego w Katalogu,
o którym mowa w ust 6 niniejszego załącznika wynosi do 80% kosztów, z nie więcej
jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat
przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie z PFRON.

3. Wnioski mogą być składane w każdym czasie, centrum informuje osobę, która złożyła
wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte
w terminie 30 dni, nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski podlegają rozpatrzeniu
w kolejności ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może
być rozpatrzony poza kolejnością.
4. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu
niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację
barier w komunikowaniu w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić
o dofinansowanie, bez konieczności składania nowego wniosku, po dokonaniu
aktualizacji danych zawartych we wniosku.
5. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3, mają pierwszeństwo w otrzymaniu
dofinansowania w roku następnym.
6. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się
o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech
lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej
z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
7. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup
urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier
w komunikowaniu się, zawartych w katalogu, który w szczególności obejmuje:
o dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:
 zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,
 wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
 wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
 sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów,
telefaksów i wideofonów,
 inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,
 zakup budzików świetlny i wibracyjny,
 zakup i montaż faksu, telefaksu, wideofonu lub pagera,
 zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
 zakup przenośnego wzmacniacza dźwięku, słuchawki, mini pętla
induktofoniczna,
 zakup laryngophonu,
 urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora lub radia,
 zakup urządzeń akustycznych przybliżających dźwięk,
 usługi tłumacza języka migowego ( jeżeli nie są zapewnione
bezpłatnie),
 zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN.
o dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
 aparat telefoniczny, telefon komórkowy, program udźwiękawiający
telefon komórkowy
 maszyna do pisania brajlem,
 urządzenia i materiały do sporządzania napisów brajlowskich,
 radiomagnetofon, magnetofon, dyktafon, radio CB,
 zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych, ( lupy,
powiększalniki telewizyjne, lub monitorowe, okulary, monookulary,
okulary lornetkowe),
 usługi lektorów i przewodników dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
(jeżeli nie są zapewnione bezpłatnie),
 pies Przewodnik,
 modem, faxmodem, telefoniczne łącze ISDN,
 odtwarzacz książek mówionych.

8. O dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego z dostępem do Internetu mogą
ubiegać się:
o dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się: niewidoma i niedowidząca,
głuchoniema i niedosłysząca, mająca problemy z mową,
o dzieci i młodzież ucząca się z innymi rodzajami niepełnosprawności
ograniczającymi lub utrudniającymi swobodne porozumiewanie się i/lub
przekazywanie informacji, potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty
i opinią ze szkoły,
o osoby niepełnosprawne dorosłe: niewidome, niedowidzące, głuchonieme
i niedosłyszące z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
będące w wieku produkcyjnym,
o osoby niepełnosprawne dorosłe będące w wieku produkcyjnym z innymi
schorzeniami ograniczającymi w znacznym stopniu lub uniemożliwiającymi
kontakt z otoczeniem co potwierdza zaświadczeniem lekarz specjalista.
9. Przed podpisaniem umowy na dofinansowanie do zakupu zestawu komputerowego
z dostępem do Internetu, Wnioskodawca musi przedstawić umowę na posiadanie
dostępu do Internetu.
10. Ustala się limity dofinansowania do zakupu urządzeń w klasie standard, do
wysokości:
o radiomagnetofon - 400,00 zł,
o telefax - 520,00 zł,
o aparat telefoniczny - 100,00 zł,
o telefon komórkowy - 400,00 zł,
o pakiet udźwiękawiający (tj. telefon komórkowy + program udźwiękawiający) 1200,00 zł,
o maszyna do pisania Braille?a - 1 760,00 zł,
o słuchawki radiowo-telewizyjne - 120,00 zł,
o zestaw komputerowy - 2 000,00 zł,
o oprogramowanie dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej - do 600,00
zł.
11. Inne informacje szczegółowe:
o przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania
wnioskodawca pokrywa ze środków własnych,
o wnioskodawca przedstawia minimum dwie oferty kupowanego urządzenia,
odpowiedzialność za działania urządzenia ponosi producent,
o wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia centrum, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ
na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
o przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę:
 faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez
wykonawców lub dostawców ? o terminie nie krótszym niż 14 dni od
daty wystawienia rachunku,
 dowodu uiszczenia udziału własnego,
 oraz sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów
pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane
konto, lub do rąk własnych w przypadku opłacenia gotówką,
o przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności
z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową,
o w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych,
o przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia
złożenia wymaganego kompletu dokumentów,
o jeśli wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek,

w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu, który nie jest
zawarty w katalogu, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo
decyzję będzie podejmował dyrektor PCPR.
12. Wnioski będą rozpatrywane wg w/w zasad po otrzymaniu środków z PFRON.
o

Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych.

1. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub
niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub
urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby
niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie
2. Wysokość dofinansowania do zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania
usług z zakresu likwidacji barier technicznych określonych w Katalogu, o którym
mowa w ust. 5 niniejszego załącznika wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż
do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie
przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem
wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie z PFRON.
3. Wnioski mogą być składane w każdym czasie, centrum informuje osobę, która złożyła
wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte
w terminie 30 dni, nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski podlegają rozpatrzeniu
w kolejności ich wpływu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może
być rozpatrzony poza kolejnością.
4. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu
niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację
barier technicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić
o dofinansowanie, bez konieczności składania nowego wniosku, po dokonaniu
aktualizacji danych zawartych we wniosku.
5. Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 mają pierwszeństwo w otrzymaniu
dofinansowania w roku następnym, oprócz wniosków, o których mowa w ust. 6.
6. Dofinansowaniem ze środków finansowych Funduszu może być objęty zakup
urządzeń (wraz z montażem) zawartych w katalogu, który w szczególności obejmuje:
o dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
 zakup aparatu lub urządzenia do wykrywania przeszkód,
 zakup tabliczki Hebold`a, przyrząd do podpisywania się,
 zakup kolorowego filtru kontrastowego,
 zakup czasomierza (brajlowskiego, mówiącego, z wyświetlaczem lub
dużymi cyframi),
 zakup termometru (brajlowskiego, mówiącego lub o podwyższonym
polu odczytu),
 zakup wagi (z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym),
 zakup testera kolorów,

zakup urządzenia sygnalizacyjno- informacyjnego (wskaźnik poziomu
cieczy),
 zakup przyborów do szycia: igły i nawlekacz,
 zakup brajlowskiej miary krawieckiej lub stolarskiej,
 zakup notatnika (brajlowskiego, bądź z zastosowaniem mowy
syntetycznej),
 zakup kuchenki mikrofalowej (znaczny stopień),
 zakup kuchenki elektrycznej (znaczny stopień),
 zakup pralki z oznakowaniem Breila (dla osób samotnie
zamieszkujących lub z osobami niepełnosprawnymi o znacznym
stopniu niepełnosprawności).
o dla osób z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i schorzeniami
alergicznymi:
 zakup oczyszczacza powietrza,
 zakup pokrowców przeciwalergicznych (na kołdry, poduszki).
o dla kobiet po mastektomii:
 zakup klina pod rękę,
 zakup rękawa elastycznego przeciwobrzękowego,
 zakup pralki automatycznej,
 zakup malaksera.
o dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
 zakup siedzenia wannowego,
 zakup leżaka kąpielowego,
 zakup taboretu prysznicowego,
 zakup wózka lub krzesła toaletowego,
 zakup podnośnika wannowego,
 zakup schodołazu,
 zakup podnośnika transportowo- kąpielowego,
 krzesło schodowe.
o dla osób z porażeniem czterokończynowym, sprzęt pierwszej potrzeby:
 zakup urządzenia wspomagającego SAM,
 zakup łóżka ułatwiającego obsługę niepełnosprawnego.
7. Dofinansowanie do budowy instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe,
olejowe lub energię elektryczną oraz zakupu i montażu urządzeń do centralnego
ogrzewania dokonuje się wg następujących etapów:
o wnioski rozpatrywane są kwartalnie,
o u wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do 31 marca danego roku, dokonuje
się wizji lokalnej w miejscu zamieszkania celem weryfikacji wniosku
i dokonania dokumentacji fotograficznej oraz określenia stopnia
samodzielności na podstawie "Oceny stanu psychofizycznego"
o sporządza się listę wniosków według uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą
punktową
o wnioski złożone w następnych kwartałach rozpatrywane są w identyczny
sposób o ile są jeszcze środki finansowe,
o wnioski opiniowane są przez komisję powołaną przez dyrektora Centrum,
która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania
dofinansowania,
o po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca przedkłada:
 projekt instalacji,
 kosztorys szczegółowy opracowany w oparciu o ceny rynku lokalnego
oraz Katalogi Nakładów Rzeczowych,
 potwierdzenie możliwości zaangażowania wymaganych środków
własnych.


