Załącznik nr 1
do Zarządzenia wewnętrznego Nr 5/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 11 marca 2021r.
Kryteria wyboru wniosków na 2021r. określone dla poszczególnych zadań
realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON.
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Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały osoby niepełnosprawne, które:
- posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności (albo równoważne), osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w
wieku do 24 lat uczące się, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu
rehabilitacyjnego,
następnie
- osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo równoważne), osoby niepełnosprawne
w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się, które nie korzystały z dofinansowania
do turnusu w 2019 i 2020 roku.
Ponadto, w roku bieżącym, ustala się końcowy termin uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusie tj. do dnia 30.11.br.
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w kolejności wpływu aż do wyczerpania środków.
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Wnioskodawca ubiegający się w danym roku o pomoc w ramach różnych form likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w przypadku znacznego braku
środków, może uzyskać dofinansowanie do jednej, wybranej przez siebie formy likwidacji
bariery.

2.1. Likwidacja barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
Jako priorytetowe w ramach likwidacji barier architektonicznych ustala się:
-

wnioski z zakresu przystosowania łazienki, adaptacji pomieszczenia na potrzeby łazienki,
następnie
wnioski z zakresu umożliwienia osobie niepełnosprawnej swobodnego, samodzielnego
dostępu do budynku mieszkalnego (wykonanie podjazdu, platforma schodowa itp.)

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do prac związanych z likwidacją barier
architektonicznych przyznawana będzie maksymalnie do kwoty 5.000 złotych co stanowić
będzie 95% ogółu kosztów zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą

być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2015r. Poz. 926), pozostałe 5% stanowić będzie
wymagany udział własny.
W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają niepełnosprawne dzieci oraz dorosłe osoby
niepełnosprawne które wcześniej, nie korzystały z takiego wsparcia:
a) ze znacznym stopniem niepełnosprawności (oraz równoważnym) poruszające się na
wózku inwalidzkim, lub z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym,
następnie
b) ze znacznym stopniem niepełnosprawności (oraz równoważnym) poruszające się za
pomocą kul łokciowych, balkoników itp.
w dalszej kolejności
c) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (oraz równoważnym) poruszające się na
wózku inwalidzkim, następnie
d) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (oraz równoważnym) poruszające się za
pomocą kul łokciowych, balkoników itp.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odstępuje się od dokonywania wizji
lokalnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W związku z powyższym ustala
się następujące etapy postępowania:
I etap
- Wybór wniosku do realizacji następuje na podstawie analizy danych zawartych we wniosku
oraz załączonych dokumentów w tym w szczególności informacji o stanie zdrowia
wynikających z zaświadczenia lekarskiego.
- Wnioskodawca, którego wniosek został wstępnie pozytywnie zweryfikowany, zobowiązany
zostaje do przesłania aktualnego stanu przedmiotu wniosku (tj. np. aktualnego stanu
pomieszczenia łazienki, aktualnego stanu wejścia zewnętrznego do budynku).
II etap
Wnioski osób niepełnosprawnych wytypowanych do realizacji objęte zostaną ankietą
telefoniczną, w trakcie której dokonana zostanie weryfikacja potrzeb Wnioskodawcy (druk
ankiety stanowi zał. Nr 1)
III etap
Zawarcie umowy dofinansowania .
Wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może zostać przywrócona w
każdym momencie, jeżeli pozwolą na to panujące warunki związane z zagrożeniem
epidemiologicznym.
Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów i robót budowlanych, które mogą być
dofinansowane ze środków PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych z
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy obowiązujący na 2021r. stanowi
zał. Nr 2.

2.2. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
Pomoc kierowana jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub równoważne) oraz niepełnosprawnych
dzieci, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wnioski będą realizowane wg kolejności wpływu do PCPR.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych
przyznawana będzie maksymalnie do kwoty 3.000 złotych co stanowić będzie 95% ogółu
kosztów (zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze
środków PFRON (Dz.U. z 2015r. Poz. 926), pozostałe 5% stanowić będzie wymagany udział
własny.
Wykaz przedmiotów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach likwidacji barier
technicznych stanowi zał. Nr 3.

