REGULAMIN
rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania w zakresie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON 
w 2008 roku


Definicje pojęć:
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.];
kryterium – należy przez to rozumieć kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w ustawie o pomocy społecznej
przeciętnym wynagrodzeniu – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.]


Rozdział 1
I.	Nazwa zadania:
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych

II.	Podstawa prawna:
§	art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
§	Rozporządzenie 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. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.]

III.	Adresaci:
O dofinansowanie ze środków PFRON w/w zadań mogą ubiegać się osoby niepełnosprawnej, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, z tym, że:

1)	na likwidację barier architektonicznych:
a)	dorosłe osoby niepełnosprawne, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności  które mają trudności w poruszaniu się (w pierwszej kolejności osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu  wzroku.
b)	dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się,
jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują (w przypadku dzieci niepełnosprawnych - przedstawiciel ustawowy,  opiekun prawny)
2)	na likwidację barier technicznych:
a)	dorosłe osoby niepełnosprawne, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby z niedowładem kończyn górnych, niedowładem połowicznym jednostronnym) oraz osoby z dysfunkcją narządu wzroku, 
b)	dzieci do lat 16  z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności  
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim
3)	na likwidację barier w komunikowaniu się: 
a)	dorosłe osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku i ruchu w stopniu znacznym ( tak jak w ubiegłym roku) w wieku aktywności zawodowej pozostający w zatrudnieniu lub zarejestrowani w PUP jako bezrobotni lub poszukujący pracy, którym zakup komputera umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych i ewentualne podjęcie pracy, osoby niepełnosprawne z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, pod warunkiem, że niepełnosprawność  wystąpiła przed 16-tym rokiem życia.
b)	dzieci do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku i ruchu. 
W przypadku dofinansowania do zakupu zestawu komputerowego z dostępem do Internetu – dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się: niewidoma i niedowidząca, głuchoniema i niedosłysząca, mająca problemy z mową, mające problemy w poruszaniu się.
Dzieci i młodzież z innymi rodzajami niepełnosprawności ograniczającymi bądź uniemożliwiającymi kontakt z otoczeniem, które mają opracowany program rewalidacyjny do pracy z komputerem lub orzeczoną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną konieczność indywidualnego nauczania,  specjalnego nauczania, dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i inne schorzenia nie wymienione, które ograniczają lub uniemożliwiają kontakt z otoczeniem potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty, opinię ze szkoły np. (hemofilia). 
4)	Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się  o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków  PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
5)	Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
6)	Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
7)	Dofinansowanie nie może obejmować	 kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowanych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

IV.	Zakres zadania:
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach osób fizycznych oraz barier w komunikowaniu się i technicznych  wg załącznika nr 1 do nin. Regulaminu.

V.	Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dofinansowanie:
Wniosek na formularzu wg określonego wzoru wraz w wymaganymi załącznikami:
§	kopia orzeczenia  o niepełnosprawności,
§	kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
§	aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie,
§	poświadczenie zameldowania w lokalu wydane przez właściwy urząd (dot. likwidacji barier architektonicznych)
§	kopia aktu własności lokalu, umowy najmu, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu (dot. likwidacji barier architektonicznych)
§	zgoda właściciela na przeprowadzenie likwidacji barier (dot. likwidacji barier architektonicznych)
§	oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą,
§	zaświadczenie o zatrudnieniu – dotyczy osób pracujących,
§	zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy.
VI.	Tryb załatwiania wniosków:
Każdy wniosek jest wstępnie weryfikowany a dalszemu rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioskodawcy, którzy spełniają warunki określone w  rozdz. III Regulaminu.
Wniosek zawierający wymagane dokumenty (patrz rozdz. V) złożony w roku,  w którym ma nastąpić realizacja zadania oraz z roku ubiegłego jest oceniany wg punktacji stanowiącej zał.  nr 3 do niniejszego regulaminu.
Suma punktów decyduje o kolejności wnioskodawcy na liście która podlega rygorom ustawy o ochronie danych osobowych.
Wnioskodawca, który zostaje zakwalifikowany do dofinansowania w terminie do jednego miesiąca zobowiązana jest dostarczyć (dot. likwidacji barier architektonicznych):
1)	kosztorys wstępny sporządzony na bazie obowiązujących KNR-ów oraz nośników cen wg wydawnictwa Sekocenbud (za wyjątkiem urządzeń specjalistycznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych);
2)	projekt techniczny lub uproszczoną dokumentację określającą zakres robót opracowaną przez uprawnione osoby;
3)	zgodę właściciela lub zarządcy budynku;
4)	pozwolenie na budowę lub zaświadczenie właściwego organu (Wydział   Architektury),  że pozwolenie nie jest konieczne.

