Zarządzenie Nr 3 /2013
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
z dnia 4 lutego 2013 roku
w sprawie ustalenia w 2013 roku procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania
dofinansowania

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
Na podstawie art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. a), b), c), d), f) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z
2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2002, Nr 96 poz. 861 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007, Nr 230, poz.
1694 )
Zarządza się, co następuje:
§ 1.
W

związku

ograniczonymi

środkami

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, przypadających Powiatowi Toruńskiemu według algorytmu, w latach
ubiegłych, w roku bieżącym wprowadza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Toruniu, zwanym dalej „Centrum” procedury rozpatrywania wniosków i zasady udzielania
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do poszczególnych zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych,
realizowanych przez Centrum, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków osób niepełnosprawnych o
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, w skład której wchodzą następujący etatowi
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:
1) Małgorzata Markowska - Przewodnicząca Komisji
2) Karolina Gorczyńska -Członek Komisji
3) Monika Tomaszewska - Członek Komisji
4) Anna Karbowska - Członek Komisji
5) Wiesława Łużny- Członek Komisji
§ 3.
Zadania Komisji obejmują:
Ocenę złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym i zasadności przyznania
dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w
sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) i przedstawienie jej
dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, w celu podjęcia ostatecznej
decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania.
§ 4.
W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji oceny wniosków dokona pozostały
skład Komisji.
§ 5.
Komisja przy rozpatrywaniu wniosków osób niepełnosprawnych o uczestnictwo w turnusach
rehabilitacyjnych kieruje się następującymi zasadami udzielania dofinansowania ze środków
PFRON:

1. Dofinansowanie uczestnictwa uczących się osób niepełnosprawnych
do 16 roku życia w turnusach rehabilitacyjnych (osoby, które mają
pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania), przyznawane będzie
według następującej kolejności:
a) osoby niepełnosprawne, które:
- dotychczas nie korzystały z dofinansowania,
b) osoby niepełnosprawne, które:
- w ostatnich 2 latach poprzedzających rok złożenia wniosku korzystały jeden raz
z dofinansowania i nie korzystały z dofinansowania w roku poprzednim
c) osoby niepełnosprawne, które:
- korzystały co najmniej dwa razy z dofinansowań w okresie 4 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku i nie korzystały z dofinansowania w
roku poprzednim
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wieku od
16 lat do 24 lat uczących się i niepracujących w turnusach
rehabilitacyjnych (osoby, które mają pierwszeństwo w uzyskaniu
dofinansowania) przyznawane będzie według następującej kolejności:
a) osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które:
- dotychczas nie korzystały z dofinansowania,
b) osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które:
- dotychczas nie korzystały z dofinansowania,
c) osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które:

- korzystały co najmniej dwa razy z dofinansowań w okresie 4 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku i nie korzystały z dofinansowania w
roku poprzednim
3.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych

od

25

roku

życia

do

osiągnięcia

poziomu aktywności zawodowej ( pierwszeństwo w uzyskaniu
dofinansowania

mają

osoby

niepełnosprawne,

które

posiadają

orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności albo równoważne ), przyznawane będzie według
następującej kolejności:
a) osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne które:
- dotychczas nie korzystały z dofinansowania,
b) osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które:
- korzystały co najmniej dwa razy z dofinansowań w okresie 5 lat
poprzedzających rok złożenia wniosku i nie korzystały z dofinansowania w
roku poprzednim
c) osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które:
- dotychczas nie korzystały z dofinansowania,
4. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych, znajdujących się powyżej poziomu aktywności
zawodowej (pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby
niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne)
przyznawane będzie według następującej kolejności:
a) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które:

- dotychczas nie korzystały z dofinansowania
b) osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które:
korzystały co najmniej dwa razy z dofinansowań w okresie 5 lat poprzedzających
rok złożenia wniosku i nie korzystały z dofinansowania w roku poprzednim
c) osoby niepełnosprawne, bez względu na stopień niepełnosprawności, które:
- dotychczas nie korzystały z dofinansowania
§ 6.
1. W przypadku realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, obligatoryjny udział własny zgodnie z
procedurami pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, w tym między innymi z turnusów rehabilitacyjnych.
2. Do projektów zostanie zakwalifikowana grupa beneficjentów bez względu na stopień
niepełnosprawności.
3. Dofinansowanie ze środków PFRON zostanie przyznane zgodnie z powyższymi
zapisami oraz na podstawie Załącznika Nr 1 do Zarządzenia.
§ 7.
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie dofinansowania podejmuje
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, na podstawie pisemnej opinii
Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa
osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu toruńskiego i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych.
§ 8.
Komisja przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze pod uwagę przede
wszystkim:
1. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy,

2. wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę
kontaktów społecznych

w codziennym funkcjonowaniu oraz sytuację

społeczną osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania
umiejętności społecznych, w tym:
a) wyrabianie zaradności i poprawa samoobsługi,
b) kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi i współdziałanie w grupie,
c) przywracanie zdolności do pełnienia ról społecznych,
d) umiejętność korzystania z dóbr kultury i rozwijanie zainteresowań,
e) możliwość integracji z innymi ludźmi,
f) inne
§ 9.
1. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę prowadzenie odpowiedniego
rejestru spraw dot. turnusów rehabilitacyjnych przez pracownika PCPR w Toruniu.
2. Dofinansowaniem obejmuje się wnioski stron aż do wyczerpania środków ustalonych
stosowną uchwałą Rady Powiatu na dany rok.
3. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są nie wcześniej niż po
dokonaniu podziału środków finansowych na poszczególne zadania przyznanych
powiatowi zgodnie z algorytmem przez radę Powiatu.
§ 10.
Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
( Dz. U. 2007.230.1694).
§ 11.
Obsługa biurowa Komisji mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Toruniu przy ulicy Towarowej 4 – 6.
§ 12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

