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Likwidacja barier architektonicznych
to usuwanie tego, co przeszkadza ci
korzystać z budynków, chodników,
ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych
to na przykład budowa podjazdu dla
wózka inwalidzkiego, zakup niskiej wanny,
krzesełka brodzikowego, poszerzenie drzwi,
uchwytów, które ułatwiają wstawanie.

Spis barier architektonicznych
znajdziesz w Internecie.
Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Kliknij w zakładkę: „Zadania sekcji rehabilitacji”.
Po lewej stronie ekranu znajdziesz menu.
Kliknij w zakładkę: „druki do pobrania”.

Następnie znajdź punkt piąty:
„5. wniosek o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych” i kliknij POBIERZ

Po prawej stronie ekranu poszukaj napis:
FORMULARZE DO DRUKU.
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Poniżej znajdź napis:
„Wykaz typowego sprzętu oraz typowych prac
dotyczących likwidacji barier architektonicznych
i technicznych” i kliknij pobierz
Przeczytaj spis.
Zastanów się, czy coś może pomóc ci
w codziennym życiu.

Pieniądze na zakup sprzętu
lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier
architektonicznych możesz dostać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Poznaniu przy ulicy Cześnikowskiej 18.

Urząd jest otwarty:
w poniedziałki od 7:30 do 16:00
we wtorki od 7:30 do 15:30
w środy od 7:30 do 15:30
w czwartki od 7:30 do 15:30
w piątki od 7:30 do 15:00

Pamiętaj!

Dofinansowanie to pieniądze,
które możesz dostać z urzędu.
Pieniądze z urzędu mogą pokryć
większość twoich wydatków.

1. dofinansowanie z urzędu
2. twój wkład własny
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Pozostałe pieniądze musisz
uzbierać samodzielnie.
Jest to twój wkład własny.

Pieniądze z urzędu dostaniesz, gdy jesteś
właścicielem mieszkania lub budynku,
w którym chcesz zlikwidować
bariery architektoniczne.

Pieniądze z urzędu dostaniesz także wtedy,
gdy na zlikwidowanie barier zgodzi się
właściciel mieszkania lub budynku,
w którym stale mieszkasz.

To, czy dostaniesz pieniądze z urzędu,
zależy od stopnia twojej niepełnosprawności
oraz wielkości twoich miesięcznych dochodów.

O pieniądze na likwidację barier
architektonicznych możesz starać się co rok,
ale na inny cel.
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Nie dostaniesz pieniędzy na likwidację
barier architektonicznych, jeżeli kiedyś
otrzymałeś pieniądze z urzędu i ich
nie rozliczyłeś.

Nie dostaniesz pieniędzy
do zakupu sprzętu lub usługi,
jeżeli już za nie zapłaciłeś.

Idź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
W pokoju numer 11 znajduje się
Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych.
Pokój numer 11 znajduje się na parterze.

Tam urzędnik pomoże ci sprawdzić,
czy należą ci się pieniądze.

O pieniądze na zakup sprzętu
lub wykonanie usług z zakresu
likwidacji barier architektonicznych
możesz starać się przez cały rok.
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Po złożeniu dokumentów urząd wpisze cię
na listę osób oczekujących.

Jakie dokumenty potrzebujesz,
by dostać pieniądze na zakup sprzętu
lub wykonanie usług z zakresu likwidacji
barier architektonicznych?

Musisz mieć dokument, który
mówi, że jesteś osobą niepełnosprawną.
Dokument taki to orzeczenie o niepełnosprawności
Wydane przez ZON, ZUS lub KRUS.
Musisz mieć dowód osobisty.

Musisz wypełnić
wniosek o dofinansowanie zakupu
sprzętu lub wykonanie usług
z zakresu likwidacji barier architektonicznych

Wniosek dostaniesz w pokoju numer 11.
Pokój numer 11 mieści się na parterze.
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Wniosek znajdziesz również w Internecie.
Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Kliknij w zakładkę: „Zadania sekcji rehabilitacji”.
Po lewej stronie ekranu znajdziesz menu.
Kliknij w zakładkę: „druki do pobrania”.

Następnie znajdź punkt piąty:
„5. wniosek o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych” i kliknij POBIERZ

Po prawej stronie ekranu poszukaj napis:
FORMULARZE DO DRUKU.

