
                    Zarządzenie Nr  1  / 2010     
  Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku                                                                 
          z dnia 22 lutego 2010 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania dofinansowania  do likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz             
sportu , kultury, turystyki i rekreacji. 

Na podstawie art.35 a ust.1 pkt.7 lit. b-d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych               
( Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.)oraz  Rozporządzenia Ministra Pracy         
i Polityki Społecznej z dnia  25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia  rodzajów 
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 ,z późn. zm.) 
zarządza się co następuje: 

§ 1 

Ze względu na znaczne ograniczenie środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu, ustala się 
następujące zasady przyznawania dofinansowania: 

I . W zakresie likwidacji barier architektonicznych :  

1. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób ze znacznym            
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  lub z orzeczeniem równowaŜnym,  
wnioski osób   posiadających orzeczenie o  niepełnosprawności , które nie korzystały 
z dofinansowania na ten cel, są niewidome,  niedowidzące,  poruszają się na 
wózkach inwalidzkich, przy pomocy protez, balkoników, kul, itp. według  następującej 
kolejności .    

1/ Dzieci i młodzieŜ  , 

2/ Osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej , pracujące , 

3/  Osoby w wieku aktywności zawodowej nie pracujące , 

4/ Osoby starsze niŜ w wieku aktywności zawodowej , 

5/ Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mogą otrzymać dofinansowanie jeŜeli 
zostaną zaspokojone potrzeby osób ze znacznym i umiarkowanym w stopniem 
niepełnosprawności. 

 

 



II. W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu si ę:  

1. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą  wnioski osób ze znacznym                         
i  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności lub równowaŜne, wnioski dzieci 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wnioski osób, które nie 
korzystały z dofinansowania na ten cel według następującej kolejności. 

1/ Dzieci i młodzieŜ ucząca się w tym:  

a)  dzieci niewidome, niedowidzące , głuchonieme,  z dysfunkcją  narządu ruchu 
powodującą znaczne ograniczenia w poruszaniu się ,      

b) dzieci i młodzieŜ ucząca się z niepełnosprawnością inną powodującą utrudnienie 
w komunikowaniu się. 

2. Osoby dorosłe w tym: 

a) osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej , pracujące , niewidome, 
niedowidzące, głuchonieme,  z dysfunkcją  narządu ruchu powodującą znaczne 
ograniczenia w poruszaniu się , 

b) osoby dorosłe uczące się z niepełnosprawnością inną powodującą utrudnienie w 
komunikowaniu się, 

c) osoby  dorosłe w wieku aktywności zawodowej ,niepracujące , uczące się, 
niewidome, niedowidzące, głuchonieme  z dysfunkcją  narządu ruchu powodującą 
znaczne ograniczenia w poruszaniu się , 

d) osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mogą otrzymać dofinansowanie jeŜeli 
zostaną zaspokojone potrzeby osób ze znacznym i umiarkowanym w stopniem 
niepełnosprawności. 

III. W zakresie likwidacji barier technicznych:  

1. W pierwszej kolejności rozpatrywane  będą  wnioski osób ze znacznym            
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  lub z orzeczeniem równowaŜnym,  
wnioski osób   posiadających orzeczenie o  niepełnosprawności , które nie korzystały 
z dofinansowania na ten cel, są niewidome , niedowidzące,  poruszają się na 
wózkach inwalidzkich, przy pomocy protez, balkoników, kul, itp. według następującej 
kolejności. 

1/ Dzieci i młodzieŜ ucząca się , 

2/ Osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej,  

3/ Osoby dorosłe nieaktywne zawodowo,                                                                    
4/ Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mogą otrzymać dofinansowanie jeŜeli 
zostaną zaspokojone potrzeby osób ze znacznym i umiarkowanym w stopniem 
niepełnosprawności. 



IV. W zakresie dofinansowanie do sportu, kultury, t urystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych: 

1. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą mieli: 

1/ Wnioskodawcy – organizatorzy którzy w poprzednim roku nie korzystali z 
dofinansowania, 

2/Wnioskodawcy – organizatorzy którzy ubiegają się o dofinansowanie imprezy: 
sportowej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej organizowanej dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy oraz osób uczących się do 24 roku Ŝycia,  

3/ Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę opinię Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych , która zaopiniuje wniosek uwzgadniając cel 
przedsięwzięcia, beneficjentów , planowane efekty , koszty.  
 
2.Po zaspokojeniu w/w potrzeb rozpatrywane będą wnioski pozostałych 
wnioskodawców  pod   względem celu przedsięwzięcia , beneficjentów ,planowanych 
efektów, kosztów. 
 
V. W zakresie dofinansowania do zakupu sprz ętu rehabilitacyjnego: 

1. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą  wnioski osób ze znacznym                                   
i umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności lub równowaŜne, wnioski dzieci 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wnioski osób, które nie 
korzystały z dofinansowania na ten cel według następującej kolejności. 

1/ Niepełnosprawne dzieci do 18 roku Ŝycia , z czterokończynowym poraŜeniem 
mózgowym, poraŜeniem kończyn dolnych lub górnych, poruszających się  na 
wózkach inwalidzkich, 

2/ Osoby dorosłe w  wieku aktywności zawodowej o znacznym i umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie równowaŜne w tym osoby 
leŜące lub mające znaczne  problemy  w poruszaniu się, 

3/ Osoby starsze niŜ w wieku aktywności zawodowej o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w tym osoby leŜące lub mające znaczne  problemy  w 
poruszaniu się, 

4/ Osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie jeŜeli 
zostaną zaspokojone potrzeby osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności,  

5/  W szczególnych przypadkach moŜe być przyznane dofinansowanie do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego jeŜeli pojawi się pilna  potrzeba korzystania z rehabilitacji 
przy uŜyciu takiego sprzętu  spowodowana nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.     

 



VI. W zakresie dofinansowania do zakupu przedmiotów  ortopedycznych               
i środków pomocniczych: 

1. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  
jest przyznawane zgodnie z kolejnością składania wniosków. 

§ 2 

Wnioski o dofinansowanie  w zakresie rehabilitacji społecznej  rozpatrywane są do 
momentu wyczerpania środków finansowych z PFRON  na dany rok kalendarzowy. 

§ 3 

Dofinansowanie do w/w zadań mogą otrzymać osoby fizyczne i organizacje  
spełniające odpowiednio warunki określone w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. 
U. z 2008 r. nr 14 poz. 92 z póź. zm./ oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2002 nr 96 poz. 861, z  późn. zm./ 

§ 4 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

Kierownik Powiatowego Centrum  

Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

(-) Wiesława Desperak 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


