Zarządzenie Nr 1/2011
Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
z dnia 03 stycznia 2011 rok
w sprawie zasad i wysokości dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów , likwidacji barier, zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

Na podstawie art.35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z póź.zm. )
oraz na podstawie § 5 ust. 11i 12 § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. nr 230, poz. 1694 )
i § 5 ust.2 i § 13 ust.2, p.2 litera b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (Dz.U. z 2002r Nr 96, poz 861
z póżn.zm) oraz § 21 i 26 regulaminu organizacjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
zarządzam:
§1
W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w 2011 r.w stosunku do istniejących
potrzeb, na zadania realizowane przez Powiat na rzecz osób niepelnosprawnych ze środków
Funduszu ustalam:
1. W roku 2011 dofinansowanie do turnusów rehabiliitacyjnych pomniejszone do 20 %
należnej kwoty , będzie przyznawane dla następujących grup:
a) dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia oraz dla młodzieży
niepełnosprawnej( niezależnie od stopnia niepełnosprawności) uczącej się
i niepracującej w wieku od 16 do 24 lat i dla opiekuna niepełnosprawnego dziecka
i młodzieży uczącej się.

b) dla osób dorosłych posiadających lekki, umiarkowany, znaczny stopień
niepełnosprawności lub ich odpowiednik, którzy nie korzystali z dofinansowania
do turnusów rehabilitacyjnych w 2010 roku ze środków PFRON i POKL oraz dla
niezbędnych opiekunów.

2. Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier bedą rozpatrywane wg kryteriów
obowiązujących w 2011 roku
a) bariery architektoniczne - dofinansowanie do wysokości :
2000,- zł.
b) bariery w komunikowaniu się - dofinansowanie do wysokości :
1000,- zł
c) bariery techniczne - dofinansowanie w wysokości :
2000,- zł
3. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

- aparat słuchowy
- 1000,- zł
- indywidualny przedmiot pionizujący (dorośli,dzieci)
- 3000,- zł
- wózek inwalidzki dziecięcy
- 1800,- zł.
- wózek inwalidzki dla dorosłych
- 800,- zł
.
Wnioski składane na pozostałe przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2011 roku
będą rozpatrywane i refundowane do wysokości 150% limitu, wyznaczonego przez ministra
zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów
i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Wnioski na dofinansowanie dotyczące zakupów w 2011 roku nie będą realizowane w 2012
roku.
W 2011 roku dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wynosić będzie do 40 % kosztów.
4. W przypadku, gdy suma kwot przyznanego dofinansowania ze środków PFRON i ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia byłaby wyższa od całkowitego kosztu danego
przedmiotu,dofinansowanie ze środków PFRON zostanie odpowiedno obniżone.
§2
W przypadku przyznania dla Powiatu w trakcie roku dodatkowych znacznych środków PFRON
istnieje możliwość zmiany niniejszego Zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 03.01.2011 roku.

