Załącznik nr 2
do Kryteriów wyboru wniosków określonych dla poszczególnych zadań na 2021r.
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

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w
budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne,
konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu
osobom niepełnosprawnym.
Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęta likwidacja istniejących barier
architektonicznych.
Nie jest możliwe objęcie dofinansowaniem prac w budynkach nowo wybudowanych lub będących
w trakcie prac wykończeniowych.
Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie
wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią jedynie o
podniesieniu estetyki pomieszczenia takie jak: malowanie pomieszczenia, obudowa pionów
kanalizacyjnych, montaż płytek ściennych poza kabiną prysznicową itp. a także zakup szafek,
akcesoriów łazienkowych.
Likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb osoby z dysfunkcją narządu ruchu
(w stopniu znacznym i umiarkowanym):
1. Adaptacja pomieszczeń na łazienkę i wc, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych do potrzeb niepełnosprawnego wnioskodawcy podyktowanych
dysfunkcją narządu ruchu:
- poszerzenie otworów drzwiowych oraz zakup i montaż drzwi łazienkowych o szerokości
min. 80cm (w świetle),
- zakup i montaż płytek antypoślizgowych na posadzce,
- zakup i montaż płytek ściennych w kabinie prysznicowej,
- zakup i montaż kabiny prysznicowej z niskim brodzikiem lub postawienie ścianki działowej
z przeznaczeniem na kabinę prysznicową,
- zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z zabiegów higieniczno-sanitarnych,
- zakup i montaż krzesełka lub siedziska prysznicowego,
- zakup i montaż kompaktu wc przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej,
- zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej,
- zakup i montaż baterii umywalkowej i prysznicowej,
- prace
związane
z
przeróbką
instalacji
wodno-kanalizacyjnej
w
związku
z wymianą w/w urządzeń.
2. Budowa pochylni (podjazdu) umożliwiającej osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp
do budynku mieszkalnego,
3. Zakup i montaż platformy schodowej, windy przyściennej i innych urządzeń do transportu
pionowego,
4. wyrównanie nawierzchni chodnika – w najbliższej okolicy budynku mieszkalnego, w którym
mieszka osoba niepełnosprawna
– celem umożliwienia swobodnego wjazdu osoby

niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim na pochylnie/podjazd przy danym
budynku mieszkalnym.
5. Zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych,
6. Wymiana wykładziny podłogowej na antypoślizgową jeżeli podłoże stwarza trudności w
poruszaniu się,
7. Likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłogi,
8. Roboty związane z poszerzeniem otworów drzwiowych oraz zakup i montaż drzwi
wejściowych o szerokości co najmniej 90cm (dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich),
9. dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez Wnioskodawcę poruszającego
się na wózku inwalidzkim zamieszkującą samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną, w
kuchni i jednym pokoju wybranym przez Wnioskodawcę,
10. Koszt wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem zakresu ujętego w pkt. od 1
do 9.
Likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją
narządu wzroku (w stopniu znacznym):

2.

Zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz oznakowanie ciągów
komunikacyjnych odpowiednim kolorem lub zróżnicowaną fakturą,
Oznakowanie wyposażenia mieszkania odpowiednim kolorem lub zróżnicowaną fakturą,

3.

Likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłogi,

4.

Wymiana
wykładziny
w poruszaniu się,

5.

Wykonanie odpowiedniego dodatkowego oświetlenia lub zmiana sposobu oświetlenia,

6.

Wymiana drzwi na przesuwane lub harmonijkowe,

7.

Oznakowanie stopni schodów (pierwszego i ostatniego),

8.

Adaptacja pomieszczeń na łazienkę i wc, a także przystosowanie już istniejących
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb niepełnosprawnego wnioskodawcy
podyktowanych dysfunkcją narządu wzroku:
zakup i montaż płytek antypoślizgowych na posadzce,
zakup i montaż kabiny prysznicowej z niskim brodzikiem (lub postawienie ścianki działowej
z przeznaczeniem na kabinę prysznicową),
zakup i montaż baterii prysznicowej,
zakup i montaż płytek ściennych w kabinie prysznicowej,
zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z zabiegów higieniczno-sanitarnych,
prace
związane
z
przeróbką
instalacji
wodno-kanalizacyjnej
w
związku
z wymianą w/w urządzeń.

1.

9.

podłogowej

jeżeli

podłoże

stwarza

trudności

Koszt wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem zakresu ujętego w pkt. od 1
do 8.

W przypadku wszelkich innych robót i zakupów nie zawartych w katalogu wniosek rozpatrywany
jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej a także jej sytuacji
życiowej.

