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1. Dofinansowanie uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych.
Wymagane za³¹czniki do wniosku o
dofinansowanie:
· kopia orzeczenia lub kopia wy-
pisu z tre�ci orzeczenia o zakwalifi-
kowaniu przez organy orzekaj¹ce do
jednego z trzech stopni niepe³no-
sprawno�ci, kopia orzeczenia o nie-
pe³nosprawno�ci, wydanym przed
ukoñczeniem 16 roku ¿ycia,  kopia
orzeczenia o ca³kowitej lub czê�cio-
wej niezdolno�ci do pracy, kopia
orzeczenia o niezdolno�ci do samo-
dzielnej egzystencji, kopia orzecze-
nia   o zaliczeniu do pierwszej, dru-
giej, trzeciej grupy inwalidów, kopia
orzeczenia o sta³ej  albo d³ugotrwa³ej
niezdolno�ci  do pracy w gospodar-
stwie rolnym wydanego  przed 1
stycznia 1998r.,
* wniosek lekarza o skierowanie na

turnus rehabilitacyjny,
* o�wiadczenie osoby niepe³no-

sprawnej,
* o�wiadczenie opiekuna osoby

niepe³nosprawnej  o dofinanso-
wanie opiekuna mo¿e siê ubiegaæ
osoba niepe³nosprawna  znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu,
niepe³nosprawno�ci albo równo-
wa¿nym oraz osoba niepe³no-
sprawna w wieku do 16 lat na
wniosek lekarza,

* w przypadku gdy w imieniu oso-
by niepe³nosprawnej wystêpuje
przedstawiciel ustawowy, opie-
kun prawny lub pe³nomocnik
nale¿y do³¹czyæ o�wiadczenie,

* w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku
nale¿y do³¹czyæ odpowiednio
kopiê pe³nomocnictwa lub posta-
nowienia s¹du o ustanowieniu
opiekuna prawnego,

* w przypadku osób niepe³no-
sprawnych ucz¹cych siê i niepra-
cuj¹cych w wieku 16-24 lat, po-
siadaj¹cych inny ni¿ znaczny
stopieñ niepe³nosprawno�ci, do
wniosku nale¿y do³¹czyæ aktual-
ne za�wiadczenie ze szko³y/
uczelni o kontynuowaniu nauki,
Osoba niepe³nosprawna mo¿e

ubiegaæ siê o dofinansowanie ze �rod-
ków PFRON uczestnictwa w turnu-
sie, je¿eli przeciêtny miesiêczny do-
chód, w rozumieniu przepisów o
�wiadczeniach rodzinnych, podzielo-
ny przez liczbê osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony
za kwarta³ poprzedzaj¹cy miesi¹c
z³o¿enia wniosku, nie przekracza
kwoty:
1) 50 % przeciêtnego wynagrodze-
nia na osobê we wspólnym gospo-
darstwie domowym,
2) 65% przeciêtnego wynagrodze-
nia w przypadku osoby samotnej
W przypadku przekroczenia kwot
dochodu o których mowa poni¿ej,

a) uczestnictwo osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

b)  sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepe³nospraw-
nych

c)  zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty orto-
pedyczne i �rodki pomocnicze przyznawane osobom
niepe³nosprawnym

d)  likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu
siê i technicznych,  w zwi¹zku z indywidualnymi po-
trzebami osób niepe³nosprawnych

e)  koszty dzia³alno�ci Warsztatów Terapii Zajêciowej

Ogó³em:

220 000 z³

49 600 z³

145 917 z³

185 000 z³

402 420 z³

1 002 937 z³

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, i¿
w dniu 26 marca 2008 r. Rada Powiatu Strzeleckiego okre�li³a wysoko�æ �rod-
ków przeznaczonych z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych w zakresie rehabilitacji spo³ecznej na poszczególne zadania:

Ile na rehabilitacjê?

