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t TEcHNlczNYcH, w zJ'tllĄzKu z INDYW|DUALNYMI PoTRzEBAMl osoB NIEPEŁNoSPRAWNYGH

Wnioski o dofinansowanie można składać w kazdym czasie.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat
przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 4 rozpoządzenia w sprawie zadań powiatu "wvsokość dofinansowania likwidacii
barier architektonicznych, w komunikowaniu sie itechnicznych wynosi do 95% kosztów pzedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia".

BAR|ERY ARCH|TEKTONICZNE - to utrudnienia dla osób niepełnosprawnych występujące w budynkach i ich elementach zewnętznych,
które ze urzględu na rozwiązania techniczne lub warunki użytkowania utrudniają bądź uniemozliwiają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym, zwłaszcza z dysfunkcją narządu ruchu.

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki.

- realizacja;tego zadania umozliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem,

- :::i: T",j$nx"jJffili"]:J"lŁ1'":H,:HT',fl':h:J§losd tub użytkownikiem wieczystyrn nieruchomości albo posiada zgodę
właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Prace wykonywane w ramach likwidacji barier architektonicznych nie mogą stwazac kolejnych barier dla osoby niepełnosprawnej,
Zgodniez§2pkt.4rozporządzeniawsprawiezadańpowiatu,,ześrodkówFunduszumogąbycfinansowanewczęści lubwcałości
następujące rodzaje zadań,.likwidacia barier architektonicznvch (...), w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych."
W powyższym zapisie mowa jest o likwidacji barier, a nie adaptacji czy budowie, w związku z występującymi barierami. Środki PFRON nie
służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i zabezpieczeniu potzeb mieszkaniowych osoby niepełnosprawnej
a likwidacji istnieiacvch barier. Dofinansowanie moźe obejmować elementy związane z poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
Nie dotyczy budowy (np. łazienki itp.) oraz montażu zwykłych sprzętów i uządzeń, ponieważ ich brak nie jest barierą.

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SlĘ - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej /swobodne

porozu miewan ie się i/l ub przekazyw anie informacj i.

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- realizacja tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych

czynności lub kontaktów z otoczeniem,
_ jeżeli jest to uzasadnione potzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu tzech
lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

BAR|ERY TECHN|CZNE - to bariery utrudniające lub uniemoźliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja
takich barier powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowdnie w życiu codziennym.

O dofinansowanie zadania, ze środków PFRON można ubiegać się, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- realizaila tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej ryykonywanie podstawowych, codziennych

czynności lub kontaktów z otoczeniem,
- jeżeli jest to uzasadnione potaebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech
lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski oraz bliższych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, ul. Klasztorna 6,

tel, 321415 20 28 w. 1 lub tel. 885 390 570

Z informacjami mozna zapoznać się na stronie internetowej:
- W\|VW. pcpr. raci borz. org. pl,


