
Polityka społeczna Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zakłada, że każdy mieszkaniec regio-
nu jest ważny, należy rozwijać jego potencjał i możliwości,  jak również wspierać go w chwilach kryzysu. Takie 
przesłanie przyświeca wszystkim działaniom realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS) odpowiedzialny za wdrażanie 
działań społecznych w regionie. 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współpracuje z samorządami powiatowymi 
na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Współpraca ta obejmuje między innymi  
przekazywanie powiatom środków finansowych na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową  
i społeczną. Celem tego wsparcia jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie 
im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach tych środków realizowany jest program pilotażowy 
„Aktywny Samorząd” oraz zadania związane z likwidacją barier. Realizatorami pomocy są Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie.

cd. na str. 8•

 WSPARCIE PFRON
 dla osób z niepełnosprawnościami
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Cd. ze str. 1
Obecnie główne kierunki regionalnej polityki 
społecznej wyznaczają m.in. dwa programy: 
• Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny”, obejmujący 
działania na rzecz Rodzin oraz Seniorów.

• Wojewódzki program wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluc-
zeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań 
na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. 
„Region wyrównanych szans”, dedykowany oso-
bom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 
oraz ich rodzinom. 

Polityka senioralna w praktyce 

Program „Region dla Rodziny” powstał, aby wspierać 
wszystkie Rodziny i Seniorów mieszkających na Pomorzu 
Zachodnim. Najważniejsze przedsięwzięcia  opisane 
są na stronie internatowej www.rodzina.wzp.pl.

W ramach realizacji Programu Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskiego powołał 
Regionalną Radę do spraw Seniorów.  Jest ona ciałem 
opiniotwórczo-doradczym Marszałka Województwa, 
wspierającym go w decyzjach w zakresie spraw 
dotyczących osób starszych oraz polityki senioral-
nej w województwie zachodniopomorskim. Dzięki 
działalności rady całe społeczeństwo - od tych 
najmłodszych do najstarszych -  może korzystać  
z pomysłów, doświadczeń i witalnej energii za-
chodniopomorskich Seniorów. 

Aktywni dla Seniorów `2019

Doceniając rolę osób starszych w budowanie re-
gionalnej wspólnoty, która - co warto podkreślić - 
ze względu na historię Pomorza Zachodniego jest 
wyjątkowa, ROPS po raz trzeci będzie organizował 
„Regionalne Obchody Dnia Seniora”. W roku 
ubiegłym w uroczystości uczestniczyło blisko 500 
osób z terenu całego województwa. Tegoroczne 
obchody również będą huczne.

Podczas Gali zostaną wręczone nagrody i wyróż-
nienia w konkursie „Aktywni dla Seniorów`2019”. To 
konkurs organizowany przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, który ma na celu upowszech-
nianie  działalności Seniorów w regionie, promowanie 
i upowszechnianie polityki senioralnej, motywowanie 
Seniorów do aktywności społecznej, popularyzację 
działań organizacji pozarządowych przyjaznych Senio-
rom oraz propagowanie działań partnerskich na rzecz 
Seniorów  w naszym województwie.

Nagrody zostaną wręczone w trzech kategoriach: 
Senior Roku, Samorząd Przyjazny Seniorom oraz 
Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom. 

Wydarzenie odbędzie się jesienią, na przełomie 
września oraz października 2019 roku. 

Zachodniopomorskie Targi 60+ 

W październikowy weekend zaplanowano także 
„Zachodniopomorskie Targi 60+”, na których będzie 
można zapoznać się z ofertą wystawców uniwer-
sytetów trzeciego wieku oraz stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na rzecz seniorów. Będzie to 
doskonała okazja, aby pomyśleć o nowym hobby 
albo możliwością rozwijania dotychczasowej pasji, 
nawiązać znajomości lub dowiedzieć się jak spędzają 
wolny czas inni seniorzy. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nie tylko 
osoby starsze. Wiele organizacji prowadzi przecież 
działania międzypokoleniowe, umożliwiające 
wymianę wiedzy i doświadczenia. To także doskonała 
okazja do znalezienia inspiracji na aktywizujący pre-
zent dla babci, dziadka czy rodziców. 

Targi zostaną objęte patronatem honorowym Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego. Wstęp wolny. 

W tym przypadku dokładna data również zostanie 
podana do końca czerwca br. 