kwotê dofinansowania pomniejsza
 siê o kwotê, o która dochód ten zo-
sta³ przekroczony.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
uchwa³¹ nr 223/2008 z dnia
09.04.2008r. wprowadzi³ nastêpuj¹-
ce kwoty dofinansowania obowi¹zu-
j¹ce w roku 2008:
1) 705 z³ � dla osoby niepe³no-
sprawnej ze znacznym stopniem nie-
pe³nosprawno�ci, osoby niepe³no-
sprawnej w wieku do 16 roku ¿ycia
oraz osoby niepe³nosprawnej w wie-
ku 16�24 lat ucz¹cej siê i niepracuj¹-
cej, bez wzglêdu na stopieñ niepe³-
nosprawno�ci;
2) 652 z³ � dla osoby niepe³no-
sprawnej z umiarkowanym stopniem
niepe³nosprawno�ci;
3) 600 z³ � dla osoby niepe³no-
sprawnej z lekkim stopniem niepe³-
nosprawno�ci;
4) 470 z³ � dla opiekuna osoby nie-
pe³nosprawnej;
5) 470 z³ � dla osoby niepe³no-
sprawnej zatrudnionej w zak³adzie
pracy chronionej, niezale¿nie od po-
siadanego stopnia niepe³nosprawno-
�ci.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Mi-
nistra Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 15 listopada 2007r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych ( Dz .U.
nr 230, poz. 1694) pierwszeñstwo w
uzyskaniu dofinansowania maj¹ oso-
by niepe³nosprawne, które posiadaj¹
orzeczenia o zaliczeniu do znaczne-
go i umiarkowanego stopnia niepe³-
nosprawno�ci albo równowa¿ne, oso-
by niepe³nosprawne wieku do 16 lat
albo w wieku do 24 lat ucz¹ce siê i
niepracuj¹ce bez wzglêdu na stopieñ
niepe³nosprawno�ci oraz osoby, które
jeszcze nigdy nie korzysta³y
z dofinansowania.
2. Dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i �rod-
ki pomocnicze jest uzale¿nione od
wysoko�ci dofinansowania Narodo-
wego Funduszu Zdrowia oraz kryte-
rium dochodowego, którego nie mo¿-
na przekroczyæ. Przeciêtny miesiêcz-
ny dochód, w rozumieniu przepisów
o �wiadczeniach rodzinnych, podzie-
lony przez liczbê osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony
za kwarta³ poprzedzaj¹cy miesi¹c
z³o¿enia wniosku, nie przekracza
kwoty:
3) 50 % przeciêtnego wynagrodze-
nia na osobê we wspólnym gospo-
darstwie domowym,
4) 65% przeciêtnego wynagrodze-
nia w przypadku osoby samotnej
Wymagane dokumentu przy sk³ada-
niu wniosku:
- kopiê orzeczenia lub kopiê z tre-

�ci orzeczenia o zakwalifikowa-
niu przez organy orzekaj¹ce do
jednego z trzech stopni niepe³-
nosprawno�ci, kopiê orzeczenia
o ca³kowitej lub czê�ciowej nie-

zdolno�ci do pracy, kopiê orze-
czenia o niepe³nosprawno�ci
wydanym przed ukoñczeniem 16
roku ¿ycia, kopiê orzeczenia o nie-
zdolno�ci do samodzielnej egzy-
stencji, kopiê orzeczenia o zali-
czeniu do pierwszej, drugiej, trze-
ciej grupy inwalidów, albo kopiê
orzeczenia o sta³ej lub d³ugotrwa-
³ej niezdolno�ci do pracy w go-
spodarstwie rolnym wydanego
przed 1 stycznia 1998r.,

- faktura okre�laj¹ca kwotê op³a-
can¹ przez NFZ w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego oraz
kwotê udzia³u w³asnego lub inny
dokument potwierdzaj¹cy za-
kup,

- kopiê zrealizowanego zlecenia z
potwierdzon¹ za zgodno�æ przez
�wiadczeniodawcê realizuj¹cego
zlecenie,

- dane dotycz¹ce przedstawiciela
ustawowego, opiekuna prawne-
go lub pe³nomocnika,

- w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku
nale¿y do³¹czyæ odpowiednio
kopiê pe³nomocnika lub postano-
wienia s¹du                 o ustanowie-
niu opiekuna prawnego,

-     inne dokumenty maj¹ce wp³yw
na wniosek i �wiadcz¹ce na ko-
rzy�æ wnioskodawcy,

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzêt rehabilitacyjny  wynosi do
60 % kosztów tego sprzêtu, nie wiê-
cej ni¿ do piêciokrotnego przeciêtne-
go wynagrodzenia.

