
ZASADY 
dofinansowania  i  kwalifikacji  dzieci  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  na  turnus 
rehabilitacyjno  -  wczasowy  w  zakresie  zadania:  realizowanego  w  ramach  środków 
powierzonych  z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych  przez Rady Dzielnic 
XIV, XVI, XVII, XVIII Miasta Krakowa

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych,  oznacza zespół działań,  w szczególności  organizacyjnych,  leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 
1. Zadanie  w  ramach  środków  powierzonych  z  zakresu  problematyki  osób niepełnosprawnych,  w  bieżącym  roku  kalendarzowym  jest  realizowane  na  podstawie uchwał Rad Dzielnic: 

• XIV  „Wakacje  dla  dzieci  niepełnosprawnych  intelektualnie  z  Dzielnic nowohuckich”  i  Radę  Dzielnicy  XVIII  opisanej  jako  zadanie:  „Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno – wczasowego dla osób niepełnosprawnych” -  6 000 zł.
• XVI  „  Dofinansowanie  do  turnusu  rehabilitacyjno  –  wczasowego  dla  dzieci niepełnosprawnych” – 5 000 zł.
• XVII  „  Wakacje  dla  dzieci  niepełnosprawnych  intelektualnie  i  ich  opiekunów  z terenu Dzielnic nowohuckich” – 6000 zł.
• XVIII  „Dofinansowanie  turnusu  rehabilitacyjno  –  wczasowego  dla  dzieci niepełnosprawnych” – 5000 zł.2. Ogłoszenia  o  możliwości  składania  wniosków na dofinansowanie  wraz z  formularzem wniosku winny być ogłoszone na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach Rad Dzielnic, jak również w wersji elektronicznej na stronach internetowych Rad Dzielnic, Wydziału Spraw Społecznych i w zakładce dla osób niepełnosprawnych „Bez barier” na portalu Magiczny Kraków.3. Koordynatorem zadania określonego w pkt. 1 jest Wydział Spraw Społecznych

4. Z  turnusu  rehabilitacyjno-wczasowego  mogą  korzystać  osoby  niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności:
4.1.  o  zakwalifikowaniu  przez  organy  orzekające  do  znacznego  lub  umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub
4.2.  o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.5. Dofinansowanie  w  ramach  zadania  określonego  w  pkt.  1  może  otrzymać  osoba niepełnosprawna lub osoba niepełnosprawna i jej opiekun. 

6. Dofinansowanie może być wykorzystane jedynie przez osobę niepełnosprawną lub osobę niepełnosprawną i jej opiekuna, której zostały przyznane środki.7. Kwota  dofinansowania  przekazana  z  zadania  określonego  w  pkt.  1  do  turnusu rehabilitacyjno  –  wczasowego  nie  może  przekraczać  całkowitego  kosztu  uczestnictwa osoby niepełnosprawnej lub osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna.8. Przy tworzeniu listy osób zakwalifikowanych będzie brany pod uwagę fakt otrzymania dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON.9. W  przypadku  dofinansowania  uczestnika  przez  PFRON  łączna  kwota  dofinansowania przekazana z zadania określonego w pkt.  1 do turnusu rehabilitacyjno – wczasowego i PFRON nie może przekraczać całkowitego kosztu uczestnictwa osoby niepełnosprawnej lub osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna.



10. Osoba  niepełnosprawna  lub  osoba  niepełnosprawna  i  jej  opiekun  ubiegająca  się  o uczestnictwo  w  turnusie  rehabilitacyjno  –  wczasowym  składa  w  siedzibie  Wydziału Spraw Społecznych przy ul.  Stachowicza 18 pok.  6 do dnia  17 maja  bieżącego roku kalendarzowego wniosek, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Do wniosku należy dołączyć: kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o złożeniu wniosku o dofinansowanie z PFRON lub decyzję MOPS.
11. Wydział Spraw Społecznych potwierdza przyjęcie wniosku oraz nadaje numer wniosku.  
12. Kwalifikacja osób na turnus rehabilitacyjno – wczasowy zostanie przeprowadzona przez zespół kwalifikacyjny w składzie:Przewodniczący Zespołu: Bogdan Dąsal – Pełnomocnik PMK ds. Osób NiepełnosprawnychCzłonkowie: Łukasz Cieślik – Rada Dzielnicy XIVZygmunt Bińczycki – Rada Dzielnicy XVIStanisław Rajski – Rada Dzielnicy XVIIKrystyna Jastrzębska – Rada Dzielnicy XVIIIBeata Schechtel – Mączka – Wydział Spraw Społecznych
13. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Przewodniczący i wyznacza je na dzień 22.04.2013 podczas którego zostaną zatwierdzone zasady kwalifikacji uczestników turnusu. Zespół zakończy swoją pracę w dniu przedstawienia list osób zakwalifikowanych Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.14. Podczas  posiedzenia  zespołu  sporządza  się  listę  obecności  oraz  protokół.  Protokół podpisuje osoba protokołująca i pozostali członkowie zespołu.   
15. Kryteria kwalifikacji:

