Dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
Osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie ze środków PFRON m.in. do:
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- likwidacji barier architektonicznych
- likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
- programu „Aktywny samorząd”
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w sposób ścisły jest uzależnione od wysokości dochodu wnioskodawcy.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w powiatowym centrum
pomocy rodzinie (lub miejskim centrum pomocy rodzinie), właściwym dla miejsca zamieszkania.
Wysokość dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, których
dofinansowanie dotyczy, wynosi do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny
ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeśli taki udział jest wymagany albo do 150% sumy
kwoty limitu, jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o
świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, nie
przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Dofinansowanie przysługuje m.in.:
1. do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
dofinansowanych przez NFZ
2. na bazie odrębnych programów prowadzonych ze środków PFRON,
m.in.
- Program „Likwidacja barier architektonicznych”
- Program „Aktywny samorząd”
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych a także likwidacji barier w
komunikowaniu się i barier technicznych wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej
jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Właściwy procent
dofinasowania jest ustalany przez komisję na początku roku po otrzymaniu środków finansowych z
PFRON.
Program Aktywny samorząd jest krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej
wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w
powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji
społecznej osób niepełnosprawnych
W ramach programu można uzyskać m.in. dofinansowanie do likwidacji barier transportowych czy
likwidacji barier w poruszaniu się
O możliwościach uzyskania dofinansowania (posiadanych w danym momencie zasobach finansowych
Funduszu), ich wysokości, terminach realizacji należy pytać bezpośrednio
w PCPR/ MOPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
W razie pytań, skontaktuj się z nami: 801 55 88 78