Warunkiem przyznania dofinan-
sowania jest posiadanie przez wnio-
skodawcê udzia³u w³asnego w kwo-
cie nie ni¿szej ni¿ 40% kosztów re-
alizowanego zadania.

Dofinansowanie nie obejmuje
kosztów realizacji zadania poniesio-
nych przez wnioskodawcê przed za-
warciem umowy o dofinansowanie ze
�rodków PFRON. Zakup sprzêtu
rehabilitacyjnego mo¿e byæ finanso-
wany dopiero po z³o¿eniu wniosku i
podpisaniu umowy.

O dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzêt rehabilitacyjny mog¹ ubie-
gaæ siê osoby niepe³nosprawne, tyl-
ko w sytuacji, gdy jest to uzasadnio-
ne potrzebami wynikaj¹cymi z ich
niepe³nosprawno�ci i potwierdzony-
mi za�wiadczeniami lekarzy specja-
listów, którzy uwzglêdniaj¹ w swo-
ich za�wiadczeniach, ¿e zachodzi
potrzeba prowadzenia rehabilita-
cji w warunkach domowych.

Do sk³adanego wniosku nale¿y
do³¹czyæ:
- kopiê orzeczenia lub kopiê z tre�ci
orzeczenia o zakwalifikowaniu przez
organy orzekaj¹ce do jednego z trzech
stopni niepe³nosprawno�ci, kopiê
orzeczenia o ca³kowitej lub czê�cio-
wej niezdolno�ci do pracy, kopiê
orzeczenia o niepe³nosprawno�ci
wydanym przed ukoñczeniem 16
roku ¿ycia, kopiê orzeczenia o nie-
zdolno�ci do samodzielnej egzysten-
cji, kopiê orzeczenia o zaliczeniu do
pierwszej, drugiej, trzeciej grupy in-
walidów, albo kopiê orzeczenia o sta-
³ej lub d³ugotrwa³ej niezdolno�ci do
pracy w gospodarstwie rolnym wy-
danego przed 1 stycznia 1998r.,
- o�wiadczenie o dochodach wnio-

skodawcy i osób zamieszka³ych
wspólnie                                z
wnioskodawc¹ (w czê�ci wnio-
sku),

- dane dotycz¹ce przedstawiciela
ustawowego, opiekuna prawne-
go lub pe³nomocnika (w czê�ci
wniosku),

- aktualne za�wiadczenie lekarza
specjalisty potwierdzaj¹ce po-
trzebê zakupu konkretnego ro-
dzaju sprzêtu rehabilitacyjnego.
W uzasadnionych przypadkach
dopuszczalne jest za�wiadczenie
lekarza rodzinnego,

- kosztorys sprzêtu rehabilitacyj-
nego,

- w przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku
nale¿y do³¹czyæ odpowiednio
kopiê pe³nomocnictwa lub posta-
nowienia s¹du o ustaleniu opie-
kuna prawnego,

- inne dokumenty maj¹ce wp³yw
na wniosek i �wiadcz¹ce na ko-
rzy�æ wnioskodawcy.