Aktywni w środowisku lokalnym  

Województwo Zachodniopomorskie co roku wspie-
ra także organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność pożytku publicznego na rzecz osób 
starszych. Dzięki udzielanym na ten cel dotacjom se-
niorzy mogą korzystać z szerokiego wachlarza działań 
aktywizujących, warsztatów, kół zainteresowań, 
szkoleń, doradztwa  jak również wydarzeń kulturalnych, 
konferencji. Rozwijają się Uniwersytety Trzeciego 
Wieku oraz inne organizacje skupiające seniorów 
i działające na ich rzecz. 

 W tegorocznym konkursie wyłonionych zostało kil-
ka organizacji pozarządowych z terenu województwa 
zachodniopomorskiego, które od kwietnia br. realizują 
działania na rzecz osób starszych. Biorąc pod uwagę 
zasięg prowadzonych działań i możliwość skorzysta-
nia z oferty większej grupy zainteresowanych  Se-
niorów, zamieszkałych w różnych miejscowościach 
naszego województwa, warto wymienić tutaj przede 
wszystkim: 
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Golczewie, tel. 668 357 671,
 email:  jkolodzinska@sutwg.pl 
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• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Szczecnie, tel. 91 812 39 75, 

 email: sutwszczecin@op.pl 
• Polski Związek Głuchych Oddział Zachodnio-

pomorski w Szczecinie, tel. 91 423 26 75,  
email: biuro@pzg.szczecin.pl, 

• Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, 
email: akademiaseniora.51@wp.pl 

• Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie, 
tel. 91 852 56 10

• Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno – 
Społecznych, tel. 785 962 631,

 email: stowarzyszenie-cies@wp.pl 
• Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku, tel. 668 

564 915,email:  bornenskiutw@gmail.com. 

Działania proponowane przez ww. organizacje 
obejmują zarówno ofertę aktywizującą fizycznie, 
tj. warsztaty taneczne, gimnastyczno-taneczne, 
zajęcia na basenie, jogę, gimnastykę w plenerze, 
a także ofertę dzięki której istnieje możliwość rozwoju 
artystycznego, obejmującą kurs rysunku i malarstwa, 
rękodzieła artystycznego. Chcąc iść z duchem czasu 
Seniorzy mogą także uczestniczyć w cyklu zajęć mul-
timedialnych tworząc wideo animacje i krótkie filmy, 
jak również ucząc się korzystania z tableta, smartfo-
na oraz uczestniczyć w warsztatach komputerowych. 

Na tym oferta się nie kończy. Znaleźć można 
także cykl zajęć z zakresu ziołolecznictwa, muzykote-
rapii, psychologii, a także cykl prawny, kulinarny i ra-
townictwo przedmedyczne. Organizowane są także 
działania międzypokoleniowe – integrujące osoby 
starsze z dziećmi i młodzieżą. Seniorzy łamią dziś 
stereotypowe postrzeganie tego środowiska, coraz 
częściej zaskakują kreatywnością i wieloma talenta-
mi, a doświadczenie życiowe dopełnia ten wizerunek, 
choć często to właśnie młodsze pokolenie pomaga 
uświadomić seniorom ich potencjał.

Zachęcamy do kontaktu z organizacjami 
pozarządowymi proponującymi wiele atrakcyjnych 
i ciekawych działań na rzecz środowiska seniorów.  

Wolontariat i mentoring 

W polityce społecznej Województwa Zachodnio-
pomorskiego Seniorzy postrzegani są przede 
wszystkim jako posiadający znaczący zasób wiedzy, 
doświadczenia, życiowej mądrości które powinny być 
docenione oraz mądrze wykorzystane. Jedną z form 
zagospodarowania tego cennego potencjału jest co-
raz bardziej popularny wolontariat Seniorów. Osoby 
starsze chętnie i z zaangażowaniem podejmują się 

działań na rzecz innych –  swoich równolatków, młod -
szych pokoleń oraz partycypują w rozwoju społeczności 
lokalnej. Tego typu działania często stanowią ele-
ment opisanych wyżej przedsięwzięć prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe. Jednak, aby nadać 
nowy ton tej aktywności i podkreślić jej znaczenie, 
Województwo Zachodniopomorskie od kilku lat tworzy 
Centra Monitoringu i Wolontariatu Seniorów. Począwszy 
od 2016 roku na terenie naszego województwa powstało 
łącznie 6 Centrów Mentoringu i Wolontariatu Seniorów, 
a ich oferta dostępna jest w:
• Goleniowie,
• Bornym Sulinowie,
• Wałczu,
• Kamieniu Pomorskim,
• Mielnie,
• Koszalinie, 