Poniżej znajdź napis:
„interaktywny wniosek o dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych” i kliknij pobierz

Wniosek możesz wypełnić w komputerze.
Po wypełnieniu wniosku wydrukuj go.

Wniosek możesz wydrukować
i wypełnić długopisem.
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Wniosek ma osiem stron.
Wypełnij pierwszą, drugą, trzecią i czwartą
stronę wniosku.
Wniosek musisz wypełnić starannie.
Starannie to znaczy czytelnie.
Jeżeli czegoś nie rozumiesz, poproś o pomoc.

Na stronie drugiej w punkcie czwartym IV
napisz, czy dostałeś już wcześniej
pieniądze na zakup sprzętu
lub wykonanie usług z zakresu likwidacji
barier architektonicznych.
Pomyśl, jeżeli kiedyś dostałeś na to pieniądze,
poszukaj umowę i wypełnij tabelkę.

Na stronie trzeciej w punkcie piątym V
napisz, co planujesz kupić i jakie
prace wykonać.

W tym samym punkcie napisz,
ile kosztuje sprzęt, który potrzebujesz.
Napisz także, ile kosztują roboty,
które chcesz wykonać i wszystkie konieczne materiały.
Informacje te dostaniesz od sprzedawcy sprzętu
lub wykonawcy robót.
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Poproś go o kosztorys.
Kosztorys to dokument, w którym sprzedawca napisze,
ile kosztuje potrzebny ci sprzęt.
Napisze także, ile kosztują materiały i praca,
którą wykonają dla ciebie robotnicy.
Kosztorys będzie ci później potrzebny

Na stronie trzeciej w punkcie szóstym VI
napisz, po co potrzebne ci są pieniądze.
Napisz także, gdzie wykonane zostaną roboty.
Czy to będzie twój dom, czy mieszkanie.
Podaj adres.

Na stronie trzeciej w punkcie siódmym VII
napisz, czy poniosłeś już jakieś koszty
związane z tym o co wnioskujesz.
Jeżeli tak, napisz, ile i skąd miałeś pieniądze.

Na stronie trzeciej w punkcie ósmym VIII
napisz, kiedy chcesz kupić sprzęt
i wykonać roboty.

W punkcie dziewiątym IX napisz, ile pieniędzy
chcesz dostać z urzędu.
Obliczenie kwoty może być trudne.
Skorzystaj z kalkulatora lub
poproś o pomoc.
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W punkcie dziesiątym X napisz,
czy ktoś już obiecał dać ci pieniądze
na zakup sprzętu lub usługi.
Napisz, kto obiecał ci pieniądze
i ile pieniędzy chce ci dać.

Aby wypełnić czwartą stronę wniosku
musisz wiedzieć, jakie masz dochody.
Musisz obliczyć miesięczny dochód.
Na stronie czwartej napisane jest,
jak to zrobić.
Obliczenie dochodu jest trudne.
Użyj kalkulatora.
Wynik wpisz do wniosku.

Jeżeli masz problem z obliczeniem dochodu,
poproś kogoś zaufanego o pomoc.

Możesz zabrać odcinki wypłaty lub renty do
urzędu.
Urzędnik w pokoju numer 11 pomoże ci
w obliczeniach.

Jeżeli mieszkasz z rodziną,
musisz znać dochody wszystkich
członków rodziny.
Poproś rodzinę o pomoc w obliczeniu dochodu,
potem wpisz go do wniosku.
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Ósma strona wniosku to załącznik 1.
Wypełnia go twój lekarz rodzinny lub
specjalista, u którego się leczysz.
Idź do lekarza i poproś go o wypełnienie załącznika 1.

Wniosek musisz podpisać na stronie czwartej.

Nie możesz podpisać wniosku w komputerze.

Co musisz zabrać
do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie na ulicę Cześnikowską 18?

Zabierz wypełniony i podpisany wniosek
o dofinansowanie zakupu sprzętu
lub wykonania usług z zakresu likwidacji
barier architektonicznych.

Zabierz załącznik 1, który wypełnił lekarz.
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Zabierz ksero (kopię) i oryginał orzeczenia o
niepełnosprawności.

Zabierz dowód osobisty.

Zabierz kosztorys,
który dostałeś w sklepie od sprzedawcy
lub od firmy, która wykona dla ciebie usługę.