4. Dofinansowanie likwidacji ba-
rier w komunikowaniu siê i tech-
nicznych wynosi do 80 % kosztów
przedsiêwziêcia, jednak nie wiêcej
ni¿ do piêtnastokrotnego przeciêt-
nego wynagrodzenia.
Dofinansowanie nie obejmuje kosz-
tów realizacji zadania poniesionych
przez wnioskodawcê przed zawar-
ciem umowy o dofinansowanie ze
�rodków PFRON. Zakup konkretne-
go sprzêtu mo¿e byæ finansowany
dopiero po z³o¿eniu wniosku i pod-
pisaniu umowy.
O dofinansowanie do likwidacji ba-
rier w komunikowaniu siê i technicz-
nych mog¹  ubiegaæ siê osoby niepe³-
nosprawne, tylko w sytuacji, gdy jest
to uzasadnione potrzebami wynika-
j¹cymi z ich niepe³nosprawno�ci i
potwierdzone za�wiadczeniem leka-
rza specjalisty. Wysoko�æ dofinanso-
wania likwidacji barier w komuniko-
waniu siê i technicznych wynosi do
80 % kosztów przedsiêwziêcia, jed-
nak nie wiêcej ni¿ do piêtnastokrot-
nego przeciêtnego wynagrodzenia.
W roku 2008 Powiatowa Spo³eczna
Rada ds. Osób Niepe³nosprawnych
w Strzelcach Opolskich wprowadzi-
³a uchwa³¹ nr 3/2008 limit maksymal-
nego dofinansowania ze �rodków
PFRON sprzêtu i oprogramowania
komputerowego do 2 000,00 z³.
5. Dofinansowanie likwidacji ba-
rier architektonicznych.

Likwidacja barier architektonicz-
nych mo¿e byæ dofinansowana ze
�rodków PFRON, je¿eli jest
 dokonywana w zwi¹zku z indywi-
dualnymi potrzebami osoby niepe³-
nosprawnej oraz je¿eli ich realizacja
umo¿liwi lub w znacznym stopniu
u³atwi osobie niepe³nosprawnej wy-
konywanie podstawowych, codzien-
nych czynno�ci lub kontaktów z oto-
czeniem. O dofinansowanie do likwi-
dacji barier architektonicznych mo¿e
ubiegaæ siê osoba niepe³nosprawna,
która ma trudno�ci w poruszaniu siê,
je¿eli jest w³a�cicielem lokalu lub
budynku mieszkalnego, w którym
stale zamieszkuje.

Dofinansowanie ze �rodków
PFRON nie przys³uguje je¿eli osoba
niepe³nosprawna ubiegaj¹ca siê o do-
finansowanie ma zaleg³o�ci wobec
Funduszu albo w ci¹gu trzech lat
przed z³o¿eniem wniosku by³a stron¹
umowy o dofinansowanie ze �rodków
PFRON, rozwi¹zanej z przyczyn
le¿¹cych po jej stronie.

Wysoko�æ dofinansowania likwi-
dacji barier architektonicznych wy-
nosi do 80 % kosztów przedsiêwziê-
cia, jednak nie wiêcej ni¿ do piêtna-
stokrotnego przeciêtnego wyna-
grodzenia.

Przyznanie dofinansowania na li-
kwidacjê barier nastêpuje na wniosek
osoby niepe³nosprawnej.

W przypadku dzieci do lat 16 na
wniosek przedstawiciela ustawowe-
go.

W przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub
opiekuna prawnego wniosek sk³ada
pe³nomocnik lub opiekun prawny
oraz do³¹cza odpowiednio kopiê pe³-
nomocnictwa lub postanowienia s¹du
o ustanowieniu opiekuna prawnego
Wymagane za³¹czniki do wniosku
o dofinansowanie:
* Kopia orzeczenia lub kopia wy-
pisu z tre�ci orzeczenia o zakwalifi-