W roku bieżącym uruchamiane jest kolejne Cen-
trum, tym razem w Stargardzie, a także powstanie 
Regionalne Centrum Wolontariatu i Mentoringu Se-
niorów, które będzie odpowiedzialne za upowszech-
nianie, rozwijanie i sieciowanie tego typu działań 
w regionie. Podczas tworzenia każdego z Cen-
trów, spośród lokalnych seniorów wybierani są ci 
najaktywniejsi, którzy wezmą udział w specjalnym 
Turnusie Aktywizacji Seniorów szkoląc się m.in. 
z zakresu animacji środowiska lokalnego, organizo-
wania działań wolontarystycznych czy komunikacji w 
grupie. Celem turnusu jest nie tylko aktywizacja do 
podjęcia indywidualnych działań, ale zmotywowanie 
do pełnienia roli liderów, przekuwających zdobytą 
wiedzę w praktykę poprzez zakładanie i prowadzenie 
Centrum. 

W efekcie, zachodniopomorscy Seniorzy nawią-
zali współpracę ze szkołami, uczelniami, biblioteka-
mi, jednostkami kultury, a nawet szpitalami, gdzie 
pełnią rolę wolontariuszy i mentorów, jednocześnie 
rozwijając swoje pasje i udowadniając jak istotną rolę 
pełnią w naszym społeczeństwie.    

Warto z kartą

Każdy mieszkaniec gminy z terenu województwa 
zachodniopomorskiego ma możliwość otrzyma-
nia  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i/lub Za-
chodniopomorskiej Karty Seniora. Karty wydawane 
są bezpłatnie i upoważniają do zakupu produktów 
lub usług wg zniżek wskazanych przez miejsca, 
które te karty honorują. Oferta obejmuje  np. tańsze 
wejścia do kin, teatru, na basen, pobyty w ośrodkach 
wypoczynkowych, w uzdrowiskach (nie tylko na te-
renie województwa zachodniopomorskiego), zakupy  
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w sklepach, kawiarniach, restauracjach, wejścia 
do zoo, zabiegi rehabilitacyjne, korzystanie z ofer-
ty miejsko-gminnych ośrodków kultury i wiele inny-
ch). Obecnie to blisko 180 propozycji ulg! Wykaz 
miejsc, które oferują zniżki dla posiadaczy kart oraz  
wszystkie potrzebne informacje  znajdziecie Państwo 
na stronie www.rodzina.wzp.pl 

Wniosek o wydanie karty można złożyć na terenie 
swojej gminy w Ośrodkach Pomocy Społecznej, w 
Urzędach Gminy lub Urzędach Miasta. Wykaz miejsc 
gdzie można złożyć wniosek dostępna jest na stronie 
www.rodzina.wzp.pl 

Zachodniopomorska Karta Rodziny, przeznaczo-
na jest dla rodzin  z min. 2 dzieci. Każdy członek 
rodziny otrzymuje swoją własną imienną kartę. Rodzi-
ce na czas nieokreślony a dzieci do 18 roku życia 
lub do momentu kontynuowania nauki, jednakże 
nie dłużej niż do 26 roku życia. Wydanie karty jest 
bezpłatne, 

Zachodniopomorska Karta Seniora, przeznaczo-
na dla osób pow. 60 roku życia. Karta wydawana jest 
bezpłatnie na czas nieokreślony. 

Powiat

Miejsce, gdzie można składać wnioski 
o wydanie Zachodniopomorskiej Karty 
Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty 

Seniora
POWIAT GOLENIOWSKI

1 Gmina Goleniów Urząd Gminy i Miasta Goleniów Plac 
Lotników 1

2 Gmina Maszewo OPS Maszewo ul. Szkolna 1a
3 Gmina Nowogard OPS Nowogard ul. 3 Maja 6
4 Gmina Stepnica OPS Stepnica ul. Kościuszki 4
5 Gmina Osina OPS Osina 62
6 Gmina 

Przybiernów
OPS Przybiernów ul. Cisowa 3

POWIAT GRYFIŃSKI
1 Gmina Cedynia OPS Cedynia Plac Wolności 8
2 Gmina Chojna OPS Chojna ul. Jagiellońska 2
3 Gmina Gryfino Urząd Miasta i Gminy ul. 1 Maja 16
4 Gmina 

