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Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, ze środków pFRoN rnogą ubiegac się osoby posiadające aktualne orzeczenle

o niepełnosprawności.

osobaniepełnosprawnamoŻeubiegaćsięodofinansowanie,podwarunkiem,Źe:
_ została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza., pod którego oPieką się znajduje,

_ w roku, w którym ubiega się o dofinanso*"ńiu, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze Środków Fund:=:: 
.^,^,

_ weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodńu wpisanym do rejestru oŚrodków, prowadzonego przez wojewodę,

;yil;e organizatora tumusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusow,

_ nóJ.ie uczótniczyła w zajęciach pzewidzianych w programie.turnusu, który wybrała,

nl6 oęozie pełniła funkcji członka i"ory n" turńusie ani ńie będzie opiekunem^innego uczeslnika tego tumusu,

_ złoży oświadczenie o wysokości oo"noau'Ónińoń"Óo ,Óoonie'i ań, loe uŚt. 1 ustawY wraz zinformacją o liczbie osób

we wspólnym gospodarstwie domowym,
_ w pzypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutycz19, przedstawi Podczas Pierwszego badania

lekarskiego na.turnusie zaświadcźeni" ótur.ń" o aktualnym stanle 

"arońi", 

*'.r"Ź"gólności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i

przyjmowanych lekach.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne na

Pońalu lnformacyjno-Usługowym EMPATIA, ti. r^nń,e"ńo.ątia.rrroips.qęv.pi (wYbierająi Ż{ł".oxę dia uzędników, następnie organizacja

iuinuśo* rehabilńicyjnvĆń]n"śtępnle *ysruki*irtu Ńrodt ów i wyszukiwarka organizatorów),

Wvsokośc pzvznaneoo dofinansowania wynosi odpowiednio

_ 3o%przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ań. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej ,,przeciętnYm wYnagrodzeniem" - dla osobY

niepełnosprawnej ze .ni"riyrn stopniem Ń"p"łno.poyno9c1, osob! niepełnos§,"wnej w wieku do 16, roku życia oraz osoby

niepełnosprawne; w weru rclzą atuczącei się'i niepracującej, bez względu.na stopień.niepełnosprawności,

_ Z7o/opzeciętnego wynagrodzenia - dla o"óov nńp"łńńpiawne;z imiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

_ 2s%pzeciętnego u(nalroozenia - dla osoby niepełnospra*nej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

- 20% pzeciĘtnego w}nalrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, . ^Ll^Aaia nraanr ntrrnnir_ 20% pzeciętnego vrynagrodzenia - dL osoby niópełnosprawnej zóirudnlonej w zakładzie PracY chronione.i, liezaleŻnie
od posiadanego stopnia niepełnosprawności,

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia, o którym mowa W ań, '1 , ań, 5 Pkt 1a lub ań'

62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o renauriiJÓ'i zawoobwej i społecznei Óraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w pzypadku

osoby, o któĘ mowa w ań. 62 ust. 3 ustawy, xopię oo"o"nii o it"ł"i 
"roó 

długotrwałej niezdolności do PracY w gosPodarstwie rolnYm

wydanego pzed 1 stycznia 1998r.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wYkozYstane jedYnie Przez osobę, ktÓĘ

zostało przyznane.

w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z pżyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi kosży

pobytu na tym tumusie.

w przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z pżyczyn innych niż losowe opiekun

ponosi koszty na tym turnusie.

ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na

podstawie przepisów o świadczenióch opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych

albo ubezpieczeniu społecznym rolników,

Wnioski oraz blizszych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodiinie 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. raciborz. org. pl,


