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Wnioski o dofinansowanie moźna składać w każdym czasie.

o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika, ze środków PFRON mogą ubiegać się osobY
niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Zgodnie z ań.11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.2O9.1243 ze
zń.) obowiązek zapewnienia świadczenia usług tłumacza języka migowego spoczywa na organach administracji publicznej. Obowiązek
ten dotyczy organów określonych w ań. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czeruca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (ij. Dz.U.
2013.267 z póżn. zm.). Zgodnie ze wskazaną definicją organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji
rządowej, wojewodowie, dziaĘące w ich lub we własnym imieniu terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej),
organy jednostek samoządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w ań. 1 pkt 2 tej ustawy (treść pzepisu: ań. 1. Kodeks
postępowania administracyjnego normuje postępowanie: ust. 1) przed organami administracjipublicznej w nalezących do właściwości tych
orgańów sprawach indywidualnych rozstzyganych w drodze decyzji administracyjnych, ust. 2) przed innymi organami państwowymi oraz
przed innymi pądmiotami, sdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pl<t 1).

Wysokośc dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 6 rozporządzenia w spraw ie zadańpowiatu "wvsokość dofinansowania usłuq tłumacza ięzvka
miqoweqo lub tłumacza - przewodnika nie będzie vlyższa niż2% pzeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji spońu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby
prawne i jednostki organizaryjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli ;

- prowadzą działalność na rzecżosób niepełnosprawnych pzez okres co najmniej 2 lat pzed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potzeb osób niepełnosprawnych warunkow technicznych i lokalowych do realizacji
zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie pzedsięwzięcia w,wysokoŚci
nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie spońu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się do PCPR właściwego dla miejsca
zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do 30 listopada roku popzedzającego realizację
zadania.
Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu ,,wysokość dolinansowania oroanizacii spońu,
kultury, rekreacii iturvstyki osób niepełnosorawnych wynosi do 60% kosztów pzedsięwzięcia".

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

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

Z informacjami mozna zapoznać się na stronie internetowej:
- v\^Ą/W. pcpr. raciborz. org. pl,