Mieszkowice
OPS Mieszkowice ul. Chopina 1

5 Gmina Moryń OPS Moryń ul. Szeroka 12
6 Gmina 

Trzcińsko-Zdój
OPS Trzcińsko-Zdrój Rynek 12

7 Gmina Banie GOPS Banie ul. Skośna 6
8 Gmina Stare 

Czarnowo
GOPS Stare Czarnowo  
ul. Św. Floriana 10

9 Gmina Widuchowa GOPS Widuchowa ul. Grunwaldzka 8
POWIAT KAMIEŃSKI

1 Gmina Dziwnów OPS Dziwnów ul.  Mała 3
2 Gmina Golczewo OPS Golczewo ul. Zwycięstwa 25
3 Gmina Kamień 

Pomorski
Urząd Miejski Kamień Pomorski 
Stary Rynek 1

4 Gmina 
Międzyzdroje

Urząd Miejski Międzyzdroje ul. 
Książąt Pomorskich 5

5 Gmina Wolin OPS Wolin ul. Prosta 1
6 Gmina Świerzno OPS Świerzno, Świerzno 22

POWIAT POLICKI
1 Gmina Nowe 

Warpno
Urząd Gminy Nowe Warpno Plac 
Zwycięstwa 1

2 Gmina Police Urząd Miejski Police  
ul. St. Batorego 3

3 Gmina Dobra Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 
16a

4 Gmina 
Kołbaskowo

Urząd Gminy Kołbaskowo 106

Wszelkich informacji dotyczących Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Kar-
ty Seniora udziela Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Szczecinie ul. Korsarzy 34,  tel. (91) 42-53-609  www.rodzina.wzp.pl  oraz pracownicy Urzędów 
Miasta i Gmin lub Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie danej gminy, zgodnie z poniższym wykazem: 
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Równe szanse dla wszystkich 

Głównym założeniem Programu „Region wyrównany-
ch szans” jest tworzenie warunków do  samod-
zielnego i niezależnego funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawnych 
członków społeczności regionu, z uwzględnieniem 
ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Program 
oparto na 3 głównych filarach: 
• wspieranie włączenia społecznego osób z niepełno-

sprawnościami, obejmujące m.in. wzmacnianie 
świadomości i zwiększanie wiedzy społeczności 
regionu w zakresie niepełnosprawności, ogra-
niczanie barier utrudniających osobom z niepełno -
sprawnościami samodzielne życie, zwiększanie 
dostępu do specjalistycznych usług dedykowany-
ch osobom z niepełnosprawnościami, ale także 
wsparcie rodziny i opiekunów;

• wyrównywanie szans zawodowych osób z nie-
pełno  sprawnościami w tym wspieranie ich 
aktywności zawodowej i zatrudnienia zarówno na 
chronionym jak i otwartym rynku pracy;

• zwiększanie efektywności działań podmiotów 
realizujących zadania na rzecz osób z niepeł no    -
sprawnościami, czyli szereg działań profesjo-
nalizujących i wzmacniających instytucje i 
organi zacje prowadzące rehabilitację społeczną 
i zawodową osób z niepełnosprawnościami.     

Dzięki realizacji Programu „Region wyrównany-
ch szans” Samorząd Województwa Zachodnio-
pomorskiego, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zwiększa dostęp do wczesnej dia-
gnozy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, 
zajęć usamodzielniających oraz aktywizujących 
te osoby. Organizowane są wydarzenia kulturalne 
i sportowe integrujące uczestników, a także kampa-
nie społeczne ukazujące możliwości i potencjał osób 
niepełnosprawnych. 

Fachowym doradztwem i szkoleniami obejmowa-

ne są także kadry instytucji i organizacji prowadzących 
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
Profesjonalny i dobrze zorganizowany system wspar-
cia w  środowisku lokalnym z pewnością pozytywnie 
wpłynie na poprawę jakości tej grupy osób. 

   Aktualne informacje na temat realizacji zadań 
wynikających z Programu dostępne są na stornie 
internetowej ROPS Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego: www.rops.wzp.pl, 
w zakładce rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
oraz pod nr tel.(91) 42-53-628.

