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                     „Dostępna Gmina Ciechocin”  Gmina Ciechocin 

Gmina Ciechocin otrzymała grant w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” 

realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             

w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Konkurs grantowy został ogłoszony przez Prezesa PFRON na początku roku 2022 i dedykowany 

był do Samorządów Terytorialnych na terenie całej Polski.  

Nabór wniosków odbywał się od 21 lutego do 22 kwietnia 2022 roku i był realizowany                    

za pośrednictwem dedykowanego generatora wniosków PFRON publikowanego na stronie 

internetowej Funduszu.  

Gmina Ciechocin złożyła wniosek o powierzenie grantu w dniu 15 kwietnia 2022 roku.  

Założenia regulaminowe o powierzenie grantu „Dostępny Samorząd” mają na celu poprawę 

dostępności budynków i usług świadczonych przez Samorządy Terytorialne na terenie całego 

kraju. Szerokie spektrum poprawy dostępności pogrupowano w działy: wzrok, słuch, ruch, 

dostępność poznawcza.  

Gmina Ciechocin otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia.                 

Są to środki w 84, 28 % pochodzących ze środków europejskich oraz w 15,72 % pochodzących 

ze środków dotacji celowej.  

Działania Gminy na rzecz poprawy dostępności w urzędzie i jednostkach podległych zostaną              

w 100% sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji „Dostępny Samorząd”.  

W ramach realizacji powyższych zadań zgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu Gmina 

Ciechocin planuje dokonać: 

1. Zakupu i montażu windy zewnętrznej przy schodach prowadzących do budynku Urzędu 

Gminy Ciechocin. 

2. Zakupu i montażu pętli indukcyjnych stanowiskowych w budynku Urzędu Gminy oraz 

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ciechocin. 

3. Zakupu zestawu komputerowego z dwoma monitorami i kamerami przystosowanymi 

do usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line w budynku Urzędu Gminy. 

4. Zakupu tabletu- urządzenia przenośnego z dostępem do usługi tłumacza polskiego 

języka migowego on-line. 

5. Zakupu usługi tłumacza polskiego języka migowego on-line oraz instalacja powyższej 

usługi. 

6. Zakupu ramek ułatwiających złożenie podpisu na dokumentach urzędowych. 

7. Zakupu kontrastowego oznaczenia stopni na schodach. 

8. Zakupu i montażu kontrastowego oznaczenia drzwi  wykonanych z przezroczystych 

materiałów. 
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9. Zakupu i montażu dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi 

niebezpiecznymi miejscami. 

10. Zakup i montaż pochwytów w łazienkach. 

11. Wykonania oznaczeń za pomocą piktogramów- tabliczki. 

Merytorycznego doradztwa na etapie przygotowania i złożenia wniosku o powierzenie grantu 

oraz w trakcie realizacji zakładanych zadań Gminie Ciechocin udziela Fundacja 

Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.  

Umowa o powierzenie grantu z projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez 

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została podpisana w dniu 25 

listopada 2022 roku przez Wójta Gminy Ciechocin Pana Andrzeja Okrucińskiego przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ciechocin Pana Janusza Celmera.  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest reprezentowany przez Panią 

Krystynę Zofię Grubiel i Pana Sebastiana Jana Banasiewicza.  

Realizacja zadań grantowych przewidziana jest na rok 2023. Trwałość projektu wynosi 5 lat               

od rozliczenia dokumentacji grantowych przez PFRON. 

O przebiegu działań związanych z wydatkowaniem powierzonego Gminie grantu będziemy 

informować na bieżąco. 

 

 


