Kryteria oceny wniosków – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
1. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące dane wnioskodawcy i przyznaje
odpowiednią ilość punktów ze względu na:
a) Korzystanie z dofinansowania do turnusu ze środków PFRON w latach minionych
1 pkt – osoba korzystająca z dofinansowania w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok złożenia
rozpatrywanego wniosku,
5 pkt – osoba korzystająca z dofinansowania 3 lata wstecz,
10 pkt – osoba nie korzystała z dofinansowania do turnusu w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających
rok złożenia wniosku; osoby w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez
względu na stopień niepełnosprawności.
b) Wiek wnioskodawcy
1 pkt – osoby powyżej 65 r. ż.,
5 pkt – osoby do 65 r. ż.
c) Stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy
5 pkt – umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoważny,
10 pkt – znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny, a także osoby w wieku do 16 lat albo w
wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
d) Aktywność zawodowa
1 pkt – osoba pracująca w ZPCh,
5 pkt – osoba niepracująca w ZPCh.
e) Sytuacja rodzinna
1 pkt – osoba pozostająca w gospodarstwie domowym z więcej niż 1 członkiem rodziny,
5 pkt – osoba pozostająca w gospodarstwie domowym z 1 członkiem rodziny,
10 pkt – osoba samotnie gospodarująca.
f) Sytuacja dochodowa
1 pkt – dochód osoby samotnie gospodarującej powyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia* lub dochód
na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym powyżej 40% przeciętnego wynagrodzenia*,
5 pkt – dochód osoby samotnie gospodarującej do 50% przeciętnego wynagrodzenia* lub dochód na
osobę we wspólnym gospodarstwie domowym do 40% przeciętnego wynagrodzenia*.
*Przeciętne wynagrodzenie oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
2. Maksymalna ilość punktów wynosi 45 punktów.
3.Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków

o przyznanie

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie
turnusów rehabilitacyjnych w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
4. Komisja zbiera się na posiedzeniu w terminie 30 dni po otrzymaniu środków finansowych na realizację
zadania w roku kalendarzowym, dokonuje punktowej oceny wniosków, ustala listę rankingową
wniosków wg uzyskanej ilości wniosków i przyznaje dofinansowania do wyczerpania około 80 %
środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania. Pozostałe środki tj. około 20 % zostaną
podzielone w czerwcu danego roku.
5. W pierwszej kolejności dofinansowania przyznane będą wnioskodawcom, których wnioski uzyskały
największą liczbę punktów. W przypadku wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę
punktów decyduje wysokość średniego miesięcznego dochodu.
6. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

