POUCZENIE
Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym.
1.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
 weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego
przez wojewodę,
 wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała.

2.

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, że:
 wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazania wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

3.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane
jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

4.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wnioskodawcy lub opiekuna) z przyczyn innych
niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

5.

W przypadku, gdy MOPS poweźmie wątpliwości w sprawie przyznanego dofinansowania, w szczególności
co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mające wpływ
na przyznanie dofinansowania, powiadamia wnioskodawcę o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie
wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

6.

Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, ale nie
później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje MOPS informację o wyborze
turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

7.

Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego następuje w terminie 7 dni od dnia
otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

8.

Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez MOPS oświadczenia organizatora turnusu
rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa danej osoby niepełnosprawnej
w wybranym przez nią turnusie.

9.

Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje do MOPS oświadczenie nie później niż na 14 dni przed dniem
rozpoczęcia turnusu. O dacie przekazania decyduje data wpływu oświadczenia MOPS.

10.

W przypadku nie przekazania oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego w terminie określonym
w pkt 9, MOPS może odmówić przekazania przyznanego dofinansowania, informując o tym osobę
niepełnosprawną.