„Dobre wsparcie” dla osób wymagających stałej opie-
ki i ich opiekunów

 Na wsparcie ze strony Samorządu Województwa 
Zachodniopomorskiego mogą liczyć także osoby 
niesamodzielne, wymagające stałej opieki oraz ich 
rodziny i opiekunowie. W terminie od 01.01.2018 
do 31.12.2019 r. Fundacja Nauka dla Środowiska 
z Koszalina  (lider) oraz partnerzy: Caritas Archi-
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Caritas Diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego realizują 
projekt: Projekt „Dobre Wsparcie – system lokalnych 
usług społecznych”.

Inicjatywa została dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 7.6. Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Zachodniopomorskiego  2014-
2020, Oś Priorytetowa: Włączenie społeczne, Nazwa 
Działania: Wsparcie rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym. Celem projektu 

POWIAT PYRZYCKI
1 Gmina Lipiany OPS Lipiany ul. Myśliborska 3
2 Gmina Pyrzyce OPS Pyrzyce Plac ratuszowy 1
3 Gmina Bielice OPS Bielice ul. Jana Pawła II 34
4 Gmina Przelewice OPS Przelewice 75
5 Gmina Warnice Urząd Gminy Warnice,  

Warnice 66
POWIAT STARGARDZKI

1 Miasto Stargard Urząd Miasta Stargard  
ul. Czarnieckiego 17

2 Gmina Stargard GOPS Stargard Rynek Staromiejski 5

3 Gmina Chociwel Urząd Miejski Chociwel ul. Armii 
Krajowej 52

4 Gmina Dobrzany OPS Dobrzany ul. Staszica 1
5 Gmina Ińsko Urząd Miasta Ińsko  

ul. Boh. Warszawy 38
6 Gmina Suchań OPS Suchań ul. Pomorska 72
7 Gmian Dolice Urząd Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16
8 Gmina Kobylanka GOPS Kobylanka ul.  Szkolna 12
9 Gmina Marianowo GOPS Marianowo ul. Mieszka I 2

1 Miasto Świnoujście Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska 
Polskiego 1/5
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jest zwiększenie dostępności usług społecznych,  
w szczególności usług środowiskowych, opiekuń-
czych oraz usług wsparcia dla osób niesamo-
dziel nych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 
W ra    mach projektu zapewniane są m.in. usługi  
w nastę  pującym zakresie:
• sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
• likwidowanie barier architektonicznych w miejscach 

zamieszkania (w uzasadnionych przypadkach),
• nowoczesne technologie informacyjno-komunika-

cyjne,
• korzystanie z wypożyczalni sprzętu wspoma ga ją-

cego,
• poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, 
• szkolenia dla opiekunów faktycznych,
• opieka wytchnieniowa (na czas wyjazdu służbo-

wego opiekuna, remontu itp.)
• wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamod-

zielnych (szkolenia, doradztwo, pomoc psycholo-
giczna, grupy samopomocowe).

Dostarczanie usług opiekuńczych, prowadze-
nie  wypożyczalni sprzętu oraz zapewnienie opie-
ki wytchnieniowej koordynują Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji 
Koszalińsko–Kołobrzeskiej.  Szczegółowe informacje 
na temat aktualnie dostępnych form wsparcia można 
uzyskać kontaktując się z koordynatorami z ww. pod-
miotów: 
• Caritas Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej  Wioleta 

Pelech tel. 728-402-966 lub wpelech@caritas.pl,
• Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  

Joanna Zembal, tel. 607 790 637, jzembal@tlen.pl 
Obszar związany z wykorzystaniem nowoczesnej 

technologii informacyjno-komunikacyjnej w opie-
ce nad osobami zależnymi, a także zapewnieniu 
samodzielności tych osób na terenie województwa 
zachodniopomorskiego rozwijany jest przez lidera 
projektu  - Fundację Nauka dla Środowiska z Kosza-
lina, dane kontaktowe: biuro@ndsfund.org tel. 533 
335 443 .

Opiekunowie z przeszkoleniem 

Działania realizowane przez Województwo Za-
chodniopomorskie skupione są natomiast na wspar-
ciu opiekunów osób z niepełnosprawnościami 
–  zarówno rodzin, opiekunów nieformalnych, jak i 
wolontariuszy, którzy chcieliby udzielać pomocy oso-
bom z najbliższego otoczenia. 

W siedzibie ROPS, przy ul. Starzyńskiego 3-4 w 
Szczecinie, powstała specjalna sala szkoleniowa w 

formie mieszkania dostosowanego do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, w której odbywają się 
bezpłatne szkolenia. 

