Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 14.05.2020 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
 PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
 Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694
z późn. zm.).
§1
1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
rozpatrywane są przez PCPR w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2. Osoby, które złożą wniosek przed podjęciem przez Radę Powiatu Skarżyskiego uchwały w sprawie
określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki
PFRON, informowane są o rozpatrzeniu wniosku „w terminie późniejszym”, tj. po otrzymaniu środków
PFRON i ich podziale przez Radę Powiatu Skarżyskiego.
§2
1. Wnioski rozpatruje i przyznaje dofinansowanie Komisja Weryfikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora
PCPR.
2. Komisja rozpatruje wnioski zgodnie z § 12 Rozporządzenia, uwzględniając na korzyść wnioskodawcy fakt
niekorzystania z tego dofinansowania w ciągu ostatnich 3 lat (nie dotyczy to dzieci i osób w wieku
do 24 lat uczących się i niepracujących).
3. Posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej może odbywać się kilka razy w roku, w zależności od posiadanych
przez PCPR środków finansowych, pochodzących m.in. z rezygnacji osób, którym wcześniej zostało
przyznane dofinansowanie.
§3
1. W przypadku otrzymania dofinansowania, miejsce i termin wyjazdu na turnus rehabilitacyjny osoba
niepełnosprawna wybiera i rezerwuje sobie sama (pracownicy PCPR nie kierują osób niepełnosprawnych
do wybranych przez siebie ośrodków).
2. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
ze środków PFRON osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do złożenia pisemnej rezygnacji
niezwłocznie po podjęciu decyzji o rezygnacji.
§4
Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może być rozpatrywany tylko raz.
PCPR nie ma możliwości ponownego rozpatrzenia tego samego wniosku, zatem osoba niepełnosprawna
ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązana jest do złożenia nowego, tj. aktualnego i kompletnego wniosku.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia,
jak również Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