Uwaga: 
Załączone kosztorysy podlegają sprawdzeniu i zweryfikowaniu przez tut. PCPR. Dofinansowanie przyznawane będzie aż do wyczerpania środków wg kolejności na liście. W zakresie dofinansowania robót ze środków PFRON w oparciu o kwotę ogólną przeznaczoną na likwidacje barier przyjęto następujące zasady:
a)	w zakresie likwidacji barier architektonicznych:
przy wartości robót do 7.000 zł – dofinansowanie ustalono w maksymalnie dopuszczalnej kwocie 80%,
	przy  wartości robót od 7.000 do 10.000 zł – dofinansowanie ustalono wg wzoru:
	 5.600 zł + 50% nadwyżki ponad 7.000 zł 
	przy wartości robót powyżej 10.000 zł  – dofinansowanie ustalono wg wzoru:     

	7.100 zł + 25% nadwyżki ponad 10.000 zł.(max  dofinansowanie do wysokości 8.500 zł)
b)	w zakresie likwidacji barier technicznych – do 80% wartości zakupu
c)	w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu: 
§	zakup zestawu komputerowego z dostępem do internetu:
- osoby dorosłe - do 80% wartości zakupu lecz nie więcej jak 1.200,- zł lub 1.500,- zł w przypadku gdy dochód netto nie przekracza 100% kryterium (potwierdzone wywiadem środowiskowym)
- dzieci do 16 roku życia - do 80% wartości zakupu lecz nie więcej jak 1.400,- zł lub 1700,- zł  w przypadku gdy dochód netto nie przekracza 100% kryterium (potwierdzone wywiadem środowiskowym)
	dla pozostałych urządzeń – do 80% wartości zakupu


Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Po uzupełnieniu dokumentacji oraz sprawdzeniu i zweryfikowaniu kosztorysu spisana zostanie umowa pomiędzy Starostą (w jego imieniu – dyrektor PCPR) a wnioskodawcą, określająca zakres robót, kwotę dofinansowania oraz warunki rozliczenia, stanowiąca warunek rozpoczęcia robót. 
Po podpisaniu umowy, wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności pod rodzaju zadania, powierzyć wykonanie robót wybranemu przez siebie wykonawcy oraz rozpocząć ich realizację. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za jego działania.
Okres realizacji umowy nie może przekroczyć jednego roku budżetowego, w którym przewidziano środki na powyższe dofinansowanie określone uchwałą Rady Powiatu Sanockiego w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON w danym roku budżetowym.
Przekazanie środków PFRON następuje w sposób określony w umowie, po zakończeniu robót, dokonaniu ich odbioru z udziałem przedstawicieli PCPR-u oraz złożeniu kompletnej dokumentacji rozliczeniowej, w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganego kompletu dokumentów.
W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane do dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad.
Dofinansowanie przyznawane będzie aż do wyczerpania środków 
Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji ze względu na brak środków w danym roku, nie przechodzą do realizacji na rok następny .


Rozdział 2

I.	Nazwa zadania
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

II.	Podstawa prawna:
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
Rozporządzenie 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. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.]
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie [Dz. U. Nr 85, poz. 787 z późn. zm.].