Do szkoleń wykorzystywany jest manekin 
geriatryczno-pielęgnacyjny, dzięki któremu uczest-
nicy mogą zdobyć praktyczne umiejętności w zakre-
sie: higieny i pielęgnacji całego ciała podopiecznego, 
profilaktyki przeciwodleżynowej, drobnych zabiegów 
np. podania insuliny, pomiaru poziomu cukru i pa-
rametrów życiowych, zmiany opatrunku na ranie 
i pielęgnacji odleżyn.  Ćwiczone są techniki prze-
noszenia osoby zależnej, jak i karmienia jej  różnymi 
metodami (zgłębnik żołądkowy). Kursanci uczą się 
też zmiany worka stomijnego. 

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia przekazywa-
na jest uczestnikom np. podstawowa wiedza 
dotycząca schorzeń przewlekłych i ich skutków dla 
zdrowia, komunikacji z podopiecznym, organizowa-
nia czasu wolnego i pierwszej pomocy w stanach 
zagrożenia zdrowia. Na zajęciach prezentowany 
jest również sprzęt ułatwiający codzienne funkcjono-
wanie osobie zależnej, np. fotel geriatryczny, środki 
przeciwodleżynowe, drobny sprzęt wspierający 
samodzielność. 

Za każdym razem zakres przekazywanej wiedzy 
dostosowany jest do potrzeb opiekunów. Szkolenia 
prowadzone są przez magistra pielęgniarstwa ze 
specjalizacją z pielęgniarskiej opieki długoterminowej. 
Opiekunowie mogą także liczyć na specjalistycz-
ne poradnictwo indywidualne, w uzasadniony-
ch przypadkach świadczone także w miejscu za-
mieszkania beneficjenta. 

Kontakt: Ewa Dziekan tel. 91 42 53 655 wspar-
cie@wzp.pl
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Architekt doradzi 

W modelowym mieszkaniu zaprezentowano również 
praktyczne rozwiązania ułatwiające osobom z 
różnymi niepełnosprawnościami bezpieczne, samod-
zielne funkcjonowanie oraz usprawniające działania 
opiekuńcze.  Przykłady dostosowań dotyczą 
wszystkich typowych pomieszczeń w domu: łazienki, 
sypialni, pokoju dziennego czy przedpokoju.

 Opiekunowie i osoby niepełnosprawne mogą 
także skorzystać z  bezpłatnego indywidualnego po-
radnictwa architektonicznego w zakresie projekto-
wania uniwersalnego, przystosowania mieszkań 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich 
opiekunów, w tym podniesienie komfortu, autonomii 
i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami,  
a także usprawnień dla opiekuna, dzięki czemu 
sprawowana opieka może stać się odrobinę 
łatwiejsza.  

Kontakt: Ewa Pomianowska tel. 91 42 53 619 
wsparcie@wzp.pl 

Dostępna informacja 

Zauważalnym problemem dla wielu osób z niepeł-
nosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów jest 
niewystarczający dostęp do rzetelnej informacji 
dotyczącej systemu rehabilitacji, dostępnych form po-
mocy oraz wszelkich działań wspierających  funkcjo-
nowanie tych osób. Często brak jest wiedzy, gdzie 
i jak załatwić daną sprawę, albo czy miejsce do które-
go planujemy się udać jest dostępne pod względem 
architektonicznym. W odpowiedzi na ten problem 
został uruchomiony Regionalny Portal Informacyjno-
Doradczy www.dobrewsparcie.wzp.pl . 

Dzięki stale rozbudowywanej bazie dostępności 
obiektów użyteczności publicznej, planując wizytę  np. 
w Urzędzie lub Ośrodku Pomocy Społecznej, można 
łatwo sprawdzić czy obiekt posiada wszystkie udo-
godnienia pozwalające na swobodne, samodzielne 
załatwienie w nim sprawy, czy może lepiej skorzystać 
z czyjejś pomocy lub uprzedzić pracownika podmiotu 
umawiając się na konkretny termin. 

Portal zawiera także praktyczne informacje 
i porady dotyczące sprawowania opieki nad osobą 

zależną, dostępnych form wsparcia oferowany-
ch przez instytucje oraz organizacje pozarządowe 
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
oraz dane teleadresowe do różnego rodzaju 
placówek z terenu województwa, działających 
w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami. 

Możliwe jest także otrzymanie bezpłatnej, indywi-
dualnej porady. Regionalny Operator Informacji, 
dzieląc się swoją szeroką wiedzą i doświadczeniem, 
chętnie pomoże Państwu w poruszaniu się po skom-
plikowanym, instytucjonalnym systemie wsparcia 
oraz doradzi jak załatwić daną sprawę. 

Kontakt: Anna Podgórna tel. 91 42 53 614 wspar-
cie@wzp.pl 
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Cd. ze str. 1

Pilotażowy program 
„Aktywny samorząd”

Samorządy powiatowe realizują ze środków 
PFRON pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Realizatorem programu są Miejskie Ośrodki Po-
mocy Rodzinie lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzi-
nie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy.

Celem głównym Programu jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających uczest-
nictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową, w tym: 
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

o Zadanie 1 i 4– pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

o Zadanie 2 i 3– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczest-

niczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
o Zadanie 1, 3 i 4 –pomoc w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz opro-
gramowania,

o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania.

o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne,

o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy kończyny, w 
której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne,

o Zadanie 5– pomoc w zakupie skutera inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego; 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym.

Adresaci programu – Moduł I

A1 – znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 
roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 
lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnie-
nie, dysfunkcja narządu ruchu;  

A2 – znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, 
dysfunkcja narządu ruchu;

A3 – znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, 
dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym 
korzystania z usług tłumacza języka migowego;

A4 – znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu;

B1 –  znaczny stopień niepełnosprawności 
lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzecze-
nie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja 
obu kończyn górnych lub narządu wzroku; 

B2 –  pomoc udzielona w ramach Obszaru B;
B3 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
dysfunkcja narządu wzroku,

B4 – znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku 
życia - orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja 
narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za 
pomocą mowy, wiek do lat 18 lub wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie;

B5 –  pomoc udzielona w Zadaniu 1 lub 4, znaczny 
stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 
16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności;

C2 – znaczny stopień niepełnosprawności lub 
w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o 
niepełnosprawności;

C3, C4 – stopień niepełnosprawności, wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzo-
na opinią eksperta PFRON stabilność procesu cho-
robowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON 
rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku 
wsparcia udzielonego w programie;

C5 – znaczny stopień niepełnosprawności lub 
w przypadku osób do 16 roku życia – orzecze-
nie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudnienie,  dysfunkcja 
narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 
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przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na 
użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub 
wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

D – znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie 
roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna praw-
nego dziecka. 

Przez aktywność zawodową należy rozumieć za-
trudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako 
osoba bezrobotna, albo  jako osoba poszukująca 
pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresaci programu – Moduł II

1. Osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

2. Osoby pobierające naukę w szkole wyższej lub 
szkole policealnej lub kolegium lub mające otwarty  
przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wykluczone z uczestnictwa w Programie są osoby 
niepełnosprawne:

1. w modułach I i II – posiadające wymagalne 
zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realiza-
tora programu, 

2. w module II – mające przerwę w nauce np. urlop 
dziekański, urlop zdrowotny.

Częstotliwość udzielania pomocy 

Moduł I:
1. Obszar A i Obszar C - Zadania 1 i 3 oraz 5 - po-

nowna pomoc może być udzielona po upływie 
3 lat, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym udzielono pomocy;

2. Obszar C - Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zada-
nie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po 
zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/
usługę wcześniej dofinansowaną;

3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna 
pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc 
od początku roku następującego po roku, w którym 
udzielono pomocy.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II  następuje 
na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej. 
Wniosek można złożyć do jednostki organizacyjnej 
samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy. 

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie 
ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku modułu I – do dnia 31 sierpnia 2019 

r.,
2) w przypadku modułu II:

 – do dnia 31 marca 2019 r. (data wniosków 
dotyczących roku akademickiego 2018/2019),

– do dnia 10 października 2019 r. (data dla 
wniosków dotyczących roku akademickiego 
2019/2020).

