Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Miejsce
i godziny przyjęć

MOPS Gdynia, Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
ul. Grabowo 2, pokój 40, tel. (58) 625 93 86 lub (58) 782-01-20 wew. 86
Godziny przyjęd: poniedziałki 11:00 – 17:00 wtorki, środy, piątki 8:00 – 13:00, czwartki NIECZYNNE

Kto może ubiegać
się
o dofinansowanie?

Wymagane
dokumenty

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegad się indywidualne osoby
niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu
ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności
lub kontaktów z otoczeniem.
 wniosek o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych
 kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważnego (oryginał do wglądu)
 aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności
 udokumentowana podstawa prawna do lokalu, w którym ma nastąpid likwidacja barier
architektonicznych albo zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym osoba
niepełnosprawna stale zamieszkuje

 dowód osobisty
Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są przez cały rok, lecz te, które
wpłynęły do 31 marca br., będą rozpatrywane z budżetu danego roku kalendarzowego.

1. Kompletne wnioski są punktowane na posiedzeniu Komisji – sporządzona zostaje lista
Sposób
załatwienia
sprawy

Uwagi

Podstawa prawna

rankingowa.
2. Środki finansowe są przyznawane do ich wyczerpania po kolei osobom od najwyższej
do najniższej ilości punktów.
3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji, w miejscu zamieszkania przeprowadzona zostaje wizja
lokalna, podczas której ustala się zakres koniecznych do przeprowadzenia prac.
4. Po znalezieniu przez wnioskodawcę wykonawcy i dostarczeniu do MOPS kosztorysu
z planowanymi terminami rozpoczęcia i zakooczenia prac, podpisuje się umowę dofinansowania.
Dopiero po podpisaniu umowy można przystąpid do wykonywania prac remontowych.
5. Wnioskodawca informuje MOPS o zakooczeniu prac – dokonuje się komisyjnego odbioru robót
i w przypadku braku zastrzeżeo następuje wypłata dofinansowania.
 wysokośd dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów
przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia
 dofinansowanie nie może obejmowad kosztów poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 217 poz.721 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadao powiatu, które mogą byd finansowane ze środków Paostwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.),
 Zasady udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON
wprowadzone
Zarządzeniem
Prezydenta
Miasta
Gdyni
Nr
13054/13/VI/R
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Miejsce
i godziny przyjęć

MOPS Gdynia, Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
ul. Grabowo 2, pokój 40, tel. (58) 625 93 86 lub (58) 782-01-20 wew. 86
Godziny przyjęd: poniedziałki 11:00 – 17:00 wtorki, środy, piątki 8:00 – 13:00, czwartki NIECZYNNE

Kto może ubiegać
się
o dofinansowanie?

Wymagane
dokumenty

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegad się indywidualne osoby
niepełnosprawne, które mają trudności w komunikowaniu się (schorzenia narządu wzroku, słuchu,
deficyty rozwojowe, inne – jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności).
O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą ubiegad się indywidualne osoby
niepełnosprawne, które mają trudności w funkcjonowaniu ze względu na występowanie barier
technicznych wynikających z niedostosowania przedmiotów. Likwidacja bariery powinna
powodowad sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeostwie i umożliwid jej funkcjonowanie
w codziennym życiu.
 wniosek o udzielenie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się
lub technicznych
 kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważnego (oryginał do wglądu)
 aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności

 dowód osobisty
Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych przyjmowane są przez cały rok,
lecz te, które wpłynęły do 31 marca br., będą rozpatrywane z budżetu danego roku
kalendarzowego.

1. Kompletne wnioski są punktowane na posiedzeniu Komisji – sporządzona zostaje lista
Sposób
załatwienia
sprawy

Uwagi

Podstawa prawna

rankingowa.
2. Środki finansowe są przyznawane do ich wyczerpania po kolei osobom od najwyższej
do najniższej ilości punktów.
3. Po weryfikacji kompletności i zasadności wniosku, podpisuje się umowę dofinansowania
określająca ostateczny termin realizacji dofinansowania. Dopiero po podpisaniu umowy można
dokonad zakupu.
4. Dofinansowanie wypłacane jest po dostarczeniu faktury VAT określającej koszt zakupu
oraz dowodu wpłaty udziału własnego.
 wysokośd dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi
do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości 15 -krotnego przeciętnego
wynagrodzenia
 dofinansowanie nie może obejmowad kosztów poniesionych przed przyznaniem środków
finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 217 poz.721 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadao powiatu, które mogą byd finansowane ze środków Paostwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.),
 Zasady udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych PFRON
wprowadzone
Zarządzeniem
Prezydenta
Miasta
Gdyni
Nr
13054/13/VI/R
z dnia 10 grudnia 2013 r.

