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K A T A L O G TYPOWEGO SPRZĘTU ORAZ TYPOWYCH PRAC, KTÓRE
MOGĄ
ZOSTAĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH
LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
_________________________________________________________________
Uwaga! W budynkach nowo budowanych lub będących w trakcie prac wykończeniowych nie
przewiduje się udzielenia dofinansowania (dotyczy zakupu, budowy lub zamiany lokalu na
lokal, budynek nowo powstały)
Adresaci: osoby niepełnosprawne ruchowo – z koniecznością poruszania się na wózku
inwalidzkim (w dalszej kolejności przy pomocy kul łokciowych, balkonika, chodzika
i in. z dysfunkcją narządu ruchu (potwierdzonych aktualnym orzeczeniem
i zaświadczeniem lekarskim) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, powodującą
znaczne trudności w poruszaniu się.

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
1. Budowa pochylni –podjazdu do budynku mieszkalnego wraz z poręczami
zapewniającymi samodzielny dostęp do lokalu.
2. Dostawa, zakup i montaż platformy schodowej, windy krzesełkowej, windy
przyściennej lub innych urządzeń transportu pionowego.
3. Budowa nowego chodnika lub wyrównanie nawierzchni istniejącego chodnika od
granicy ogrodzenia zewnętrznego posesji do wejścia do budynku lub wjazdu na
pochylnię w zabudowie jednorodzinnej.
4. Roboty polegające na likwidacji progów, zróżnicowania poziomu podłogi w ciągach
komunikacyjnych, łazience, kuchni i jednym pokoju.
5. Przystosowanie drzwi:
a) wybicie otworu drzwiowego (drzwi wejściowe, balkonowe) zapewniające osobie
niepełnosprawnej samodzielny i swobodny dostęp do lokalu mieszkalnego , w
przypadku, gdy obecne wejście do budynku stanowi barierę architektoniczną,
b) zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej
90 cm – wyłącznie dla Wnioskodawców poruszających się na wózku
inwalidzkim,
c) zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej
80 cm, dla wnioskodawców poruszających się na wózku inwalidzkim lub
balkoniku,
d) zakup i montaż drzwi przesuwnych
e) zakup i montaż systemu otwierania drzwi wejściowych (balkonowych) do lokalu
dla wnioskodawców, u których współistnieje niesprawność rąk
f) zakup i montaż okuć do drzwi, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez
osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim – w kuchni i w jednym pokoju,
wybranym przez Wnioskodawcę albo zakup nowych drzwi przystosowanych do
osób na wózku inwalidzkim (obniżenie klamki do wys.80 cm) – jeśli montaż okuć
nie jest możliwy,
6. Przystosowanie stolarki okiennej (obniżenie klamki ) w kuchni i w jednym pokoju
wybranym przez Wnioskodawcę do samodzielnej obsługi – dla osób poruszających się
na wózku inwalidzkim oraz z dysfunkcją rąk zamieszkujących samotnie lub z inną
osobą niepełnosprawną.
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7. Wymiana okładziny podłogowej na antypoślizgową, jeśli stwarza zagrożenie dla osób
poruszających się: o kulach, przy pomocy balkonika, na wózkach inwalidzkichw ciągach komunikacyjnych, łazience, kuchni i jednym pokoju.
8. Adaptacja pomieszczenia na funkcję higieniczno-sanitarną – w przypadku, gdy ze
względów funkcjonalnych korzystne jest nowe usytuowanie lub przystosowanie do
potrzeb Wnioskodawcy.
9. Przystosowanie istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb
Wnioskodawcy, w tym:
a) zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej, maksymalnej wysokości 55
cm od poziomu posadzki,
b) wykonanie bezprogowej kabiny prysznicowej na posadzce z kratką ściekową,
c) zakup i montaż kabiny prysznicowej z niskim brodzikiem o minimalnych
wymiarach 90x90 cm,
d) zakup i montaż krzesła prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego
urządzenia ułatwiającego korzystanie osobie niepełnosprawnej z kabiny
prysznicowej lub wanny ( przy jednoczesnym zakupie wanny bądź prysznica),
e) zakup i montaż parawanu, zasłony prysznicowej lub drzwi prysznicowych
podyktowany likwidacją barier architektonicznych w łazience,
f) zakup i montaż uchwytów i poręczy ułatwiających korzystanie z urządzeń
higieniczno-sanitarnych, podyktowany
likwidacją barier architektonicznych
w łazience
g) zakup i montaż zestawu muszli ustępowej, przystosowanego dla osoby
niepełnosprawnej (podwyższenie, obniżenie),
h) zakup i montaż umywalki przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej
( dostosowanie wysokości, zmiana lokalizacji),
i) zakup
i
montaż
baterii
łazienkowych
(baterie
jednouchwytowe,
z mieszaczem) podyktowany likwidacją barier architektonicznych w łazience,
j) ułożenie płytek ściennych w obrębie likwidowanej bariery architektonicznej w
łazience – przy prysznicu, wannie, umywalce,
k) wykonanie prac tynkarsko-murarskich w przypadku, gdy konieczność taka wynika
z adaptacji pomieszczenia na łazienkę lub powiększenia powierzchni łazienki,
l) zakup i montaż lustra uchylnego dla osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim
10. Zainstalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby
poruszającej się na wózku inwalidzkim.
11. Przeróbka wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o.
(grzejnik łazienkowy), w celu umożliwienia montażu urządzeń higienicznosanitarnych, podyktowana likwidacją barier architektonicznych w łazience.

II. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH
1. Zakup, dostawa i montaż transportera schodowego (schodołazu).
2. Zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
3. Zakup i montaż podnośników ( wannowych, jednych, sufitowych ).
4. Zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
( siedzisko wannowe, leżak kąpielowy, taboret prysznicowy, wózek toaletowy, nadstawka
na muszlę ustępową ).
5. Zakup i montaż szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim.
6. Zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania ( dla osób poruszających się
na wózku inwalidzkim), w tym:
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a) do furtki w ogrodzeniu zewnętrznym
b)do bramy garażowej /wjazdowej dla Wnioskodawców, którzy jednocześnie posiadają i
samodzielnie prowadzą samochód.
7. Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenia do samodzielnej obsługi przez osobę
poruszającą się na wózku inwalidzkim, w tym:
a) zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim
b)instalowanie gniazd wtykowych i wyłączników w strefie dostępnej dla osoby
niepełnosprawnej,
c) obniżenie i zabudowanie zlewozmywaka,
d)zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
e) dostosowanie zawiasów do otwierania drzwiczek pod kątem większym niż 90 stopni
f) zakup i montaż zatrzasków magnetycznych.

Adresaci: osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku:

I. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
1. Roboty polegające na likwidacji progów, zróżnicowania poziomu podłogi.
2. Wymiana okładziny podłogowej na antypoślizgową, jeśli stwarza zagrożenie w
poruszaniu się.
3. Adaptacja pomieszczenia na funkcję higieniczno-sanitarną – w przypadku jego braku
lub gdy ze względów funkcjonalnych korzystne jest nowe usytuowanie lub
przystosowanie do potrzeb Wnioskodawcy.
4. Zakup i montaż drzwi przesuwnych.
5. Przystosowanie istniejącego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb
Wnioskodawcy, w tym:
a) zakup i montaż wanny niskodennej, antypoślizgowej, maksymalnej wysokości
55 cm od poziomu posadzki,
b) wykonanie bezprogowej kabiny prysznicowej na posadzce z kratką ściekową
lub zakup i montaż kabiny prysznicowej z niskim brodzikiem o minimalnych
wymiarach 90x90 cm,
c) zakup i montaż krzesła prysznicowego, podnośnika wannowego lub innego
urządzenia ułatwiającego korzystanie osobie niepełnosprawnej z kabiny
prysznicowej lub wanny ( przy jednoczesnym zakupie wanny bądź prysznica),
d) zakup i montaż uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.
6. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w pomieszczeniu lub zmiana sposobu
doświetlenia.
7. Oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub
fakturą.
8. Oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementów pionowych i poziomych małej
architektury w zabudowie jednorodzinnej.
9. Budowa nowego chodnika lub wyrównanie nawierzchni istniejącego chodnika od
granicy ogrodzenia zewnętrznego posesji do wejścia do budynku lub wjazdu na
pochylnię w zabudowie jednorodzinnej.
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II. LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH
1. Zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz
uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
2. Montaż zabezpieczenia skrzydła drzwiowego z wypełnieniem szklanym.
3. Zakup i montaż kuchenki / płyty grzewczej alternatywnej dla gazowej
(
indukcyjna, elektryczna)
4. Zakup urządzeń technicznych ( elektronicznych, elektrycznych, mechanicznych)
posiadających interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki.
5. Zakup urządzeń ułatwiających identyfikacje przedmiotów ( etykiety głosowe, tester
kolorów).
6. Zakup udźwiękowionych urządzeń codziennego użytku (termometr, waga,
ciśnieniomierz, gleukometr)
Adresaci: osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, mowy z
niepełnosprawnością do 16r.ż. lub w stopniu znacznym i umiarkowanym
(potwierdzonych aktualnym orzeczeniem i zaświadczeniem lekarskim):
- trudności w komunikowaniu się mogą w uzasadnionych przypadkach również dotyczyć osób
z dysfunkcja narządu ruchu, które mają ograniczoną możliwość udziału w życiu społecznym i
w pełnieniu ról społecznych

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ
1. Zakup sprzętu komputerowego podstawowego oraz specjalistycznego komputerowego
oprzyrządowania i oprogramowania ( mówiącego, powiększającego, brajlowskiego).
2. Zakup urządzeń nagrywająco-odtwarzających (np. dyktafon, czytak, książka
mówiona).
3. Zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora ( np. radiolight).
4. Zakup materiałów optycznych i elektrooptycznych (np. powiększalniki, lupy).
5. Zakup i montaż dzwonka do drzwi wyposażonego w sygnalizację świetlną
( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu).
6. Zakup budzików świetlnych, wideofonu ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu ).
7. Zakup urządzeń umożliwiających dostęp do łączności wizualnej za pomocą
komputerów
i sieci telefonicznej.
___________________________________________________________________
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków Funduszu
mogą być objęte zakupy urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie usług z zakresu
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie
wymienione w powyższym katalogu.
Po dokonaniu wizji w miejscu zamieszkania oraz ocenie stopnia samodzielności
funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, do decyzji Zespołu Opiniującego należy
uznanie niezbędności dofinansowania elementów z zakresu wyszczególnionego w
niniejszym katalogu lub uznanych przez Zespół za niezbędne.

