Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
oznacza zespół działań, w szczególności
organizacyjnych,
leczniczych,
psychologicznych,
technicznych,
szkoleniowych, edukacyjnych
i
społecznych,
zmierzających
do
osiągnięcia,
przy
aktywnym
uczestnictwie tych osób, możliwie
najwyższego
poziomu
ich
funkcjonowania, jakości życia i integracji
społecznej.

OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
MOGĄ
STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE Z
PFRON
W
NASTĘPUJĄCYCH
OBSZARACH:
I.
WYJAZDY
NA
TURNUSY
REHABILITACYJNE ,
czyli
udział
w
zorganizowanej formie aktywnej rehabilitacji,
połączonej z elementami wypoczynku,
trwającej 14 dni, organizowanej w ośrodkach
posiadających wpis do rejestru ośrodków
prowadzonego przez wojewodę.

Rehabilitacja społeczna realizowana
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Tarnowskich Górach ma na
celu
umożliwienie
osobom
niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu
społecznym

II.
LIKWIDACJA
BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH,
TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU
SIĘ

Podstawowe warunki ubiegania się
o dofinansowanie ze środków
PFRON:
1.

2.

Ważne
orzeczenie
o
stopniu
niepełnosprawności
(stopień:
znaczny, umiarkowany, lekki) lub
orzeczenie równoważne (grupa
inwalidzka: I, II, III lub całkowita
niezdolność do pracy i niezdolność
do
samodzielnej
egzystencji,
całkowita niezdolność do pracy,
częściowa niezdolność do pracy)
Dla osób do 16 roku życia - ważne
orzeczenie o niepełnosprawności.

Bariery architektoniczne to wszelkie
utrudnienia występujące w budynku i w jego
najbliższej okolicy, które ze względu na
rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub
warunki użytkowania uniemożliwiają lub
utrudniają
swobodę
ruchu
osobom
niepełnosprawnym.
Pomocne w pokonywaniu tej bariery może
być np. dostosowanie łazienki do potrzeb
osoby niepełnosprawnej.
Bariery techniczne to bariery utrudniające
lub
uniemożliwiające
osobie
niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne.
Pomocne w pokonywaniu tej bariery mogą
być np. podnośnik, schodołaz, łóżko z
wyposażeniem
i
materacem,
rower
trójkołowy.
Bariery w komunikowaniu się to
ograniczenia
uniemożliwiające
lub

utrudniające osobie niepełnosprawnej
swobodną wymianę informacji.
Pomocne w pokonywaniu tej bariery
mogą
być
np.
komputer
oraz
specjalistyczne programy komputerowe,
powiększalnik, czytak.
III. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I
ŚRODKI POMOCNICZE
Osoby niepełnosprawne, które otrzymały
z
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
refundację
zakupu
przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych
oraz spełnią kryterium dochodowe mogą
ubiegać się o uzyskanie środków
na
pokrycie
wydatków
związanych
z
powyższym zakupem.
Dofinansowanie w formie refundacji
poniesionych kosztów dotyczy zakupu
np. wózka inwalidzkiego, protezy, aparatu
słuchowego, pieluchomajtek, cewników.
IV.
SPRZĘT
REHABILITACYJNY
to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych mających za zadanie
osiągnięcie, przy aktywnym
`
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej,
możliwie
najwyższego
poziomu
jej
funkcjonowania, jakości życia i integracji
społecznej np. rower rehabilitacyjny,
orbitrek magnetyczny, materace do
ćwiczeń.
V. USŁUG
TŁUMACZA JĘZYKA
MIGOWEGO
LUB
TŁUMACZA
PRZEWODNIKA

Osoby
niepełnosprawne
mogą
ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli
wypełnią i złożą stosowny wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami w PCPR.
Wniosek o dofinansowanie ze środków
PFRON osoby niepełnosprawne mogą
składać w każdym czasie.
OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ, OSOBY PRAWNE
(ORGANIZACJE POZARZĄDOWE) I
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
NIEPOSIADAJĄCE
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
(OŚRODKI
POMOCY
SPOŁECZNEJ) mogą ubiegać się o
dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, jeżeli:
1.
prowadzą działalność związaną
z
rehabilitacją
osób
niepełnosprawnych przez okres
co najmniej dwóch lat przed
dniem złożenia wniosku,
2.
udokumentują
posiadanie
środków
własnych
lub
pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w
wysokości
nie
objętej
dofinansowaniem,
3.
złożą
wniosek
wraz
z
wymaganymi załącznikami do
PCPR, właściwego dla siedziby
albo
miejsca
prowadzenia
działalności.

VI. SPORT, KULTURA, REKREACJA I
TURYSTYKA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
to
np.
dofinansowanie do olimpiad dla osób
niepełnosprawnych, wycieczek turystycznych
dla osób niepełnosprawnych, wyjazdów na
basen, wyjazdów do kina i teatru, rekreacji
konnej.
OSOBY
PRAWNE
(ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE)
I
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
NIEPOSIADAJĄCE
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
/OŚRODKI
POMOCY SPOŁECZNEJ/) mogą ubiegać
się o dofinansowanie w zakresie sportu
kultury i rekreacji, jeżeli:
4.
prowadzą działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych przez okres co
najmniej dwóch lat przed dniem
złożenia wniosku,
5.
udokumentują
zapewnienie
odpowiednich do potrzeb osób
niepełnosprawnych
warunków
technicznych i lokalowych,
6.
udokumentują posiadanie środków
własnych lub pozyskanych z innych
źródeł
na
sfinansowanie
przedsięwzięcia w wysokości nie
objętej dofinansowaniem,
7.
złożą wniosek wraz z wymaganymi
załącznikami do PCPR, właściwego
miejsca
zamieszkania
osób
niepełnosprawnych
objętych
wnioskiem o dofinansowanie.

Wnioski należy składać w terminie do 30
listopada
roku
poprzedzającego
realizację zadania.
Szczegółowych

informacji

udzielają
pracownicy PCPR
w Tarnowskich Górach
w pokoju nr 3 lub
tel. (32) 381-84-79
DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PFRON
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Sienkiewicza 16
tel.: (32) 381-84-79
tel/ fax.: (32) 381-81-01
e-mail: pcpr@tarnogorski.pl
www.pcpr.tarnogo rski.pl

