
    Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora PCPR 

    im. Jana Pawła II w Zielonej Górze  

    z dnia 07 kwietnia 2020 roku. 
 

Zasady przyznawania dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej, w ramach środków PFRON w 2020 roku . 

 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych. 

 

W związku z sytuacją epidemiczną i zamknięciem ośrodków 

rehabilitacyjnych zawiesza się realizację zadania.  

 

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych 

dotyczy wyłącznie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

W roku 2020 preferowane będą dofinansowania do zakupu sprzętu  

i urządzeń (podjazdów, podnośników, platform schodowych, transporterów 

schodowych, wind przyściennych, uchwytów), nie będzie dofinansowań  

do robót budowlanych wewnątrz mieszkania.  

Przystosowanie już istniejącego pomieszczenia higieniczno- sanitarnego 

do potrzeb Wnioskodawcy ( bez robót budowlanych) obejmuje : 

• zakup  wanny dla osoby niepełnosprawnej,  

• zakup płaskiego brodzika prysznicowego- bezprogowego   

o wymiarach minimalnych 90 x 90 cm lub zakup odpływu liniowego, 

• zakup umywalki przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej 

poruszającej się na wózku inwalidzkim, 

• zakup krzesełka prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego 

urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie  

ze strefy prysznicowej. 

• zakup uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-

sanitarnych. 

Dofinansowanie do barier w komunikowaniu się  dotyczy wyłącznie osób 

mających znaczne problemy w komunikowaniu się ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

z dysfunkcją 03-L ( zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu). 

 

 

 

 



3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. 

 

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych wynosi 100% kwoty wypłaconej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. 

 

Środki pomocnicze zakupione w roku 2019  nie będą refundowane. 

 

Wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych 

zakupionych w 2019 roku można składać do dnia 30.06.2020 roku. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny będzie realizowane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą 

być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

4. Dofinansowanie usługi tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika. 

Dofinansowanie będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( j.t. Dz.U.  

z 2015 r., poz. 926 z późn.zm.). 

 

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

 

Dofinansowanie będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( j.t. Dz.U.  

z 2015 r., poz. 926 z późn.zm.).). 

 

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane do wyczerpania 

środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację 

poszczególnych zadań. 