kowaniu przez organy orzekaj¹ce do
jednego z trzech stopni niepe³no-
sprawno�ci, kopia orzeczenia
 o niepe³nosprawno�ci, wydanym
przed ukoñczeniem 16 roku ¿ycia,
kopia orzeczenia o ca³kowitej lub
czê�ciowej niezdolno�ci do pracy,
kopia orzeczenia o niezdolno�ci
do samodzielnej egzystencji, kopia
orzeczenia   o zaliczeniu do pierw-
szej, drugiej, trzeciej grupy inwali-
dów, kopia orzeczenia o sta³ej  albo
d³ugotrwa³ej niezdolno�ci do pracy w
gospodarstwie rolnym wydanego
przed 1 stycznia 1998r.,
* Kopia orzeczeñ o niepe³no-
sprawno�ci osób mieszkaj¹cych
wspólnie z Wnioskodawc¹  ( w przy-
padku takich osób),
* Kserokopia dokumentu potwier-
dzaj¹cego tytu³ prawny do lokalu, w
którym ma nast¹piæ likwidacji barier
architektonicznych np.: akt notarial-
ny, umowa najmu, wypis z ksi¹g wie-
czystych itp.,
* Pisemna zgoda w³a�ciciela/w³a�ci-
cieli budynku na wykonanie robót we
wnioskowanym zakresie (dotyczy
osób nie bêd¹cych w³a�cicielami lub
u¿ytkownikami wieczystymi),
* Szkic pomieszczeñ, których do-
tyczy likwidacji barier architekto-
nicznych (z podaniem wymiarów,
obecnego i  projektowanego uk³adu
funkcjonalnego),
* W przypadku, gdy wnioskodaw-
ca dzia³a przez pe³nomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku na-
le¿y do³¹czyæ odpowiednio kopiê
pe³nomocnictwa lub postanowienia
s¹du o ustanowieniu opiekuna praw-
nego,
* Pisemna informacja o innych �ró-
d³ach finansowania zadania ( np.:
o�wiadczenie sponsora),
*  Przyjête pe³nomocnictwo inwe-
stora zastêpczego (je¿eli Wniosko-
dawca takiego ustanowi) ,
*  O�wiadczenie o dochodach wnio-
skodawcy i osób zamieszka³ych
wspólnie z wnioskodawc¹, obliczo-
ny za kwarta³ poprzedzaj¹cy z³o¿e-
nie wniosku ,
* Kopia decyzji o przyznaniu
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
je¿eli taka wystêpuje,
* Inna dokumentacja maj¹ca wp³yw
na wniosek i �wiadcz¹ca na korzy�æ
wnioskodawcy,
Po pozytywnym zaopiniowaniu
wniosku wnioskodawca zostanie
poproszony o :
* Kosztorys i  projekt,
* Kserokopia pisma potwierdzaj¹-
cego zg³oszenie planowanych inwe-
stycji w wydziale architektoniczno-
budowlanym Starostwa Powiatowe-
go w Strzelcach Op. lub w przypad-
ku wyst¹pienia takiej konieczno�ci
kserokopia dokumentu potwierdza-
j¹ce uzyskanie pozwolenia  na budo-
wê (w uzasadnionych przypadkach)

W zwi¹zku z powy¿szym Cen-
trum informuje o mo¿liwo�ci sk³ada-
nia wniosków o dofinansowanie ze
�rodków PFRON na zadania z za-
kresu rehabilitacji spo³ecznej.  Wy-
maganym dokumentem potwierdza-
j¹cym niepe³nosprawno�æ, a co za
tym idzie mo¿liwo�æ ubiegania siê o
dofinansowanie ze �rodków PFRON,
jest wa¿ne orzeczenie o niepe³no-
sprawno�ci, orzeczenie o stopniu nie-
pe³nosprawno�ci lub równowa¿ne,
którego kserokopiê nale¿y do³¹czyæ
do ka¿dego sk³adanego wniosku.

Druki wniosków o dofinansowa-
nie mo¿na pobieraæ w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Strzelcach Opolskich przy ul.
B. Chrobrego 5, w godzinach urzêdo-
wania: w poniedzia³ki 8:00-16:00,
od wtorku do pi¹tku 7:30-15:30 oraz
na stronie internetowej
www.bip.powiatstrzelecki.pl
Szczegó³owych informacji udzielaj¹
pracownicy �Centrum� pod nr
077 461-33-81 wew. 33, 40.


