POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PCPR W GNIEŹNIE. WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

Data przyjęcia

Liczba dziennika

Numer wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE
Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Pesel:

Ulica/osiedle/nr domu/nr mieszkania
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
Posiadane orzeczenie o niepełnosprawności (zaznaczyć właściwą kratkę) TERMIN WAŻNOŚCI:
 I grupa inwalidzka | znaczny stopień niepełnosprawności | całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 II grupa inwalidzka | umiarkowany stopień niepełnosprawności | całkowita niezdolność do pracy
 III grupa inwalidzka | lekki stopień niepełnosprawności | częściowa niezdolność do pracy
 niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
 niepełnosprawność osoby do 16 roku życia

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON (zaznaczyć
właściwą kratkę)
Tak

(podać rok)

Nie

Jestem zatrudniony(a) w zakładzie pracy chronionej (zaznaczyć właściwą kratkę)

TAK

NIE

Imię i nazwisko opiekuna oraz PESEL opiekuna (wypełnić jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna )

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
Miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych wszystkich członków
gospodarstwa domowego wynosi netto
Liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi
Miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych wszystkich członków
podzielony przez liczbę osób w gospodarstwie domowym wynosi netto
*Dochód rodziny stanowią: świadczenia ZUS - renta/emerytura, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe wypłacone przez
ośrodki pomocy społecznej, wynagrodzenie za pracę, otrzymywane alimenty i inne przychody.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
 Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 Zaświadczenie o zarobkach (decyzja o wysokości renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
każdego członka rodziny za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku(do wglądu).
OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych
(Artykuł 233 Kodeksu Karnego). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb przyznania pomocy ze środków PFRON.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych, ich zmiany oraz wycofania zgody na ich
przetwarzanie, a podanie danych nastąpiło dobrowolnie.
Zobowiązuje się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (dotyczy turnusu
rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne).

Data

Czytelny podpis Wnioskodawcy
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OKRES WAŻNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU LEKARSKIM NA TURNUS REHABILITACYJNY WYNOSI 3 MIESIĄCE OD DATY ICH SPORZĄDZENIA.

Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego

WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY
DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE
Nazwisko:

Imię:

Data urodzenia:

Pesel:

Ulica/osiedle/nr domu/nr mieszkania
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

RODZAJ SCHORZENIA LUB DYSFUNKCJI (PIECZĄTKA I PODPIS LEKARZA)
Dysfunkcja narządu ruchu

Schorzenie układu krążenia

Osoba poruszająca się na wózku
inwalidzkim

Dysfunkcja narządu słuchu

Dysfunkcja narządu wzroku

Upośledzenie umysłowe

Choroba psychiczna

Padaczka

Inne (jakie?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KONIECZNOŚĆ POBYTU OPIEKUNA NA TURNUSIE (PIECZĄTKA I PODPIS LEKARZA)
NIE
TAK – uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data

Pieczątka i podpis lekarza
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