III.	Adresaci:
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza kwot:
1)	50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
2)	65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

IV.	Wysokość dofinansowania wynosi:
1.	do zakupu aparatów słuchowych oraz indywidualnej wkładki usznej dla dorosłej osoby niepełnosprawnej:
100% sumy kwoty limitu ceny ustalonego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w p-kcie II oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakresie aparatu jeżeli dochód na członka rodziny lub osoby samotnej nie przekracza 200% kryterium,
	80% sumy kwoty limitu oraz udziału własnego, jeżeli dochód na członka rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% kryterium
2.	do zakupu aparatu słuchowego oraz indywidualnej wkładki usznej dla dzieci do lat 16:
	do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
	do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, wyznaczonego przez ministra właściwego dopraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

2.	do zakupu pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:
	do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

	do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt 1, wyznaczonego przez ministra właściwego dopraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.


VI. Informacje dodatkowe:

	Wnioski podlegają rozpatrywaniu wg kolejności ich wpływu.
	Osoba niepełnosprawna może złożyć  wniosek w każdym czasie.
	Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON nie wymaga formy umowy.
	Wyłata dofinansowania dokonywana jest na wskazany rachunek bankowy lub imiennym czekiem w banku właściwym dla siedziby Starostwa Powiatowego w Sanoku,  na podstawie faktury potwierdzającej zakup przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego z wyszczególnieniem:

-	 całkowitego kosztu zakupu  
-	kwoty opłaconej przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
-	kwoty udziału własnego,
-	kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie) zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze


Rozdział 3

I.	Nazwa zadania:
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

II.	Akty prawne:
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
Rozporządzenie 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. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.]
	Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych [Dz. U. Nr 230 poz. 1694]


III.	Adresaci:
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza kwot:
§	50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
§	65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

IV.	Wysokość dofinansowania:
1. dla dorosłej osoby niepełnosprawnej:
	27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznych stopniem niepełnosprawności
	25% przeciętnego wynagrodzenie – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności
	23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
	18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności 

2.	dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej:
	18% przeciętnego wynagrodzenia


W roku bieżącym, stosownie do § 6 ust 3 rozporządzenia w sprawie turnusów (…) kwoty dofinansowania jak w pkt 1 i 2 obniża się o 20%
3.	dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz osoby uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności:
	27% przeciętnego wynagrodzenia

4.	dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego:
	18% przeciętnego wynagrodzenia


W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną  lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

V. Informacje dodatkowe:
1.	Wnioski podlegają rozpatrywaniu wg kolejności ich wpływu.
2.	Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie




Rozdział 4


I.	Nazwa zadania:
Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

II.	Podstawa prawna:
§	art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
§	Rozporządzenie 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. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.]

III.	Adresaci:
O dofinansowanie mogą ubiegać się
1.  osoby niepełnosprawne jeżeli:
a)	dochód nie przekracza kwot :
	50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
	65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

b)	zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) 
	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.


IV.	Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

V. Zakres działania:
Szczegółowy katalog sprzętu stanowi zał. nr 2 do Nin. Regulaminu


VI. Informacje dodatkowe:
1.	Wnioski podlegają rozpatrywaniu wg kolejności ich wpływu.
2.	Podstawę dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego stanowi umowa.
3.	Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem  umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
4.	Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się  o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków  PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5.	Wnioskodawca starający się o dofinansowanie ze środków PFRON ponosi pełną odpowiedzialność za działania wybranego przez siebie sprzedawcy urządzenia
6.	Przekazanie dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego następuje po podpisaniu umowy i dostarczeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawców lub dostawców z wyszczególnionym udziałem własnym (40%) – o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku, oraz sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto.
7.	W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest zawarty w katalogu zasad ,a jego zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zasadność ubiegania się o dofinansowanie, każdorazowo decyzję będzie podejmował Dyrektor PCPR w oparciu o opinię Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
8.	W jednym roku kalendarzowym osoba może uzyskać dofinansowanie nie więcej niż na dwa urządzenia do rehabilitacji.
9.	Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie
10.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składa wniosek w terminie do 30 listopada roku, poprzedzającego realizację zadania





Rozdział 5


I.	Nazwa zadania:
Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

II.	Podstawa prawna:
§	art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
§	Rozporządzenie 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. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.]

