INFORMATOR DOFINANSOWAŃ DLA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Główne

dofinansowanie

do

ortopedycznych można uzyskać

zakupu

środków

pomocniczych

i

przedmiotów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z danego

powiatu. Poniższe informacje zawarte w informatorze zostały podzielone na powiaty
województwa Lubelskiego.
Największe szanse uzyskania dofinansowania są wraz z początkiem roku, gdyż bardzo
duża ilość wniosków wpływających do PCPR – u powoduje szybkie wyczerpanie się środków
finansowych z PFRON – u.
Natomiast kursy oraz projekty unijne organizowane przez PCPR, MOPS, MOPR
są wdrażane wraz z początkiem roku. Ofertę można śledzić na stronach internetowych,
osobiście w ośrodkach lub telefonicznie danego powiatu.
W powiatach na terenie województwa Lubelskiego obowiązują następujące procedury :
Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie
w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Są to między innymi: gorsety, protezy kończyn,
obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, cewniki,
pieluchomajtki i inne.
Warunki i kryteria udzielenia pomocy:
Podstawą zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest
prawidłowo wystawione zlecenie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
( lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista w dziedzinie chirurgii, geriatrii,
neurologii,

onkologii,

urologii,

ortopedii,

okulistyki

rehabilitacji

medycznej)

upoważnionego do jego wystawiania, które należy przed realizacją potwierdzić
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Po uzyskaniu akceptacji zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia należy zrealizować
zakup u świadczeniodawcy (u producenta lub w sklepie), który ma podpisaną umowę
z NFZ.
W sytuacji, gdy cena przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jest wyższa niż
limit określony odrębnymi przepisami, dofinansowanie do kosztów zakupu sprzętu
ortopedycznego i środków pomocniczych można uzyskać ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Chcąc uzyskać wyżej wymienione dofinansowanie należy zwrócić się do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się:
osoby niepełnosprawne (legitymujące się ważnym orzeczeniem
o niepełnosprawności),
osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
nie przekracza kwoty:
50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym, na chwilę obecną jest to 1870,00 zł
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, na chwilę obecną
jest to 2431,00 zł.
Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w powiatowym centrum pomocy rodzinie,
wynosi:
- do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest
wymagany,
Np. Materac przeciwodleżynowy:
Limit NFZ = 400,00 zł.
Kwota refundacji =280,00 zł.
Dopłata pacjenta 120,00 zł. - w tym przypadku PCPR może zwrócić 100% wartości wkładu
własnego, jest to jednak uzależnione od decyzji zawartej w umowie z PCPR.
- do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, oraz wymaganego
udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Np. Wózek inwalidzki ręczny
Limit NFZ = 600,00 zł.
Kwota refundacji = 600,00 zł
W tym przypadku PCPR może dofinansować 900,00zł., co łącznie z kwotą refundacji NFZ daje
kwotę 1500,00 zł., na zakup wózka inwalidzkiego, jest to jednak uzależnione od decyzji zawartej
w umowie z PCPR.
Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to wkład własny ze strony kupującego.
Należy pamiętać, iż PCPR nie zawsze dysponuje środkami finansowymi co może skutkować
zmniejszeniem stopnia dofinansowania. Stopień dofinansowania otrzymujemy wraz
z podpisaniem umowy z PCPR.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych,
należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie następujące dokumenty:
wniosek o dofinansowanie wraz z informacją o sytuacji dochodowej,
kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
(oryginał do wglądu),
fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę
udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
TURNUSY REHABILITACYJNE:
Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną
z elementami wypoczynku. Trwają co najmniej 14 dni, ich ceny są zróżnicowane
w zależności od miejsca, oraz pory roku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne,
można się jednak ubiegać o dofinansowanie części kosztów pobytu na turnusie
w PCPR. Z turnusów mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 50% kwoty
przeciętnego

wynagrodzenia,

w

przypadku

osób

samotnych

65%

kwoty

przeciętnego

wynagrodzenia . Osoba niepełnosprawna składa wniosek o dofinansowanie turnusu oraz załączone
druki w PCPR. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi
z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
Wysokość dofinansowania wynosi:
27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 r.ż. oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24
lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej lekkim stopniem
niepełnosprawności
18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadania stopnia niepełnosprawności

