DALSZE INFORMACJE
Pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
w ramach tego programu realizowane będą :
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, pomoc
w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie.
W Katowicach Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności mieści się
przy ul. Gliwickiej 102.
Aby zostać uczestnikiem WTZ należy zgłosić się
do kierownika warsztatu z aktualnym orzeczeniem
o niepełnosprawności, zawierającym wskazanie
do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
na podstawie którego wnioskujący zostanie wpisany
na listę kandydatów.

Warsztaty terapii zajęciowej na terenie Katowic:
Warsztat Terapii Zajęciowej Śląskiego Stowarzyszenia
„Ad Vitam Dignam”
Katowice, ul. Oswobodzenia 92, tel. 2558974,
Działalność WTZ skierowana jest do osób chorych psychicznie.
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz
Niepełnosprawnych „SPES”
Katowice, ul. Panewnicka 463, tel. 2527446,
Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych
umysłowo.
Warsztat Terapii Zajęciowej „PROMYK”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Św. St.
Kostki
Katowice, ul. Szopienicka 58a, tel. 2549376,
Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych
umysłowo.
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Katowice, ul. Wojciecha 23, tel. 2568522,
Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych
umysłowo.
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych UNIKAT
Katowice, ul. Kotlarza 10b, tel. 2042223,
Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych
umysłowo.
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
G0DZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek - czwartek 800-1200
Piątek 1230-1700
Tel. 032 251 00 87, wew. 112, 145, 164, fax 177
www.mops.katowice.pl

WSPARCIE DLA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Udzielane są na podstawie ustawy z dn.27 sierpnia
1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
(Dz.U.2011r.,Nr 127,poz.721 z późn. zm.)
Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek, który
można pobrać i złożyć w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
przy ul . Jagiellońskiej 17.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny
Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego
wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia
w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub też 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi
odpowiednio:
- dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 r.ż.
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się: 27% przeciętnego wynagrodzenia,
- dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności: 25% przeciętnego wynagrodzenia,
- dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem
niepełnosprawności: 23% przeciętnego
wynagrodzenia,
- dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie pracy chronionej: 18% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych
O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać
się osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem
o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna
może ubiegać się za każdym razem, kiedy otrzyma
dofinansowanie na dany sprzęt lub środki pomocnicze
z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego
dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80%
wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
Dotyczy osób niepełnosprawnych, które z uwagi
na swą niepełnosprawność mają trudności w komunikowaniu się, poświadczone orzeczeniem oraz aktualnym
zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację
o problemach w komunikowaniu się, wynikających
ze schorzenia. Sprzęty i usługi wnioskowane do dofinansowania mają takie problemy ograniczyć bądź usunąć.
W ramach dofinansowania do likwidacji barier technicznych można ubiegać się o pomoc w montażu i zakupie instalacji technicznych, których zakup jest uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
wnioskodawcy. Wartość takiego dofinansowania może
wynosić maksymalnie do 80% wartości wnioskowanych
usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na trzy
lata.

