
DODATKOWE KRYTERIA ROZPATRYWANIA W}UOSKOW Z ZAKRESU
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚnOUrÓW

PłŃSIWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB NIEPEŁNOSPRAWI\YCH,
w 2021ROKU.

§ 1. Składane wnioski o dofinansowanie zadańw ramach § 2-5 rozpatrywane będą:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U, Nr 230,poz. 1694, zpóźn. zm.).
2. Zgodnie zRozporządzeniem z dtia ll czętwca 2015 roku w sprawie określenia zadń
powiafu, które mogą być finansowanę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U . z 2015 , poz. 926 z późn. zm.).
3.Przy zachowaniu dodatkowych kryteriów wprowadzonychniniejszym zaruądzeniem.
4. Zgodnie z kolejnością wpływu kompletnej dokumentacji prz1, zachowaniu preferencji
przyj ętych niniej szym dokumęntem.
5 . Do wyczerpania środków fi nansowych na po szczególne zadania.

§ 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.

1. Wysokość przysługującego dofinansowania obniZa się o 20Yo. J-];

2. Nie będzie przlznawarte dofinansowanie wnioskodawcom przekraczającym dochód
wskazany w art. 10e pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oruzzatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U, z 202It, poz. 573). Nie będzie podvłyższane
dofinansowanie rdo wysokości 40oń przeciętnego wynagrodzenia z uwagi na szczegóInie
trudną sytuację Ęciową.
4. Dofinansowanie uzalężmione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie
zkartą oceny merytorycznej oparĘ na systemie puŃtowym, której wzór stanowi załącznk
do Zarządzenia Nr '3l202I Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu z dnia27.0I.202I r.

§ 3. Dofinansowanie spońun kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Każdej z otganizacji ptzyznaje się środki finansowe w wysokości 44Yo łącznej kwoty
wnioskowanej w ramach wszystki ch ńożonych wniosków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną parLlJjącą w kraju stowarryszenia podejmą decyzję o
ilości zrealizowartych wniosków, przy zńożętliu maksymalnego dofinansowania do
rcalizacji danego zadania w wysokości 60%.
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§ 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ońopedyczne
i Środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów.

1. Dofinansowanie zaopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
do prowadzęnia rehabilitacji w warunkach domowych będzie wynosić 50oń kosńów tego
sprzętu, nie więcej jednak niZ do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
zzastrzężęniem, ze :

a.przy zakupie materaców do rehabilitacji omz rowęrów rehabilitacyjnych stacjonarnych
maksymalne dofinansowanie będzie wynosiło 500 ń ptzy zachowaniu 50% udzińu
własnego,
b. nie będzie dofinansowania do wanny z hydromasńem.

2. Dofinansowanie zaopatrzetia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycntych
Ptowadzących działalność gospodatczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, ptowadzących działalnośó rwiązaną z
rehabilitacją osób niepełnosprawnych będzie wynosió 80% kosżów tego sprzętu, nie
więcej jednak niz do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, pruy
zachowani u 2a%o vdziału własne go.

3. Dofinansowanie zaopattzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będzie
wynosić:

- 80% sumy kwoty limitu .vqrznaazonego ptzęz Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
WYmaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa
niż ustalony limit,
, 80% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicię ceny ustalonym na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

4. Ustala się następuj ącą kolejno śó tozpatrywania wniosków:
a. osoby niepełnospra\ryne w wieku do 16 r.ż, albo do 24 r.ż. ucząCd się i niepracujące,
b. Pozostałe osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt. a, ubiegające się
o dofinansowanie.

5. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanię zaopatrzenia w ptzedmioĘ
ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawię faktur potwierdzających dokonanie
zakupu po 3LI2.2019 r.

§ 5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu §ię
i technicznych, w rwiązkuz indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

I. Prryznanie dofinansówania uzalęźmione będzie od oceny wniosku dokonanej zgodnie
z kartą oceny merytorycznej wniosku opartą na systemie puŃtowym, której wzory
stanowią zńączniki do Zaruądzenia Nr 4l20l8 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sieradzu zdnia 05.03.2018r. zmienionego Zaruądzeniem Nr 8/2021 Dyreklora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zdńa04.03.2O2lr.
2. W pierwszej kolejności dofinansowanię przlzlr:.rlnę będzie wnioskodawcom, których
wnioski uzyskają największą liczbę puŃtów.



3. Prry rcalizacji likwidacji barier:
a. technicznych ustala się, ze ptzy zakupie:
- schodołazów, maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 5.000,00 zł,
ptry zachowaniu 5 ońudziału własnego,
- PodnoŚników sanitarno - kąpielowych, rnaksymalna kwota dofinansowani a będzie
wynosić 3.000,00 zł, przy zachowaniu 5 %o udziału własnego,
- rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, maksymalna kwota dofinansowaniabędzie
wynosić 1.000,00 ń, przy zachowaniu 5 Yo udziału własnego,
- łóZek rehabilitacyjnych, maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosió
1, 500,00 zŁ, ptzy zachowani u 3 0 oń udziałuwłasnego.
- rowęrów rehabilitacyjnych o napędzie elekĘcznym nie będzie ptzlznawanę
dofinansowanie.

b. architektoniczn},ch:
- w Pomieszczeniach higieniczno - sanitamych maksymalna kwota dofinansowania
będzie wYnosió do wysokości zweryfikowanego kosźorysu inwestorskiego ale nie więcej
niż 1 0. 000, 00 ń, ptzy zachowaniu 5Yo udziału własnego,
- w PozostałYch Prrypadkach, zgodnie ze zweryftkowanym kosżorysem inwestorskim,
ptry zachowaniu 50ń udzińu własnego,

Ustala się następującą kolejno sć rczpńrywania wniosków doĘczących likwidacji barier
architektonicznych:

l) osobY niePełnosprawle w wieku do 16 r.ż. albo do 24 r.ż. uczące się i niepracujące,
2) pozostałe osoby niepełnospraw}e nie wymienione w pkt. 1), ubiegające się
o dofinansowanię,

c. w komunikowanirł się ustala się, ze przy zakupie:
- Podstawowego sprzętu komputerowego (stacjonarnego lub laptopa) maksymalna kwota
dofinansowaniabędzie wynosió 1.000,00 ń,przy zachowaniu S}%qpdziału własnego.

§ 6.w pozostaĘch przypadkach nieuwzględnionych powyżej, wnioski będą
rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ze
uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej.
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