W Powiecie Ryckim :
Zarządzenie Nr 2
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
z dnia 04 marca 2014
Na rok 2014 ustalam wysokość dofinansowania ze środków PFRON w sposób następujący :
1 ) na zakup aparatu słuchowego :
a)

dochód na osobę do 600,00 zł. - dofinansowanie do 500,00 zł.

b)

dochód na osobę do 1000,00 zł. - dofinansowanie do 400,00 zł.

c)

dochód na osobę powyżej 1001,00 zł. - dofinansowanie do 300,00 zł.

d) dla osób dorosłych niepełnosprawnych czynnych zawodowo, bez względu na sytuację
rodzinną – do 150% limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia
e ) dla dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia i dla młodzieży niepełnosprawne j
uczącej się do 24 roku życia do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
f ) Systemy FM do 3000,00 zł.
2 ) na zakup wózków inwalidzkich :
ręczny - 100% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia,
Np.
Limit NFZ = 600,00 zł
Kwota refundacji 600,00 zł
W tym przypadku PCPR może dofinansować 600,00 zł., co łącznie z kwotą refundacji daje
1200,00 zł., na zakup wózka inwalidzkiego ręcznego, jest to jednak uzależnione od decyzji zawartej
w umowie z PCPR.
Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to wkład własny ze strony kupującego
b)

wózek stabilizujący głowę i plecy – do 150 % limitu Narodowego Funduszu
Zdrowia

Limit NFZ = 3000,00 zł.
Kwota refundacji = 3000,00 zł.
W tym przypadku PCPR może dofinansować 4500,00zł., co łącznie z kwotą refundacji NFZ daje
7500,00 zł., na zakup wózka inwalidzkiego stabilizującego głowę i plecy, jest to jednak uzależnione
od decyzji zawartej w umowie z PCPR.

Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to wkład własny ze strony kupującego
wózek inwalidzki specjalistyczny dla dzieci do 150 % limitu Narodowego Funduszu
Zdrowia

Np. Wózek inwalidzki dziecięcy
Limit NFZ = 600,00 zł.
Kwota refundacji = 600,00 zł
W tym przypadku PCPR może dofinansować 900,00zł., co łącznie z kwotą refundacji NFZ daje
1500,00 zł., na zakup wózka inwalidzkiego, jest to jednak uzależnione od decyzji zawartej
w umowie z PCPR.
Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to wkład własny z strony kupującego.
d)

naprawy wózków inwalidzkich – do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia

Np. naprawa wózka inwalidzkiego w przypadku limitu NFZ 600,00 zł wynosi:
Limit ceny naprawy NFZ = 180,00 zł
Kwota refundacji = 180,00 zł
W tym przypadku PCPR może dofinansować 270,00 zł, co łącznie z kwotą refundacji NFZ daje
450,00 zł na naprawę wózka inwalidzkiego ręcznego, jest to jednak uzależnione od decyzji zawartej
w umowie z PCPR.
Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to wkład własny z strony kupującego.
3 ) do zakupu protezy powietrznej do leczenia bezdechu sennego – do 150 % limitu NFZ
oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest
wyższa niż ustalony limit.
4 ) do zakupu protezy kończyn - do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia – cena
uzależniona jest od wysokości amputacji oraz wykonawcy.
5 ) do zakupu aparatów tulejkowych - do 150% limitu Narodowego Funduszu Zdrowia - cena
uzależniona jest od wysokości amputacji oraz wykonawcy.
6 ) do zakupu pionizatorów - do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
Np. Limit NFZ 2000,00 zł.
Kwota refundacji 2000,00 zł
W tym przypadku PCPR może dofinansować 3000,00zł., co łącznie z kwotą refundacji NFZ daje
5000,00 zł., na zakup pionizatora. Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to wkład własny ze strony
kupującego

