Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

1. Dofinansowanie mogą otrzymać:
- osoby w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy
lub
- osoby w wieku do ukończenia 16 roku życia które mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny,
potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu przez rodziców lub prawnych opiekunów
2. Osoby kierowane są do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza
3. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze
środków PFRON składają we właściwym PCPR WNIOSEK O PRZYZNANIE
DOFINANSOWANIA
4. PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia.
5.Po pozytywnej decyzji dot. dofinansowania ze środków PCPR uczestnik wypełnia
dokumenty
6. Osoba która dostała dofinansowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji, nie
później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, dokonuje wyboru turnusu poprzez
wypełnienie INFORMACJI O WYBORZE TURNUSU
7. Po dokonaniu wyboru turnusu uczestnik przekazuje Organizatorowi wypełnioną
„INFORMACJĘ O WYBORZE TURNUSU”
8. Organizator turnusu wypełnia OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA TURNUSU i
przekazuje go do PCPR
9. PCPR przekazuje organizatorowi środki PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu osób
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na turnusie nie później niż 14 dni przed datą
rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania wypełnionego druku.

Czy wiesz, że..?
1.Osoba niepełnosprawna może korzystać z dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego tylko
jeden raz w roku.
2. Osobie niepełnosprawnej podczas trwania turnusu przysługuje opiekun którego pobyt
może być również dofinansowany ze środków PFRON
3. Wysokość dofinansowania PFRON do turnusu rehabilitacyjnego może wynosić :
- dla uczestnika od 50% do 100% najniższego wynagrodzenia
- dla uczestnika zatrudnionego w Zakładzie Pracy Chronionej od 25%do50% najniższego
zatrudnienia.
- dla niezbędnego opiekuna od 40%do 80% najniższego wnagrodzenia, przy czym nie może
ono przekraczać wysokości dofinansowania podopiecznego uczestnika.

Wzór dla osób które otrzymały dofinansowanie z
PCPR/MOPS/PFRON

INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej w jej imieniu rodzice, bądź opiekun
prawny)

Imię i nazwisko uczestnika turnusu Jan Kowalski……………………………………………………
PESEL lub numer dokumentu tożsamości 55000000000............................................
Adres zamieszkania* ul. ……………………………………………………………………………………..
Rodzaj turnusu: usprawniająco-rekreacyjny
Termin turnusu: od 25.06.2016 do 09.07.2016
Dane organizatora turnusu:
Nazwa i adres (z kodem pocztowym)

OR/12/0004/16

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Stanisław i Józef Cechini Sp.j.

ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica-Zdrój
Dane ośrodka, w którym odbędzie się turnus:
Nazwa i adres (z kodem pocztowym)

OD/12/0007/16

NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Wiktor Cechini PRBiT Cechini Stanisław i Józef
Cechini Sp.j. Łopata Polska 24, 33-370 Żegiestów
Oświadczam, że nie korzystam z dofinansowania uczestnictwa w wyżej wymienionym
turnusie rehabilitacyjnym przyznanego na podstawie przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń
społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników.

................................................

..................................................

(data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

* w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu
Uwaga: Osoba niepełnosprawna składa powyższą informację w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu
dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Kraków, 20.01.2016r.

Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Nr OR/12/0004/16
Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127 poz. 721
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 19 stycznia 2015 roku, informuję, że:
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini
Stanisław i Józef Cechini Sp.j.
ul. Pułaskiego 29
33-380 Krynica-Zdrój
z dniem 20 marca 2016 roku uzyskuje wpis do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
jest uprawnione do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:
usprawniająco – rekreacyjny,
dla osób niepełnosprawnych:
 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 z dysfunkcją narządu słuchu,
 z dysfunkcją narządu wzroku,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną
,  z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą,
 z chorobami neurologicznymi,

 z chorobami układu moczowo-płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 jąkający się,
 kobiety po mastektomii,
 z autyzmem,
 z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 z chorobami przemiany materii,
 z chorobami reumatycznymi,
 ze schorzeniami kręgosłupa,
 ze schorzeniami laryngologicznymi,
 z otyłością.

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 20 marca 2019 roku.

Organizator turnusów niezwłocznie powiadamia wojewodę o każdej zmianie warunków
stanowiących podstawę do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych.

Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata
Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:  Organizator;  Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, aa

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl

Kraków 23.02.2016 r.

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/12/0007/16

Na podstawie art. 10d ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127 poz. 721
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 11 lutego 2016 roku, informuję, że:
Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Wiktor" Cechini
PRBiT Cechini Stanisław i Józef Cechini Sp. j.
Łopata Polska 24
33-370 Żegiestów Zdrój

z dniem 30 kwietnia 2016 roku uzyskuje wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania
zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:
 z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich (dla 30 osób)
 z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 30 osób),
oraz
 z dysfunkcją narządu słuchu (dla 30 osób),
 z dysfunkcją narządu wzroku (dla 30 osób),
 z upośledzeniem umysłowym,
 z chorobą psychiczną
,  z padaczką,
 ze schorzeniami układu krążenia,
 ze schorzeniami układu oddechowego,
 z cukrzycą,
 z chorobami neurologicznymi,

 z chorobami układu moczowo-płciowego,
 z chorobami układu pokarmowego,
 jąkający się,
 kobiety po mastektomii,
 z autyzmem,
 z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 z chorobami przemiany materii,
 z chorobami reumatycznymi,
 z chorobami układu krwiotwórczego
 ze schorzeniami kręgosłupa,
 ze schorzeniami laryngologicznymi,
 z otyłością,
na następujące turnusy rehabilitacyjne
usprawniająco-rekreacyjne

Niniejszy wpis zachowuje ważność do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Ośrodek niezwłocznie powiadamia wojewodę o każdej zmianie warunków stanowiących
podstawę do uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne.
Z up. Wojewody Małopolskiego
Jacek Kowalczyk
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:  Ośrodek;  Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Departament
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego aa
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl

