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Dyrektora Powiatowego Cent,rum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroiu
z dnia ł.t,. ln a*łr:".". ).ł,! 3.a.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze Środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w f012 roku do pobytu na turnusie
rehabilitacyjnym
Napodstawieart.35 aust. 1pkt7lit. ai ust.2pkt l ustawy zdniafT sierpnial99Tr.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
zf}I1r.NrI27poz.72I),$5ust. 12i$6ust.3rozporządzeniaMinistraPracyiPolityki
Społecznej z dnla 15 listopada2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z2007r.
Nr 230 poz. 1694 ) oraz $ 8 Regulaminu Organrzacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Z&oju zarządza się, co następuje:
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Wprowadza się następujące zasady udzielania dofinansowania ze Środków PFRON do pobytu
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusie rehabilitacyjnym w 2012 roku:
1. Wnioski będąrozpatrywane kolejno zgodnie z datąwpływu' ai do Wczęrpania środków
z PFRoN rnrea|izację tego zadania w danym roku.
2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają
1) Wnioski osób niepełnosprawnych w wieku do lat 16 oraz osób pomiędzy L6 a24 roktem
Życiabez względu na stopień niepełnosprawności,pod warunklem, Że się uczą i nie pracująkazdego roku.
2) Wnioski osob niepełnosprawnych, które posiadają I grupę inwalidzką / znaczny stopień
niepełnosprawnoŚci lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji i nigdy
nie byĘ na turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem PCPR'
3) Wnioski osób, które posiadają II glupę inwalidztwa / umiarkowany stopień
niepełnosprawnościlub orzeczenie równoważne i nigdy nie byty na turnusie
rehabilitacyj nym z dofinansowaniem PCPR.
4) Wnioski osób, które posiadają I grupę inwalidzką l znaczny stopień niepełnosprawności
lub są całkowicię niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji i korzystały z
dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego po raz ostatni w 2010 roku lub wcześniej.
5) Wnioski osób, które posiadają II grupę inwalidztwa / umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie równowainę i korzystały z dofinansowania do turnusu
rehabilitacyjnego po raz ostatni w 2010 roku lub wcześniej.
6) W przypadku wolnych środków będą rozpatrywane wnioski osób, którę posiadają III grupę
lnwalidzk{ lekki stopień niepełnosprawnościlub są częściowo niezdolne do pracyl
począwszy od tych' którzy nigdy nie byli na turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem
z PCPR, poprzeztych,ktorzy otrzymali dofinansowanie o tumusu rehabilitacyjnego po raz
ostatni w 2010 roku.
7) W przypadku uzasadnionym szczego|nie trudną sy.tuacją zyciowąosoby niepełnosprawnej
o znacznym stopniu niepełnosprawnościlub posiadającej orzeczenie równowazne, wniosek
moŻe zostac rozpatrzony poza kolejnoŚcią złoięnia.
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Traci moc Zarządzenie Nr 15/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku Zdroju z dnia 29.04.2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania
dof,tnansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
w 2011 roku do pobyu na turnusie rehabilitacyjnym.
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

