TURNUS REHABILITACYJNY
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych
zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju a jego czas trwania wynosi 14 dni.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu
uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o
świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza
kwoty:
 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej, kwotę dofinansowania
pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.
Zgodnie z § 5 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej pierwszeństwo
w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia

o

zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne,
osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez
względu na stopień niepełnosprawności.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane
dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem wyraźnego
wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna przez lekarza.
Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od stopnia
niepełnosprawności, który posiada wnioskodawca:
1) 30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem

o

niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się

i

niepracującej,

2) 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności,
3) 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem
niepełnosprawności,
4) 20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
5) 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej

w

zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest
przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.
Wniosek nie może dotyczyć dofinansowania kosztów turnusu rehabilitacyjnego, poniesionych
przed przyznaniem środków.
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, wnioski o dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych ze środków PFRON przyjmowane są na bieżąco w roku kalendarzowym.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku
dziecka orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu).
Po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyznaniu dofinansowania, wnioskodawca
samodzielnie wybiera termin turnusu i ośrodek zgodnie z rodzajem schorzenia lub dysfunkcji,
o czym powiadamia Powiatowe Centrum w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji, nie
później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.
Oferty oraz adresy i telefony ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów
rehabilitacyjnych znajdują się na stronie www.empatia.mpips.gov.pl

