
Dofinansowanie 
      dla osób z niepełnosprawnościami

Pobyt na turnusie 
rehabilitacyjnym 

Likwidacja barier 
technicznych 
i architektonicznych 
i w komunikowaniu się

Zakup przedmiotów 
ortopedycznych 
i środków pomocniczych

Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego

KOLEJNOŚĆ

 ZŁOŻENIA WNIOSKU 

NIE DECYDUJE 

O PRZYZNANIU 

DOFINANSOWANIA

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ NA:

Startujemy 
od 1 stycznia 
2021

Od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021 r. 
przez 24 h
Wnioski będzie można składać 
wyłącznie za pośrednictwem:
> operatora pocztowego
> poczty elektronicznej e-mail
> platformy ePUAP

Dodatkowo
> wnioski na turnusy
> przedmioty ortopedyczne 
> środki pomocnicze 
również za pomocą Systemu 
Obsługi Wsparcia – SOW

Platforma ePUAP, 
by złożyć wszystkie wnioski: 
www.epuap.gov.pl

E-mail, na który można 
wysłać wszystkie wnioski: 
mopr@mopr.poznan.pl 

System obsługi wsparcia, 
by złożyć wnioski na turnusy, 
środki ortopedyczne i pomocnicze: 
www.sow.pfron.org.pl

ZOSTAJEMY W DOMU



Z powodu stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie 
i bezpieczeństwo przyjmowanie wniosków odbędzie 
się wyłącznie za pośrednictwem:

> operatora pocztowego

> poczty elektronicznej 
    » pobyt na turnusie rehabilitacyjnym: 
      turnusy@mopr.poznan.pl

    » likwidacja barier technicznych, architektonicznych 
       i w komunikowaniu się: 
       bariery@mopr.poznan.pl

    » zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: 
       srodki.ortopedyczne@mopr.poznan.pl
 
   » zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 
     sprzet.rehabilitacyjny@mopr.poznan.pl

> platformy www.epuap.gov.pl 
   
> platformy www.sow.pfron.org.pl 
    » wnioski na turnusy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
    również za pośrednictwem systemu obsługi wsparcia 
     – SOW na udostępnionych przez PFRON formularzach 

Wniosek można pobrać ze strony www.mopr.poznan.pl
lub zamówić pod numerem telefonu: 61 878 17 31, 61 878 17 33
61 878 17 34, 61 878 19 38, 61 878 19 44, 61 878 19 45

PAMIĘTAJ!
Od 1 stycznia 2021 nie będzie możliwości osobistego złożenia 
wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Możesz to zrobić 
w domu - samodzielnie lub korzystając z pomocy bliskich. 
Wybierz jedną z wyżej podanych opcji Jeżeli złożony wniosek 
nie będzie kompletny - możesz w każdej chwili go uzupełnić.

Szczegółowych informacji możesz uzyskać pod numerem telefonu 
61 878 17 31, 61 878 17 33, 61 878 17 34, 61 878 19 38, 61 878 19 44, 
61 878 19 45 oraz wysyłając pytanie na adres: mopr@mopr.poznan.pl

ZOSTAJEMY 

W DOMU!

UWAGA! Wnioski złożone przed 1 stycznia 2021 nie będą rozpatrywane.