7 ) zakupu materaca przeciwodleżynowego, obuwia ortopedycznego, fotelika
rehabilitacyjnego dla dzieci - do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia
Np. Materac przeciwodleżynowy:
Limit NFZ = 400,00 zł.
Kwota refundacji = 280,00 zł.
W tym przypadku PCPR może dofinansować 600,00zł., co łącznie z kwotą refundacji NFZ daje
1000,00 zł., na zakup materaca przeciwodleżynowego. Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to
wkład własny ze strony kupującego
Np. Siedzisko ortopedyczne stabilizujące plecy i głowę:
Limit NFZ = 700,00 zł.
Kwota refundacji 700,00 zł
W tym przypadku PCPR może dofinansować 1050,00zł., co łącznie z kwotą refundacji NFZ daje
1750,00 zł., na zakup siedziska ortopedycznego . Jeśli kwota zostanie przekroczona jest to wkład
własny ze strony kupującego
8 ) dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, wkładów anatomicznych, cewników i
worków - do 70 % kosztów kwoty udziału własnego.
Np. Limit NFZ = 90,00 zł.
Kwota refundacji = 63,00 zł.
Przeciętna dopłata do 60 szt. pieluchomajtek 80,00 zł.
Zwrot otrzymany z PCPR = 56,00 zł. Wkład własny = 24,00 zł.
9 ) do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nie
wymienionych wyżej – do 150 % limitu Narodowego Funduszu Zdrowia.
10 ) 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 odpowiednio obniżone.
11 ) Sprzęt rehabilitacyjny maksymalnie do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak
niż do wysokości 5- krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Np. łóżko rehabilitacyjne
Koszt przykładowego łóżka całkowity = 4000,00 zł

W tym przypadku PCPR może dofinansować maksymalnie 2400,00 zł
Wkład własny kupującego w tym przypadku wynosi 1600,00 zł
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Procedura dofinansowania:
- wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- osoba ubiegająca się musi mieszkać w danym powiecie
- pobranie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie oraz faktury PRO-FORMA na zakup danego
przedmiotu
Możliwość skorzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej w dwóch placówkach:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 12
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie
ul. Niepodległości 8
Wymagania:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym bądź znacznym ze wskazaniem na
warsztaty terapii zajęciowej
- powyżej 16 r. ż. (osoby nie uczące się)
-zajęcia od pn-pt 7:00 -15:30
- na 3 lata
W Powiecie Puławskim :
Zarządzenie nr 33/2014
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach z dnia 16.07.2014
Od dnia 16 lipca 2014 wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON do
zakupu przedmiotów ortopedycznych i Śródków pomocniczych niżej wymienionych ustalam
w następujący sposób:
a) dla dzieci do ukończenia 18 r. ż:
- do indywidualnych przedmiotów pionizujących – 2500,00 zł
- do protezy powietrznej – aparatu do obturacyjnego bezdechu sennego – 2000,00 zł
- do wszystkich rodzajów wózków inwalidzkich w wysokości 100 % przyznanego limitu NFZ
- do materaców p/ odleżynowych w wysokości 100% przyznanego limitu NFZ

- do poduszek p/odleżynowych w wysokości 100% przyznanego limitu NFZ
- do wszystkich rodzajów protez kończyn górnych i dolnych w wysokości 130 % przyznanego
limitu NFZ - cena uzależniona jest od wysokości amputacji oraz wykonawcy
- wszystkich rodzajów ortez w wysokości 100% przyznanego limitu NFZ
- do pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nie wymienionych wyżej
(nie dotyczy aparatów słuchowych) – w wysokości 150% przyznanego limitu
Dofinansowanie do systemów wspomagających słyszenie FM w wysokości 4000zł
W przypadku gdy suma kwot przyznanego dofinansowania ze środków PFRON i ze środków
NFZ byłaby wyższa od całkowitego kosztu danego przedmiotu, dofinansowanie ze środków
PFRON zostanie odpowiednio obniżone.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Przeznaczone są dla osób, które na skutek niepełnosprawności nie mogą podjąć pracy zawodowej
zakwalifikowanych do tej formy rehabilitacji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności.
Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłaszają sami zainteresowani, ich rodzice lub opiekunowie
prawni. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami dziennego pobytu; rehabilitacja osób
niepełnosprawnych odbywa się przez 5 dni w tygodniu (przez 7 godzin dziennie) przy zastosowaniu
technik terapii zajęciowej. Dla każdego uczestnika pracownicy WTZ opracowują indywidualny
program rehabilitacji.