Zabierz dokument, który mówi, że masz prawo
do budynku lub mieszkania, w którym
likwidowane będą bariery architektoniczne.
Może to być akt własności, umowa najmu,
wypis z księgi wieczystej.
Zrób ksero dokumentu.

Jeżeli nie jesteś właścicielem
mieszkania lub budynku,
zabierz pismo, w którym właściciel wyraził zgodę
na likwidację barier architektonicznych.

Sprawdź, czy wszystko masz,
zanim wyjdziesz z domu.
Dokumenty złóż na parterze w
pokoju numer 11.

12

Jeżeli nie możesz sam złożyć dokumentów,
może zrobić to za ciebie opiekun.
Opiekun musi mieć twoją zgodę na piśmie.
Pisemna zgoda to oświadczenie.
Wzór oświadczenia znajdziesz
na piątej stronie wniosku.

Pamiętaj!
Za złożenie wniosku o dofinansowanie
zakupu sprzętu lub wykonania usług
z zakresu likwidacji barier architektonicznych
nic nie płacisz.
Pieniądze nie są ci potrzebne.

0 zł

Po złożeniu wniosku czekaj na odpowiedź z urzędu.
Urząd umówi się z tobą na wizję lokalną.
Wizja lokalna to wizyta urzędników w twoim domu.
Informację o tym, kiedy przyjadą do ciebie urzędnicy,
otrzymasz pocztą lub telefonicznie.

Urzędnicy zobaczą, co chcesz zrobić i kupić.
Podczas wizyty napiszą protokół.
Protokół to dokument, w którym urzędnicy
napiszą, na jaki sprzęt i na jakie prace
dostaniesz pieniądze.
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Urzędnicy powiedzą ci, kiedy masz
przynieść do urzędu kosztorys prac,
szkic mieszkania, projekt lub pozwolenie
na budowę.

Potrzebnych dokumentów jest bardzo dużo.
Lepiej poproś o pomoc osobę,
której ufasz.

Urząd oceni twój kosztorys,
rozpatrzy wniosek i przyśle ci odpowiedź.
Odpowiedź otrzymasz pocztą.

Jeżeli urząd zgodzi się dać ci pieniądze,
dostaniesz list z oświadczeniem
o przyznaniu dofinansowania.
W liście urząd napisze, kiedy masz przyjść
podpisać umowę.

Po otrzymaniu oświadczenia
musisz umówić się z wykonawcą
robót i ustalić z nim, kiedy zacznie pracę
i kiedy ją zakończy.
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Co dalej musisz robić?
W wyznaczonym przez urząd terminie
idź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
na ulicę Cześnikowską 18.
Zabierz ze sobą dowód osobisty.

W urzędzie podpiszesz umowę o dofinansowaniu
zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu
likwidacji barier architektonicznych.

Z umowy dowiesz się,
ile dostaniesz pieniędzy z urzędu,
a ile będziesz musiał sam dołożyć.
Z umowy dowiesz się, ile masz czasu
na zakup sprzętu i wykonanie prac.

Po wykonaniu prac i zakupie sprzętów urzędnicy
przyjdą do twojego domu i sprawdzą,
czy wszystkie prace zostały dobrze wykonane.
Napiszą protokół odbioru.

Protokół wskaże termin, w którym musisz
przynieść do urzędu rachunek lub fakturę
za sprzęt, który kupiłeś, lub roboty, które wykonano.
Przynieś również dowód wpłaty
udziału własnego.
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Pamiętaj, by w wyznaczonym terminie
przyjść do urzędu.
W ciągu 21 dni urząd przekaże ci przyznane
pieniądze.

Jeżeli zapłaciłeś tylko wkład własny,
urząd prześle pieniądze
sprzedawcy lub usługodawcy.

Jeżeli zapłaciłeś cały rachunek (fakturę),
urząd prześle pieniądze na twoje konto.

Po dokonaniu rozliczenia
urząd zwróci ci rachunek (fakturę).
Zachowaj ten dokument.

Pamiętaj!
Zawsze możesz poprosić o pomoc
w informacji lub w pokoju numer 11.
W pokoju tym mieści się Sekcja ds.
Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych.
Opracowanie: Marek Szambelan
Grafika, zdjęcia: Dobrochna Szambelan
Wzór dowodu osobistego, źródło: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/364/4536/
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