
DOFINANSOWANIE ZAKUPU URZĄDZEŃ DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON 

w ramach programu likwidacji barier architektonicznych
i technicznych w miejscu ich zamieszkania
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Jestem osobą niepełnosprawną/mającą problemy
z poruszaniem się i posiadam grupę inwalidzką.
W miejscu mojego zamieszkania występuje bariera
architektoniczna (np. schody, za wąskie drzwi, wysokie progi),
która utrudnia/uniemożliwia mi swobodne poruszanie się.

Wypełnij wniosek o dofinansowanie
Wypełnij wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach likwidacji barier architektonicznych i technicznych
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wzór
wniosku uzyskasz w siedzibie lub na stronie internetowej
PCPR twojego powiatu.

Skompletuj wymagane dokumenty
Skompletuj wymagane przez PCPR lub MOPS dokumenty
stanowiące załączniki do Twojego wniosku o dofinansowanie,
m.in.: wniosek o dofinansowanie, kopia orzeczenia o
niepełnosprawności, aktualne zaświadczenie lekarskie,
dowód osobisty do wglądu, prawo do dysponowania
lokalem, szkic mieszkania.lokalem, szkic mieszkania.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty/kosztorysu oraz
faktury proforma potrzebnych do wniosku o dofinansowanie.
Jeżeli to możliwe - wyślij nam kilka zdjęć schodów, a jeżeli
nie - nasi specjaliści przyjadą zrobić odpowiednie pomiary. 

Złóż wniosek do PCPR-u
Wniosek wraz z kompletem załączników złóż do właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania PCPR lub MOPS.

Oczekuj na dalsze informacje
Urzędnicy sprawdzą złożone przez Ciebie dokumenty
pod względem formalnym. Urząd poinformuje Cię
o ewentualnych uchybieniach i konieczności ich
usunięcia w terminie do 30 dni.

Wizja lokalna przedstawicieli PFRON
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona przez przedstawicieli
PFRON w miejscu, gdzie bariera architektoniczna ma zostać
zniwelowana. Urzędnicy mogą chcieć obejrzeć miejsce
zgłoszone we wniosku pod kątem potrzeby, ale także
możliwości likwidacji barier architektonicznych. O wizycie
Urząd poinformuje Cię uprzednio wcześniej. Urząd poinformuje Cię uprzednio wcześniej. 

Zebranie Komisji
Komisja zbierze się w celu oceny sytuacji i rozpatrzenia
złożonego przez Ciebie wniosku. Urzędnik skontaktuje się
z Tobą i poinformuje o decyzji Komisji. W przypadku
przyznania dofinansowania - udaj się do Urzędu w celu
zawarcia umowy z PFRON.

Likwidacja bariery architektonicznej
Po zawarciu umowy  z PFRON możliwa jest realizacja prac
związanych z likwidacją bariery architektonicznej - np. montaż
urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Czyli realizacja zadania
określonego jako przedmiot umowy. Ostatnim krokiem będzie
ocena realizacji projektu przez Komisję wydelegowaną przez
PCPR oPCPR oraz rozliczenie z zadań określonych w umowie zawartej z PCPR.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

www.windy-schodowe.pl/dofinansowanie
windy.schodowe.warszawa

Tel.: 606 686 002 lub 692 44 94 74 
Email: info@windy-schodowe.pl
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