W Powiecie Włodawskim :
ZARZĄDZENIE Nr 4/2014
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
z dnia 10.03.2014r
w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie
Na podstawie art. 35a ust 1 pkt. 7 lit c i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U 2011 nr
127 poz. 721 z póź. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę Włodawskiego Dyrektorowi

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie Nr WO.0114/23/09 z dnia 01.07.2009r.
oraz § 11 ust. 1 pkt. 8 regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Włodawa stanowiącego załącznik do Uchwały nr 120/12 z dnia 20 marca 2012r. zarządzam, co
następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyznawania dofinansowania
w zakresie:
Zakupu aparatów słuchowych dla osób dorosłych – stanowiące załącznik nr 1 do
zarządzenia
Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia
§2
Zasady wymienione w §1 nie dotyczą niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób uczących
się do 25 roku życia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom realizującemu obsługę zadań finansowanych ze
środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014r.

Załącznik
Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zakupów aparatów słuchowych i
sprzętu rehabilitacyjnego:
Kryteria

Dochód osoby w

Dochód osoby

Wysokość

dochodowe

rodzinie

samotnie

dofinansowania do

obowiązujące w

przypadający na

gospodarującej

150% kwoty sumy

ustawie o pomocy

jedną osobę w

limitu NFZ

społecznej

rodzinie
APARATY SŁUCHOWE
Do 200% kryterium Maksymalnie 912,00 Maksymalnie

100%

dochodowego
zł
Powyżej
200% Powyżej 912,00 zł

50%

1084,00 zł
Powyżej 1084,00 zł

kryterium
dochodowego
SPRZĘT REHABILITACYJNY
Do 200% kryterium Maksymalnie 912,00 Maksymalnie

50% wartości sprzętu

dochodowego
zł
1084,00 zł
Do 250 % kryterium Powyżej 912,00 zł Powyżej 1084,00 zł 40% wartości sprzętu
dochodowego
Powyżej

maksymalnie

maksymalnie

1140,00 zł
250% Powyżej 1140,00 zł

1355,00 zł
Powyżej 1355,00 zł

30% wartości sprzętu

kryterium
dochodowego

Powiat Opolski :
Warsztat Terapii Zajęciowej - na terenie powiatu opolskiego funkcjonuje jeden Warsztat Terapii
Zajęciowej w Poniatowej, działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Starszych z siedzibą w Opolu Lubelskim. Warsztat skupia 35 uczestników, którzy objęci zostali
terapią zajęciową w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej,
plastyczno – ceramicznej, stolarskiej i komputerowej, rękodzieła artystycznego oraz pracowni
muzyczno – teatralnej. Ponadto uczestnicy objęci są indywidualną terapią psychologiczną oraz
rehabilitacją ogólnousprawniającą i ruchową.
Powiat Krasnostawski
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza
osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztaty mogą być
organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Warsztat jest placówką
pobytu dziennego, w której czas trwania zajęć wynosi do 7 godzin dziennie, łącznie 35 godzin
tygodniowo.
Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Celem działania
warsztatu jest rehabilitacja prowadząca do włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy oraz
przygotowująca uczestników do życia w środowisku społecznym. Terapia przebiega zgodnie
z indywidualnym programem rehabilitacji, opracowanym dla każdego uczestnika
przez

radę

programową

warsztatu.

Osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy, ubiegająca się o przyjęcie do
warsztatu powinna mieć wskazanie do tego rodzaju rehabilitacji w orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności oraz powinna złożyć podanie do WTZ z prośbą o przyjęcie.
Działalność warsztatów dofinansowywana jest ze środków PFRON. Na terenie powiatu
krasnostawskiego funkcjonują 2 warsztaty dla których organem założycielskim i prowadzącym są
organizacje

pozarządowe:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez
Krasnostawskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych

W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych. Są to osoby, których
niepełnosprawność

potwierdzona

jest

orzeczeniem

właściwego

organu

orzeczniczego.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi
Zakład

Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

dla

Niewidomych

Kobiet

w

Żułowie.