2.3.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

się w związku

z

Pomoc kierowana jest do osób niepełnosprawnych jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba
wynikająca z ich niepełnosprawności (potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim):
- dorosłych w wieku aktywności zawodowej posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci, u których
ograniczenia w komunikowaniu się wynikają w szczególności z:
dysfunkcji narządu słuchu, wzroku, ruchu (w tym dysfunkcje narządu ruchu wynikające ze
schorzeń neurologicznych), chorób natury psychicznej.
W przypadku wątpliwości co do stopnia ograniczenia uniemożliwiającego lub utrudniającego
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem lub przekazywanie
informacji, Wnioskodawca przedkłada zaświadczenie od lekarza specjalisty o specjalności
właściwej co do schorzenia danej osoby niepełnosprawnej.
W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają:
niepełnosprawne dzieci, młodzież ucząca się oraz osoby dorosłe – w wieku aktywności
zawodowej, które do tej pory nie korzystały z takiej formy wsparcia.
w dalszej kolejności
niepełnosprawne dzieci i młodzież ucząca się oraz osoby dorosłe – w wieku aktywności
zawodowej, którzy pomoc w tym zakresie otrzymali w poprzednich latach ale minął 4 letni
okres od udzielenia tej pomocy.
Wnioskodawca ubiegający się w danym roku w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się
o pomoc w dofinansowaniu do różnych przedmiotów, w przypadku znacznego braku środków,
może uzyskać dofinansowanie do jednego, wybranego przez siebie przedmiotu.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się
przyznawana będzie maksymalnie do kwoty 2.000zł. co stanowić będzie 95% ogółu kosztów
(zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków
PFRON (Dz.U. z 2015r. Poz. 926), pozostałe 5% stanowić będzie wymagany udział własny.
Wykaz przedmiotów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach likwidacji barier
w komunikowaniu się stanowi zał. Nr 4.
Mając na uwadze zasadę racjonalności wydatkowania środków PFRON dofinansowania w
zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się jak i technicznych ze środków PFRON wg.
algorytmu, nie otrzymają osoby niepełnosprawne, które spełniają warunki uczestnictwa w
pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. Osoby spełniające wymogi uczestnictwa w
programie „Aktywny samorząd” otrzymają wsparcie na warunkach programu.

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Pomoc kierowana jest do osób niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dzieci) stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia
rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu – potwierdzona stosownym
zaświadczeniem lekarza specjalisty.
Wnioski dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego realizowane będą na bieżąco do
wyczerpania limitu środków według kolejności wpływu wniosków.
Dofinansowanie do zakupu wynosić będzie 80% ogółu kosztów zakupu (zgodnie z § 13 ust. 2
pkt.1) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U.
Z 2015r. Poz. 926), 20% stanowić będzie wymagany udział własny.
4. Wnioski dotyczące zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
realizowane będą na bieżąco do wyczerpania limitu środków według kolejności wpływu
wniosków. Ponadto:
a) dofinansowaniu podlegają faktury i rachunki wystawione i uregulowane w 2020 roku
według kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków.
b) dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, worków do zbiórki moczu i cewników –
przedmiotów i środków, bez których utrudnione jest bieżące codzienne funkcjonowanie
osoby niepełnosprawnej - obliczane będzie w wysokości 150% sumy kwoty limitu
cenowego ustalonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby
niepełnosprawnej.
c) dofinansowanie do zakupu innych przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych obniża się do 90% sumy kwoty limitu cenowego ustalonego przez NFZ
oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej - pomniejszenie
dofinansowania dotyczyć będzie osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
5. Pomoc finansowa ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej
jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
Wnioski w tym zakresie rozpatrywane będą według kolejności wpływu do PCPR.
Preferowane będą wnioski osób niepełnosprawnych, których kwalifikacje i
uprawnienia są zgodne z profilem planowanej do uruchomienia działalności.
Zasady dotyczące zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków PFRON w zakresie
pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (w tym w szczególności w zakresie
poręczenia) określa Zał. nr 5.
Pozostałe zadania ujęte w pozycjach planu rzeczowo-finansowego PFRON na 2021r. nie wyszczególnione powyżej - realizowane będą na podstawie wytycznych
wynikających
z zapisów ustawy oraz przepisów wykonawczych.