III. Adresaci
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
a)	prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b)	udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c)	udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

IV. Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie wynosi do 60% kosztu realizacji zadania związanego z udziałem osób niepełnosprawnych w sporcie, kulturze, rekreacji i turystyce. 
Przedmiotem dofinansowania może być także udział opiekunów niezbędnych do tego, aby dane osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć w realizowanym przedsięwzięciu (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) 

V. Informacje dodatkowe:

1.	Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się  o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków  PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
2.	Podstawę dofinansowania stanowi umowa.
3.	Podpisanie umowy następuje przynajmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia zadania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę terminu przedsięwzięcia.
4.	Przekazanie dofinansowania następuję zgodnie z zawartą umową.
5.	Dofinansowanie nie może obejmować	 kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem  umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
7.	wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zakończenia zadania do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych.
8.	Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów środki zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni.
9.	Umowy na w/w dofinansowanie zawierane będą w okresie roku budżetowego, w którym uchwalono środki na powyższe dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sanockiego w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki funduszu
10.	w przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznanym dofinansowaniu lub do dnia 30 listopada roku, w którym ma nastąpić	 realizacja zadania.
12.	Osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej składa wniosek w terminie do 30 listopada roku, poprzedzającego realizację zadania.






Rozdział 6

I.	Nazwa zadania:
Refundacja kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

II.	Podstawa prawna:
§	art. 26e  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
§	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej [Dz.U. Nr 194 poz. 1404]

III. Adresaci

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku.

IV. Wysokość refundacji
Refundacja wynosi do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia nie więcej niż 25.000 zł przy wymaganym wkładzie własnym: 

Lp.
Rodzaj prowadzonej działalności
Wkład własny


Stopień niepełnosprawności


Znaczny
Umiarkowany
Lekki
1
Pracodawcy zaliczani do sektora finansów publicznych (wg klasyf. budżet.    § 6260)
0%
10%
20%
2
Pracodawczy niezaliczani do sektora finansów publicznych (wg klasyf. budźet     § 6270)
0%
20%
30%

V. Informacje dodatkowe
1.	Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
2.	warunkiem zwrotu kosztów, jest uzyskanie, na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku
3.	Refundację przekazuje się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia kompletu dokumentów wraz opinią PIP.
4.	Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić5.	 środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu trwania umowy.

Rozdział 7

I.	Nazwa zadania
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

II.	Podstawa prawna:
§	art. 26f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
§	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne [Dz.U. Nr 194 poz. 1405]

III. Adresaci.
Pracodawca, który przez okres 12 miesięcy osobę niepełnosprawną bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku.

IV. Wysokość refundacji
Refundacja wynosi do 60% kosztów (nie więcej niż najniższe wynagrodzenie w gospodarce 1.126 zł) wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia przez okres 1 roku od dnia jej zatrudnienia

Informacje dodatkowe
6.	Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
7.	wypłata refundacji za poszczególne miesiące następuje na rachunek bankowy wskazany w wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów określonych w umowie.
8.	Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 12 miesięcy, pracodawca za pośrednictwem starosty jest obowiązany zwrócić9.	 w pełnej wysokości kwoty otrzymane na ten cel, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy, uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika lub wygasła.



Rozdział 8

I.	Nazwa zadania
Jednorazowa pomoc osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej 

II.	Podstawa prawna:
§	art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. [Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.]
§	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

II.	Adresaci
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

III.	Wysokość pomocy
Jednorazowa pomoc nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia nie więcej niż:
1)	25.000 zł przy wymaganym wkładzie własnym 0% kosztów – w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
2)	25.000 zł przy wymaganym wkładzie własnym 10% kosztów – w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
3)	20.000 zł przy wymaganym wkładzie własnym 20% kosztów – w przypadku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

IV. Informacje dodatkowe
1.	pomoc udzielana jest na:
1	podjęcie po raz pierwszy działalności,
2	wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
3	ponowne podjęcie działalności, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności lub od ustania członkowstwa w spółdzielni socjalnej
2.	Wypłaty pomocy dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z osobą niepełnosprawna w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i po przedstawieniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  odpisu z Krajowego rejestru , z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
3.	Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej, korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego
Niniejszy Regulamin przyjęto na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 2008-03-13 Zarządu Powiatu w dniu 2008-04-02




Załącznik nr 1 do regulaminu

Katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem, w szczególności obejmuje:
I)	
A.	bariery architektoniczne

Dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się:
1.	budowę pochylni (podjazdu) umożliwiającej samodzielny dostęp do budynku mieszkalnego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
2.	zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych i przy urządzeniach sanitarno – higienicznych,
3.	dostawę, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego (podnośnik lub winda),
4.	likwidację progów i zróżnicowania podłogi ,wymiana podłoża na antypoślizgowe
5.	budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od sieci zewnętrznych oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w istniejących i użytkowanych budynkach,
6.	adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby higieniczno – sanitarne dla osób niepełnosprawnych,
7.	przystosowanie istniejących pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do potrzeb wnioskodawcy (np. wymiana umywalki na umywalkę umożliwiającą dojazd wózkiem  inwalidzkim, wanny na kabinę  prysznicową bez brodzika), w tym:
a)	wymiana podłoża na płytki antypoślizgowe,
b)	wymiana urządzeń sanitarnych jedynie na urządzenia przystosowane,
c)	zakup i montaż specjalnej nakładki na miskę ustępową
W zakres przystosowania nie wchodzą roboty polegające na: wymianie starych urządzeń sanitarnych na nowe, tzw. białego montażu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pełnym zakresie, malowanie ścian i sufitów oraz ułożenie płytek ceramicznych na ścianie powyżej 5m2, wymianie okien, zakupie szafek, wymianie starej armatury na nową (baterie), wykonanie podejść wodnych i odpływów kanalizacyjnych powyżej 1m, wymiana istniejącego grzejnika , wymiana piecyka gazowego na nowy,
10.	zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, zamieszkałą samotnie lub z osobami o takiej samej dysfunkcji narządu ruchu. Gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien lub drzwi balkonowych jest możliwy – w kuchni oraz w jednym pokoju wybranym przez wnioskodawcę,
11.	przystosowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
12.	przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim i prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub z osobami o takiej samej dysfunkcji narządu ruchu, w tym: 
d)	obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,

13.	zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na gazowy piec centralnego ogrzewania lub budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu  lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z osobami o dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym).


Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
1.	likwidację progów i zróżnicowania poziomu podłogi,
2.	wykonanie posadzki antypoślizgowej,
3.	 montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych i przy urządzeniach sanitarno – higienicznych.
4.	wykonanie oświetlenia dostosowanego do niepełnosprawności
5.	zakup i wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego węglem na gazowy piec centralnego ogrzewania lub budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do ogrzewania własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną w lokalu  lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej (zamieszkałej samotnie lub z osobami o dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym).

B.	bariery techniczne.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:
1.	siedzisko wannowe,
2.	leżak kąpielowy,
3.	taboret prysznicowy,
4.	krzesło toaletowe,
5.	podnośnik wannowy oraz podnośnik sufitowy,
6.	nadstawka sedesowa,
7.	zakup i zainstalowanie  systemu automatycznego otwierania drzwi garażu –   w przypadku osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu (poruszającej się na wózku inwalidzkim) posiadający prawo jazdy  i samochód,
8.	urządzenie wspomagające SAM oraz lóżko umożliwiające obsługę niepełnosprawnego – dla osób z czterokończynowym porażeniem.
9.	zakup pralki automatycznej 
10.	zakup i montaż kuchenki elektrycznej z płytą ceramiczną   w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnie węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
O dofinansowanie zakupu pralki lub kuchenki mogą ubiegać się jedynie dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności  z dysfunkcja narządu  ruchu ( poruszające się na wózku inwalidzkim lub z niedowładem kończyn górnych)

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
1.	zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w tym min.:
a.	aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód,
b.	czasomierz (brajlowski, mówiący, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi),
c.	termometr (brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu),
d.	zakup pralki- wyłącznie dostosowana do niepełnosprawności ( pralka posiadająca interfejs dźwiękowy ,, braile’wski lub powiększone wyświetlacz i znaki )
2.	zakup i montaż kuchenki elektrycznej z płytą ceramiczną   w przypadku wyposażenia lokalu w kuchnie węglową lub gazową w lokalu lub budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
O dofinansowanie zakupu pralki lub kuchenki mogą ubiegać się jedynie dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności  z dysfunkcja narządu wzroku 

C.	bariery w komunikowaniu się.

Dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 
1.	zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
-	wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
-	wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
-	sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów,
-	inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,
2.	zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
3.	zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu,
4.	zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
5.	zakup laryngophonu,
6.	zakup i montaż aparatów telefonicznych,
7.	zakup wideofonu
8.	kamery do komputera do porozumiewania się językiem migowym.

Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
1.	zakup i montaż aparatu telefonicznego,
2.	zakup maszyny z pismem Braille’a,
3.	zakup radiomagnetofonu, magnetofonu, dyktafonu,
4.	zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (lupy, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, itp.)

Dla osób niepełnosprawnych wymienionych w rozdz. 1 ust.  3 lit. a i b:
Zakup komputera oraz zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w oprzyrządowanie do komputera (skorelowane z konkretną niepełnosprawnością) np. zestaw głośnomówiący, specjalistyczna klawiatura, zakup programów edukacyjnych, dostęp do internetu.
 Dofinansowanie takiego sprzętu musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej potwierdzonymi przez lekarza specjalistę wraz z uzasadnieniem.



Uwaga: W uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem może być objęty zakup urządzeń, materiałów i robót budowlanych nie ujętych w powyższym katalogu.

Załącznik nr 2 do regulaminu

Dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności: 

	bryła rehabilitacyjna (gruska, mostek, półwałek, pochylnia, równoważnia)

chwytak, trener dłoni
ciężarki do ćwiczeń
drabinka do ćwiczeń
klin rehabilitacyjny (odwodzący po amputacji piersi)
klocki rehabilitacyjne
materac rehabilitacyjny
piłka rehabilitacyjna
poduszka rehabilitacyjna
podwieszka do ćwiczeń
rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych
stół rehabilitacyjny
	łóżko rehabilitacyjne dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowładem połowicznym lub całkowitym
tablica do ćwiczeń czynnych dłoni
urządzenie do ćwiczeń oporowych
wałek rehabilitacyjny
rowek rehabilitacyjny stacjonarny
rower trójkołowy dla osób z zachwianiem poczucia równowagi
piłka z kolcami
flex bar do ćwiczeń rąk
mini atlas
	steper

wioślarz
	krzyżak do ćwiczeń stawu skokowego
	bieżnie elektryczne
	foteliki i krzesła rehabilitacyjne
urządzenia do magnoterapii, sonoterapii, światłolecznictwa
ugul
	ściskacze dłoni
	suchy basen z piłeczkami
	półkula do rehabilitacji stóp
 


Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych: 
urządzenia do terapii ultradźwiękowej, 
urządzenia do terapii polem magnetycznym, 
	łóżko ortopedyczne z wyposażeniem do rehabilitacji, 

rower rehabilitacyjny stacjonarny, 
rotor do ćwiczeń kończyn górnych, 
rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, 
orbitrek, 
steper, 
bieżnia mechaniczna, 
atlas (stacja rehabilitacyjno-treningowa), 
wioślarz elektromagnetyczny, 
stół do masażu klasycznego, 
stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z dziećmi, 
tor do nauki chodzenia – uniwersalny, 
suchy basen do rehabilitacji, 
piłka rehabilitacyjna, 
materac do ćwiczeń, 
urządzenie masujące, 
pas wibracyjny, 
drabinki gimnastyczne, 
urządzenie do ćwiczeń czynno-biernych kończyn górnych i dolnych (ATP), 
wielofunkcyjne urządzenie do elektroterapii – (Duoter – Mini), 
urządzenie do przezskórnej stymulacji nerwów i mięśni (TENS), 
lampa antydepresyjna (Foto-Vita), 
lampa Sollux, 
lampa emitująca światło spolaryzowane (Bioptron compact) 
tablica do ćwiczeń manualnych z oporem, 
tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu, 
urządzenie do ćwiczeń czynnych stawu skokowo-goleniowego (krzyżak). 

Uwaga: 
- katalog sprzętu rehabilitacyjnego jest katalogiem otwartym, może być uzupełniany o dodatkowe sprzęty rehabilitacyjne wprowadzane do użytku,
- w uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie ujętego w powyższym katalogu.