Uczestnikami zajęć terapeutycznych jest 30 osób niepełnosprawnych. Stosowane formy terapii
zajęciowej dostosowane jest do zainteresowań i możliwości psychofizycznych uczestników.
Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 10, tel. /82/ 576 72 97 wew. 29
Powiat Kraśnicki
Zarządzenie nr 23/2014
Starosty Kraśnickiego z dnia 25 marca 2014r.
Na podstawie art.35a, ust.1, pkt 7, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( tekst jeden. Dz. U. z 2011r. Nr 127,
poz.721, z późn. zm. ) oraz rozporządzenia MPiPS z 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007r. nr 230, poz. 1694 )
§1
W

sprawie:

określenia

wysokości

dofinansowania

ze

środków

PFRON

uczestnictwa

w turnusie rehabilitacyjnym w 2014 roku.
W roku 2014 z powodu znacznego niedoboru środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb
w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
oraz pobytu ich opiekunów zostaje obniżona wysokość dofinansowania

o 20% kwot:

27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 r.ż. oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24
lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej lekkim stopniem
niepełnosprawności
18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie
pracy chronionej, niezależnie od posiadania stopnia niepełnosprawności
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Termin i miejsce wyjazdu:
Wybiera osoba zainteresowana, zgodnie ze swoimi schorzeniami, na podstawie ofert dostępnych
w PCPR. Oferty są również dostępne na stronie: www.empatia.mpips.gov.pl

Od 1 czerwca 2014r. wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:
842,00zł - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby
niepełnosprawnej
w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się
i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
779,00zł - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
717,00zł - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
561,00zł - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
561,00zł - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej,
niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) stanowią formę rehabilitacji społecznej i zawodowej dla
osób, które ukończyły 16 rok życia i nie są w stanie podjąć pracy. Uczestnikami warsztatu mogą

być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze
wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Wskazania do uczestnictwa w WTZ przyznaje
osobie niepełnosprawnej Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Na terenie powiatu kraśnickiego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Gościeradowie, który
prowadzi zajęcia dla 30 uczestników pochodzących z różnych gmin naszego powiatu a jego celem
jest rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym, schorzeniami
psychicznymi. Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny dowóz na zajęcia oraz powrót do domu.
Warsztat prowadzi rehabilitację zawodową, ruchową i psychospołeczną osób niepełnosprawnych.
Warsztat

jest

placówką

pobytu

dziennego,

zajęcia

są

prowadzone

zgodnie

i wykonywania prostych

czynności

z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.
Zajęcia w warsztacie prowadzone są w 6 pracowniach:
- pracownia tkacka,
- pracownia stolarska,
- pracownia plastyczna,
- pracownia krawiecka,
- pracownia rozwijania umiejętności samoobsługi
pielęgnacyjnych,
- pracownia informatyczno-poligraficzna.
Koszty działalności warsztatu pokrywane są od 2008 roku w wysokości 90% przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków samorządu powiatowego.
Warsztat terapii zajęciowej działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587).
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Folwark 20, 23-275 Gościeradów
tel. 15 8381411, e-mail wtzgos@op.pl
Więcej informacji na stronie: www.dpsgoscieradow.pl

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - przyznawane jest w oparciu
o aktualne, ważne jeden miesiąc, zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami
i możliwościami osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji
w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie
równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci
i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność
związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed
dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych
z

innych

źródeł

na

sfinansowanie

przedsięwzięcia

w

wysokości

nie

objętej

dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Ustala się limit dofinansowania do zakupu:
a) roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego - do wysokości 400, 00zł
b) trenażera eliptycznego - do kwoty 500, 00 zł
c) ergometru - do kwoty 600, 00 zł
d) łóżka ortopedycznego (rehabilitacyjnego) - do kwoty 1700, 00 zł
e) bieżni elektrycznej - do kwoty 600, 00 zł
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem
środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Powiat Hrubieszowski:

Warsztaty zajęciowe organizowane przez PCPR Hrubieszów
Główne cele warsztatów terapii zajęciowej to:
ogólne usprawnienie,
rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
życiowej,
przygotowanie do życia w środowisku społecznym, czyli nabycie umiejętności
komunikowania się, dokonywania samodzielnych wyborów, decydowania o swoich
sprawach, lepszej kondycji psychicznej,
rozwijanie zdolności i umiejętności za pomocą różnego typu technik terapii zajęciowej,
rozwijanie sprawności psycho-ruchowej niezbędnej w pracy.
O uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne,
posiadające w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Zgłoszenie osób niepełnosprawnych przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć
warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.
Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika, który zawiera
informacje na temat osoby niepełnosprawnej, planu terapii, działań skierowanych do uczestnika
oraz osiągniętych celów.
Koszty działalności placówki pokrywane są od 2008 roku w wysokości 90% przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków samorządu terytorialnego.
W powiecie hrubieszowskim działają trzy warsztaty terapii zajęciowej:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie – liczba uczestników 45,
2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach – liczba uczestników 36,
3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie – liczba uczestników 30.
Powiat Zamojski :
W Zamościu funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez:
1)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu,