8. Inne informacje szczegółowe:
o przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania
wnioskodawca pokrywa ze środków własnych,
o wnioskodawca przedstawia minimum dwie oferty wymaganego urządzenia
i ponosi pełną odpowiedzialność za działania sprzedawcy urządzenia,
o wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia centrum, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności umowy, o każdej zmianie mającej wpływ
na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
o przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę:
 faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez
wykonawców lub dostawców ? o terminie nie krótszym niż 14 dni od
daty wystawienia rachunku,
 dowodu uiszczenia udziału własnego oraz sprawdzeniu przedłożonych
przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym
i formalnym, przelewem na wskazane konto, lub do rąk własnych
w przypadku opłacenia gotówką,
o przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności
z wnioskiem, uzgodnionym kosztem oraz podpisaną umową,
o w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych,
o przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia
złożenia wymaganego kompletu dokumentów,
o jeśli wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu,
należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek,
o w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu, który nie jest
zawarty w katalogu, a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo
decyzję będzie podejmował dyrektor Centrum.
9. Wnioski będą rozpatrywane wg w/w zasad po otrzymaniu środków z PFRON.

Zasady udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych.

1. Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może otrzymać
dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80% kosztów
przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia. Maksymalną wysokość dofinansowania ustala corocznie
zarządzeniem dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, po
uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie, jeżeli:
o rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze
względu na występujące trudności w poruszaniu się,
o udokumentują stałe zameldowanie w lokalu, w którym zamieszkują,
o są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo uzyskają
zgodę właściciela budynku mieszkalnego.

3. Wnioski mogą być składane w każdym czasie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu, zwane dalej "Centrum" informuje osobę, która złożyła wniosek,
o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie
30 dni, nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.
4. Wytyczne rozpatrywania wniosków:
o wnioski rozpatrywane są kwartalnie,
o u wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do 31 marca danego roku, dokonuje
się wizji lokalnej w miejscu zamieszkania celem weryfikacji wniosku
i dokonania dokumentacji fotograficznej oraz określenia stopnia
samodzielności na podstawie "Oceny stanu psychofizycznego osoby
ubiegającej się o dofinansowanie (lub osoby niepełnosprawnej o utrudnionym
poruszaniu się wspólnie zamieszkującej z wnioskodawcą) do likwidacji barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania",
o każdy wniosek podlega punktacji zgodnie ze skalą punktową
o wnioski złożone w następnych kwartałach rozpatrywane są w identyczny
sposób o ile są jeszcze środki finansowe,
o wnioski opiniowane są przez Komisję powołaną przez dyrektora PCPR,
składającą się z przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych
i przedstawiciela Centrum, która określa czy wnioskodawca kwalifikuje się do
przyznania dofinansowania,
o listę zakwalifikowanych przez Komisję wniosków sporządza się według
uzyskanej punktacji zgodnie ze skalą punktową
o po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji wnioskodawca przedkłada:
 projekt budowlany (szkic mieszkania),
 kosztorys szczegółowy opracowany w oparciu o ceny rynku lokalnego
oraz Katalogi Nakładów Rzeczowych,
 potwierdzenie możliwości zaangażowania wymaganych środków
własnych,
o po dostarczeniu dokumentów, o których mowa w pkt. 7 i ich weryfikacji
następuje podpisanie umowy.
5. Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn.
zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
6. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie, z powodu
niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację
barier architektonicznych w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić
o dofinansowanie, bez konieczności składania nowego wniosku, po dokonaniu
aktualizacji danych zawartych we wniosku.
7. Inne szczegółowe informacje:
o zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa projekt
budowlany, wyciąg z projektu budowlanego lub szkic mieszkania,
o szczegółowy koszt urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych
czynności ustala się według średnich cen publikowanych w regionalnych
informatorach, a w przypadku ich braku, średnich cen rynkowych,
o do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów:
przedwykonawczych - powykonawczych, opinii i pozwoleń wymaganych
przepisami szczegółowymi oraz pozwolenia na budowę,
o uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii itp. pokrywa wnioskodawca,
o przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, a także
w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót
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budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych,
wnioskodawca obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć
wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie
podmiotom, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz
z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Centrum,
zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną (druk umowy otrzymuje
z Centrum),
o zawarciu umowy z wykonawcą wnioskodawca obowiązany jest powiadomić
centrum w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy,
przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę:
 faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez
wykonawców lub dostawców o terminie nie krótszym niż 30 dni od
daty wystawienia rachunku,
 dowodu uiszczenia udziału własnego,
 kosztorysu powykonawczego według obowiązujących przepisów,
 protokołu odbioru robót określającego koszt i zakres wykonanych robót
podpisanego przez wykonawcę oraz Wnioskodawcę oraz sprawdzeniu
przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem
merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto, lub do
rąk własnych w przypadku opłacenia gotówką,
przekazanie dofinansowania zostanie dokonane po przeprowadzeniu odbioru
wykonanych prac przez pracownika centrum - uprawnionego do nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem likwidacji barier,
przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności
z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową,
w rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych,
przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia
złożenia wymaganego kompletu dokumentów,
w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków
finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni po terminie udokumentowania
przez Wnioskodawcę usunięcia wad,
do rozliczenia nie uwzględnia się robót dokonywanych przed podpisaniem
umowy.

