Numer
wniosku

TR
.................................................................
(data wpływu wniosku i pieczęć PCPR)

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 ul. Opolska 21a, 42-600 Tarnowskie Góry

 tel.: 32 381-84-79,  tel. 32 381-81-01

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
(wypełnia osoba niepełnosprawna lub jej pełnomocnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................................
PESEL albo numer dokumentu tożsamości ...................................................................
Adres zamieszkania*..............................................................................................................................................................
Data urodzenia ................................................nr tel.......................................................
Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym...............................................................................................
POSIADANE ORZECZENIE **
a) o stopniu niepełnosprawności

Znacznym

Umiarkowanym

Lekkim

I

II

III

b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów

c) o całkowitej/ o częściowej niezdolności do pracy/ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym/
o niezdolności do samodzielnej egzystencji
d) o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON**
TAK (podać rok) .......................

NIE

Jestem zatrudniony/a w zakładzie pracy chronionej**

TAK

NIE

Imię i nazwisko opiekuna .................................................................................................................................................
(wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wynosił:
......................... zł.
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi (podać łącznie z wnioskodawcą)...........................
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie
nieprawdziwych danych.
Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie
zdrowia***

…..............................
(data)

…...........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy
lub jego pełnomocnika, a w przypadku
osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna prawnego)

* W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu
** Właściwe zaznaczyć
***Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.
…...........................................................................
(podpis pracownika PCPR)
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DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ
1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia
traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
2. Wniosek lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
3. Wypełniony druk Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym (w załączeniu).
4. Zaświadczenie o pobieraniu nauki dla osób od 16 do 24 roku życia kontynuujących naukę i niepracujących.
5. W przypadku dzieci do 18 roku życia - kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu).
6. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kopię zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna
prawnego (oryginał do wglądu).
7. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kopię pełnomocnictwa poświadczonego przez
notariusza (oryginał do wglądu).

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
- osoba wskazana przeze mnie jako opiekun, na turnusie rehabilitacyjnym (imię i nazwisko…………………………….,
nr PESEL: ………………………..nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie i nie jest osobą
niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby oraz jest osobą pełnoletnią lub ukończyła 16 lat i jest wspólnie
zamieszkującym członkiem mojej rodziny*,
- nie mam zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz że nie byłam/em
w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON
rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie,
- wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych PCPR dla potrzeb
niezbędnych podczas realizacji dofinansowania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 t.j.).
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i § 6 k.k. w zw. z art. 75 § 2 i art. 83 § 3 k.p.a.
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku zostały podane zgodnie z prawdą.
O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

_________________
(data)

___________________________________
(czytelny podpis wnioskodawcy
lub jego pełnomocnika, a w przypadku
osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna prawnego)

* wypełnić w przypadku wyjazdu na turnus wraz z opiekunem

UWAGA: informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
oraz, że wnioski rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne lata.
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