
           Załącznik nr 1 
       do Zarządzenia nr  17/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie 
z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
i środków Gminy Miasta Sopotu w 2022 r. 

 

 

Sopocki projekt wsparcia osób niepełnosprawnych „Przyjazne mieszkanie” 

 

I. Cel Projektu 
 

Celem Projektu jest utrzymanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier architektonicznych ograniczających samodzielne 
poruszanie się osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu, występujących w 
mieszkaniu lub budynku, w którym stale zamieszkują, w związku z indywidualnymi potrzebami 
tych osób. 
 
II. Definicje pojęć 
 

Ilekroć w projekcie jest mowa o: 
1) adresacie programu – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, zamieszkującą w 
Sopocie, uprawnioną do ubiegania się o dofinansowanie; 
2) dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc finansową udzieloną ze środków budżetu 
Gminy Miasta Sopotu; 
3) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; 
4) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o dofinansowanie z tym, że: 

a) w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do 18 lat), 
wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną 
lub opiekun prawny, 

b) w przypadku pełnoletnich osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności 
prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny; 

5) PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych;  
6) projekcie - należy przez to rozumieć Sopocki Projekt Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
„Przyjazne Mieszkanie”. 
 
III. Podstawa prawna Projektu 
 

Podstawą prawną realizacji Projektu jest art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 
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2018 r. poz. 511 z późn. zm.), rozdział IX pkt. 2, 3 i 4 „Sopockiego programu wsparcia osób 
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XXX/424/2013 Rady Miasta Sopotu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Sopockiego 
programu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej”, 
 
IV. Wykonawca Projektu 
 

Wykonawcą Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. 
 
V. Przedmiot i zakres pomocy udzielanej w ramach Projektu  
 

1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej oraz jej  
indywidualnych potrzeb wynikających z trudności w poruszaniu się, dofinansowanie może 
obejmować koszty zakupu urządzeń, materiałów budowlanych, robót budowlanych lub 
innych czynności, związanych z likwidacją utrudnień występujących w mieszkaniu, budynku 
i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub 
warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 
niepełnosprawnym: 
1) w szczególności: 

a) budowę podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobie 
niepełnosprawnej samodzielny dostęp do lokalu, 

b) dostawę, zakup i montaż: 
- podnośników,  
- platform dźwigowych,  
- transporterów schodowych,  
- wind przyściennych,   
- innych urządzeń do transportu pionowego, 

c) wyrównanie nawierzchni chodnika w pobliżu wjazdu na podjazd, podnośnik, 
platformę dźwigową, windę lub inne urządzenie do transportu pionowego, 

d) prace polegające na likwidacji progów i likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi, 
e) wymiana, zakup i położenie wykładziny podłogowej, jeżeli stwarza trudności w 

poruszaniu się, 
f) dostawa, zakup i montaż drzwi wejściowych, balkonowych oraz wewnętrznych o 

szerokości co najmniej 90 cm, umożliwiających swobodne przemieszczanie się osoby 
niepełnosprawnej,  

g) likwidacja ogrzewania piecowego, budowa instalacji oraz zakup i montaż urządzeń do 
ogrzewania z własnym źródłem ciepła, 

h) przystosowanie łazienki i kuchni, budowa, zakup i montaż urządzeń, w zależności od 
indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej; 

2) w szczególnych i uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem mogą być objęte zakupy 
urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji 
barier architektonicznych nie wymienionych powyżej. 

2. Uznanie zasadności dofinansowania poszczególnych elementów lub zakresu robót należy do 
Wykonawcy Projektu. 
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VI. Adresaci Projektu 
 

1. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w 
znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych 
czynności, mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 
1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; 
2) mają trudności w poruszaniu (rodzaj trudności w poruszaniu jest potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez lekarza); 
3) są właścicielami lokali mieszkalnych, w których stale zamieszkują lub ich najemcami, 

jeżeli umowa najmu zawarta jest na czas nieoznaczony lub posiadają spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w którym stale zamieszkują albo posiadają 
zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 

2. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma 
zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 
wnioskodawca ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o 
dofinansowanie ze środków PFRON lub środków z budżetu Miasta Sopotu w zakresie 
rehabilitacji społecznej lub zawodowej, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby. 

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji inwestycji związanej z likwidacją 
barier architektonicznych, poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i 
zawarciem umowy o dofinansowanie. 

 
VII. Tryb rozpatrywania i oceny wniosków 
 

1. Tryb rozpatrywania wniosków określają przepisy wynikające z Rozporządzenia 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 (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 926). 

2. Ocenione wnioski o dofinansowanie są szeregowane na liście rankingowej według kolejności 
wynikającej z uzyskanej oceny (od najwyższej do najniższej). 

3. Wnioski przyjmowane są do realizacji wg kolejności wynikającej z uzyskanej oceny od 
największej do najmniejszej liczby punktów, do wyczerpania środków przeznaczonych na 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w danym roku budżetowym.  

 
VIII. Podstawa i wysokość dofinansowania 
 

1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez Wykonawcę Projektu z osobą 
niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym. 

2. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów 
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia lub do wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania ustalonej w danym 
roku budżetowym. 
 
 

IX. Postanowienia końcowe 
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W sprawach nieuregulowanych w dokumencie Sopocki Projekt Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych ”Przyjazne mieszkanie”, dotyczących trybu postępowania i zasad 
dofinansowania stosuje się odpowiednio przepisy określone w Rozporządzeniu 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 (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 926). 
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