15.1. Orzeczenie  o  zakwalifikowaniu  przez  organy  orzekające  do  znacznego  lub umiarkowanego stopnia  niepełnosprawności  lub o  niepełnosprawności,  wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
15.2. Dziecko - uczestnik turnusu rehabilitacyjno – wczasowego zgodnie z przepisami, nie może przekroczyć 26 roku życia.
15.3. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie jednej z dzielnic nowohuckich XIV, XVI, XVII, XVIII.
15.4. Dochód nie przekraczający 1845,15 zł  na członka rodziny, a w przypadku osób samotnych 2398,69 zł.

16. Lista  osób  zakwalifikowanych  zostanie  przedstawiona  przez  Zespół  kwalifikacyjny  do dnia 31 maja br.
17. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona do dnia 3 czerwca br. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rad  Dzielnic.  Lista  będzie  zawierać  numery wniosków nadane podczas ich złożenia.  Odwołania w formie pisemnej od decyzji zespołu kwalifikacyjnego można składać w Wydziale Spraw Społecznych w terminie 7 dni od daty wywieszenia listy.  Odwołania  będą rozpatrywane przez  Dyrektora  Wydziału Spraw Społecznych do dnia 17 czerwca br. o podjętym rozstrzygnięciu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie. 18. Wnioski  rozpatrzone  negatywnie  w  danym  roku  nie  podlegają  przesunięciu  na  rok następny.19. Podanie  nieprawdziwych  danych  we  wniosku  w  przypadku  ich  ujawnienia  skutkuje odmową przyznania dofinansowania.



ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK 
Dofinansowania i kwalifikacji dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnus rehabilitacyjno - 
wczasowy w zakresie zadania realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki 

osób niepełnosprawnych przez Rady Dzielnic XIV, XVI, XVII, XVIII Miasta Krakowa (wypełnia osoba niepełnosprawna lub rodzice lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej; w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekun prawny)PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM LUB NA KOMPUTERZE
DANE OSOBY STARAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE – OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNAImię i Nazwisko ………………………………………………………...........…………..…………………………………………….PESEL albo numer dokumentu tożsamości* ……………………….............……………………………………………...Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………Dzielnica …....................Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………..............……..
DANE OPIEKUNAImię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….............PESEL albo numer dokumentu tożsamości*………………………………………………………………………............Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………......................................Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………..............Opiekun osoby niepełnosprawnej stara się o dofinansowanie łącznie z nią*: □ TAK         □ NIE
POSIADANE ORZECZENIE*a) o stopniu niepełnoprawności   □ znacznym   □ umiarkowanym b) o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia                                                                                               OŚWIADCZAMże przeciętny miesięczny dochód rodziny,  w rozumieniu przepisów  o świadczeniach rodzinnych,  podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, wyniósł  ...........................  złLiczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi (podać łącznie z wnioskodawcą)   …............
OŚWIADCZAMże  (nie)  otrzymałem  w  bieżącym  roku  kalendarzowym  dofinansowania  do  uczestnictwa  w  turnusie rehabilitacyjnym  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  wysokości  ………….*Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjno-wczasowym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia.**                 …………………………………………………..                                                                                                                 ………………………………………………………….
                      (data)                                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy )*    Właściwe zaznaczyć.**  Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego - wczasowego,  który jest realizowany w zakresie zadania opisanego w niniejszych zasadach.Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  wniosku  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przedstawionej w zasadach kwalifikacji uczestników na turnus rehabilitacyjno - wczasowy w zakresie zadania: realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu osób niepełnosprawnych  przez  Rady  Dzielnic  XIV,  XVI,  XVII,  XVIII  Miasta  Krakowa  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).
                 …………………………………………………..                                                                                                                 ………………………………………………………….
                       (data)                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy)