Przykładowe rozwiązania przystosowania łazienki

Warsztat terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym,
w szczególności upośledzonym intelektualnie, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne kierowane są do warsztatu na
podstawie wskazania zawartego w orzeczeniu o niepełnosprawności. Warsztaty mogą być
organizowane przez jednostki organizacyjne samorządu, fundacje, stowarzyszenia lub przez
inne podmioty. Koszty utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej finansowane są
ze środków PFRON, a począwszy od roku 2005 przy współudziale środków samorządu lub
pochodzących z innych źródeł.

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu realizuje zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr. 14, poz. 92). W ramach
przedmiotowych zadań o wsparcie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne zamierzające
podjąć jak i prowadzące już własną działalność gospodarczą lub rolniczą oraz pracodawcy
zamierzający zatrudnić osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych zamierzających podjąć lub
prowadzących działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione
gospodarstwo rolne określają poszczególne artykuły w/w ustawy:
- art. 12a - Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Inowrocławiu jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
może otrzymać ze środków Funduszu, jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości
określonej w umowie zawartej ze Starostą, nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na
ten cel.
- art. 13 - Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub
dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Funduszu, dofinansowanie do
wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej
działalności, jeżeli nie korzystała z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działalności
gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
albo pożyczka została spłacona lub w całości umorzona.

Formy wsparcia dla pracodawców zamierzających zatrudnić osoby
niepełnosprawne określają poszczególne artykuły w/w ustawy:

- art. 26 - Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby
niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu,
skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu bądź osoby

niepełnosprawne pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów,
jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy,
z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyna powstania niepełnosprawności było zawinione przez
pracodawcę lub przez pracownika naruszenia przepisów, w tym przepisów prawa pracy może
otrzymać zwrot kosztów:
- poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk
pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w tym zakresie,
- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym
kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w tym zakresie,
- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym
funkcjonowanie w zakładzie pracy, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny
pracy potrzeb w tym zakresie.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy
wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- art. 26d - Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać
zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy, w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się
z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania
przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy
wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- art. 26e - Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę
niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako
bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać, na
wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie
pozytywnej opinii Państwowej inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Przygotował: Doradca Ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Inowrocławiu – Małgorzata Łaniecka

