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SPRZĘT REHABI LITACYJ NY

Wnioski o dofinansowanie osoby niepełnosprawne mogą składać w każdym czasie.

o dofinansowanie zaopatrzenia w spzęt rehabilitacyjny, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosPrawne stosownie do

potrzeb wynikających z niepełnosprawności, .ieżeli;
a) przeciętny *ieŚięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwańał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie pzekracza kwoty:
1 ' sou przeciętnegó wynagrodzenia, o którym mowa w ań. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "pzeciętnym wynagrodzeniem", na osobę
we wspólnym gospodarstwie domowym,
- aiSolo przeiiętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
b) zachodzi potaeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego spzętu.

Wysokośc dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 rozpoządzenia w sprawie zadań powiatu "wvsokośó dofirlansowania zaopatzenia
w sprzęt rehabilitacviny wynosi do 80% kosztów tego spzętu, nie więcej jednak niź do wysokości pięciokrotnego przeciętnego

wynagrodzenia".

PRZEDM|OTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODK| POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM N|EPEŁNOSPRAWNYM NA PODSTAWIE
ODRĘBNYCH PRZEP|SÓW

Wnioski o dofinansowanie można składac w każdym czasie.

o dofinansowanie zaopatrzenia w pzedmioty ortopedyczne i śrpdki pomocnicze, ze środków PFRON, przyznawane na podstawie

odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie pzekracza kwot:

- ' sox'przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ań. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "pzeciętnym wynagrodzeniem",
na osobę we wspólnym gospodarstwie domowyrn, /

- 650A pzeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku zaopalrzeniaw pzedmioty ońopedyczne iśrodki pomocnicze faktura dołączona do wniosku powinna okreŚlaĆ cenę nabYcia

z wyoóiębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziafu własnego lub inny dokument potwierdzający

zaxup, wrazzpótwierdzoną za zgodność, pzez świadczeniobiorę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaoPatrzenie
w przedmioty ońopedyczne i środki pomocnicze.

lstnieje możliwość złożenia wniosku z kosztorysem cenowym (zamiast faktury) określającym cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu pzyjęcia do realizacji.

Wysokość dofinansowań. Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt2 rozpofządzenia w sprawie zadań powiatu "wysokoŚĆ dofinansowania zaopatrzenia
pzedmioly ońopedvczne i środki oomocnicze wynosi:
- do 100"/. udżału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział

jest wymagany,
- do 150% sumy kwoty limitu ustalonego na podstawie odrębnych pzepisów pzez właściwego ministra oraz Wymaganego udziału

własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych pzedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit".

Wnioski oraz bliższych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, ul. Klasztorna 6,

tel. 321415 20 28 w. 1 lub tel, 885 390 570

Z informacjami mozna zapoznac się na stronie internetowej:
- WWW. pcpr. racibolz. org. pl,


