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انطباق محل مسکونی با شرایط جسمانی فرد
در صورتی که فرد نوعی آسیب یا معلولیت جسمانی داشته باشد و الزم باشد که محل سکونتش را با شرایط جسمانی خود
منطبق کند می تواند برای تامین هزینه ها درخواست کمک مالی کند .تنها برای انجام تغییرات ضروری مربوط به زندگی مستقل
فرد در منزل خود یا در مجاورت آن است با تقاضای دریافت کمک مالی وی موافقت می شود.
افراد واجد شرایط دریافت کمک مالی
برای داشتن شرایط دریافت کمک مالی ،آسیب یا معلولیت مورد نظر می بایست همیشگی یا دراز مدت باشد .فرد تنها برای
انطباق محل مسکونی دائم با شرایط جسمانی اش می تواند این کمک هزینه را دریافت کند .همچنین افرادی نیز که از فرد دارای
آسیب یا معلولیت جسمانی در منزل خود مراقبت می کنند واجد شرایط برای دریافت کمک های مالی هستند.
موارد استفاده کمک هزینه ها
فرد برای انطباق موارد ثابت موجود در منزل یا مجاور آن می تواند کمک های مالی را دریافت کند .موارد ثابت شامل اقالمی
می شوند که فرد به هنگام نقل مکان معموال آنها را با خود نمی برد؛ برای مثال ورودی ها و کابینت های آشپزخانه .در موارد
خیلی خاص فرد می تواند برای اقالمی که برای بازپروری ،تمرینات جسمانی منزل ،و مراقبتهای پزشکی خانگی الزمند کمک
مالی را دریافت کند.
فرد می تواند برای تعمیر تجهیزات فنی کمک مالی دریافت کند ،در حالی که قبال هم برای همین تجهیزات فنی هم فرد کمک مالی
دریافت کرده است.
نمونه هایی از چگونگی انطباق محل مسکونی با شرایط جسمانی


ایجاد تغییرات در حمام



برداشتن ورودی ها



عریض تر کردن درها



نصب میله های افقی و نرده ها



تعمیرات سطحی گذرگاه های عابر پیاده



نصب شیب راهه

تقاضا و دریافت اطالعات
در صورتی که قصد دارید محل سکونتتان را با شرایط جسمانی تان وفق دهید با اداره انطباق محل مسکونی در تماس باشید.
می توانیم اطالعاتی را در مورد واجد شرایط بودن شما برای دریافت کمک مالی و همچنین میزان این کمک در اختیار شما قرار
دهیم.
برای تقاضای انطباق محل مسکونی الزم است که فرد فرمی را تحویل دهد که در وب سایت شهرداری موجود است و یا اینکه
برای دریافت کمک با فردی در شهرداری تماس بگیرد.
فرد همچنین می تواند با متخصص کاردرمانی خود یا دیگر کارکنان مراکز بهداشتی مشورت کند.
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لطفا تاییدیه متخصص کاردرمانی ،پزشک ،یا متخصص دیگری را ضمیمه تقاضانامه خود کنید.

تصمیم گیری در مورد واجدین شرایط و نحوه پرداخت کمک مالی
شهرداری تقاضانامه ی دریافت کمک مالی فرد را بررسی و ارزیابی می کند و در زمان تکمیل انطباق محل مسکونی کمک مالی
را پرداخت می کند.
سازمان محیط زیست و توسعه شهری
آدرسLinköpings kommun :
Bygglovskontoret
Drottninggatan 45
581 81 Linköping
تلفن013-20 64 00 :
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