ul. Orlicz – Dreszera 14:
22-400 Zamość
tel./fax 84 639 23 58
tel. 84 638 14 25

tel. 84 638 14 26
http://www.zamosc.psouu.org.pl
- 48 uczestników objętych terapią w 8 pracowniach: poligraficznej, 2 krawieckich,
tkacko- plastycznej, ceramicznej, stolarskiej, 2 gospodarstwa domowego;
2)

Parafię św. Michała Archanioła w Zamościu, ul. Podchorążych 2:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ)
Tel 84 639 09 33
http://www.zamosc.michal.parafia.info.pl
-

33 uczestników objętych terapią w 6 pracowniach: kulinarnej, poligraficznej, krawieckiej,

plastycznej, stolarskiej, gospodarstwa domowego;
3)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu,

ul. Peowiaków 6a:
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZAMOŚCIU
UL. KOPERNIKA 5,
22-400 ZAMOŚĆ
TEL.: 84/534 22 74
http://spdn.pl
- 32 uczestników objętych terapią w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficznej,
animacji kulturalnej, rękodzieła artystycznego, plastyczno - modelarskiej,
środowiskowo- przyrodniczej.
Warsztat jest placówką dziennego pobytu. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż
7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (w 2009 r. do 90% kosztów działalności) oraz ze środków tych
powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami WTZ (do 10% kosztów działalności).
Z wyżej wymienionych środków finansowane są następujące koszty działalności: wynagrodzenia
pracowników warsztatu wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, niezbędne
materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników lub eksploatacja
samochodu, szkolenia pracowników związane z działalnością warsztatu, ubezpieczenie uczestników
i mienia warsztatu, wycieczki, materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, koszty związane
z treningiem ekonomicznym uczestników oraz wymianę zużytego wyposażenia lub dodatkowe

wyposażenie.
Powiat Biłgorajski:
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów ponoszonych
w związku z nauką na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd”
Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym semestr zimowy roku
akademickiego/szkolnego 2014/2015 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Biłgoraju przy ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 9 począwszy od dnia 01.09.2014r. do
30.09.2014r.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT
REHABILITACYJNY WG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
W pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlegają wnioski złożone w 2013 r. (według
niniejszych zasad)
II. Ustala się wysokość dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych w następującym zakresie:
60 szt. pieluchomajtek lub zamiennie pieluch anatomicznych, majtek chłonnych,
podkładów do - 30,00 zł.
Np. Limit NFZ = 90,00 zł.
Kwota refundacji = 63,00 zł.
Przeciętna dopłata do 60 szt. pieluchomajtek 80,00 zł.
Zwrot otrzymany z PCPR = 30,00 zł. Wkład własny = 50,00 zł.
2. aparat słuchowy dla osób dorosłych do - 400zł./szt.
3. aparat słuchowy dla dzieci i osób uczących się do 26 roku życia do - 4.500,00zł./2 szt.
4.system FM wspomagający słyszenie do - 2.750zł.

5. pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 50%
kwoty udziału własnego – nie więcej niż do wysokości limitu NFZ
Np. materac przeciwodleżynowy
Limit NFZ = 400,00 zł
Kwota refundacji = 280,00 zł
Koszt przykładowego materaca 800,00 zł
W tym przypadku dofinansowanie z PCPRU wynosi 400,00 zł, natomiast 120,00 zł jest to wkład
własny
za wyjątkiem:
wkładek usznych indywidualnych dla dzieci i osób uczących się do
26 roku życia oraz soczewek okularowych, które podlegają dofinansowaniu w wysokości
przewidzianej rozporządzeniem t.j. nie zmniejszonej
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2014 roku w ramach
pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I mogą składać wnioski w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Boh. Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj w pokoju nr 9
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 począwszy od dnia 01.04.2014 do
30.09.2014r.
Dokument autorstwa zespołu Firmy Stasiak medical team pod kierunkiem Dyrektor dr n. med. Elżbiety Stasiak
Zgodnie z ustawą Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy autora podlega
karze.