 Kierunki działań programu oraz warunki brzego-
we obowiązujące Realizatorów pilotażowego progra-
mu „Aktywny samorząd” w 2019 roku są dostępne na 
stronie internetowej PFRON:

www.pfron.org.pl

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach 
Modułu I

1. Obszar A:
a) Zadanie 1 – 10.000 zł,
b) Zadanie 2 lub 3 - 4.800 zł, w tym:

-  dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 
2.100 zł,

-  dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych 
kategorii – 3.500,00 zł,

-  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa  
jazdy w przypadku kursu poza miejscowością 
zamieszkania wnioskodawcy (koszty 
związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem 
i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

-  dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
     c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

2. Obszar B:
    a) w Zadaniu 1:

  - dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na 
urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu 
wzroku – 9.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 
– 5.000 zł,

   b) w Zadaniu 2:
- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 

3.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

      z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowa-
nia w indywidualnych przypadkach, maksymalnie 
o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom 
dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga 
zwiększenia liczby godzin szkolenia,
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c) Zadanie 3 – 6.000 zł,
d) Zadanie 4 – 2.500 zł,
e) Zadanie 5 – 1.500 zł;

3. Obszar C:
a) Zadanie 2 – 3.500 zł,
b) Zadanie 3 dla protezy na III poziomie jakości, 

przy amputacji:
- w zakresie ręki – 9000 zł,
- przedramienia – 20.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 

– 26.000 zł,
- na poziomie podudzia – 14.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kola-

nowy) – 20.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 

25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w 
wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy,           gdy 
celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV 
(dla zdolności do pracy wnioskodawcy),zostanie za-
rekomendowana przez Eksperta PFRON,

c) Zadanie 4 – do 30% kwot, o których mowa w 
Lit. b,

d) Zadanie 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu 
beneficjenta programu na spotkanie z eksper-

temPFRON lub kosztów dojazdu eksperta 
PFRON na spotkanie z beneficjentem progra-
mu – w zależnościod poniesionych kosztów, 
nie więcej niż 200 zł,

e) Zadanie 5 – 5.000 zł;
4. Obszar D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów 

opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy w ramach Modułu I

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w 
poniższych zadaniach i wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru 

B – Zadania: 1, 4 i 5, Obszaru C – Zadania: 3 i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru 

A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru 

A – Zadania: 2 i 3,
d) 30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru 

B – Zadanie 3,
e) 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru 

C – Zadanie 5.
Udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru 

C Zadanie 2 nie jest wymagany.
 

Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Menu: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy i zadania
realizowane obecnie/Aktywny samorząd  

Program „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku 
żywiołu” w 2019 r.

Zarząd PFRON w dniu 28 maja 2019 r. przyjął doku-
ment pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe 
obowiązujące realizatorów programu „Pomoc oso-
bom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu” w 2019 roku.

Program będzie realizowany na terenie jedno-
stek samorządu terytorialnego, dotkniętych w 2019 
roku skutkami działania żywiołu. Wystąpienie żywiołu 
na terenie danej jednostki samorządu terytorialne-
go potwierdza uruchomienie  celowej pomocy dla 

poszkodowanych w wyniku żywiołu mieszkańców da-
nej jednostki samorządu terytorialnego udzielanej pr-
zez organy administracji rządowej lub samorządowej. 
Fakt uruchomienia pomocy może być w szczególności 
potwierdzony odpowiednim rozporządzeniem Preze-
sa Rady Ministrów albo w formie decyzji Wojewody, 
w tym o wypłacie mieszkańcom zasiłków celowych 
związanych z usuwaniem skutków działania żywiołu. 

Realizatorem programu jest samorząd powia-
towy, który przyjmując zaproszenie PFRON do re-
alizacji programu, złoży zapotrzebowanie na środki 
potrzebne na realizację programu oraz zawrze 
z PFRON umowę w sprawie realizacji programu.

Do kogo adresowana jest pomoc?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek 
żywiołu:
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• osoby niepełnosprawne posiadające aktualne or-
zeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub or-
zeczenie równoważne)

• oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wyda-
ne przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące 
na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu 
w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany 
został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem 
zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej 
dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospo-
darstwach domowych (budynkach mieszkalnych, 
podstawowym wyposażeniu gospodarstw do-
mowych).

Jaką pomoc można uzyskać w ramach 
programu?

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba 
niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki pr-
zewidziane w programie może otrzymać:
• w ramach Modułu I programu – jednorazo-

we świadczenie na rehabilitację społeczną w 
wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia 
nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez 
Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu 
I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich 
osób niepełnosprawnych zamieszkujących w 
danym gospodarstwie domowym, które poniosło 

straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy 
udzielonej przez organy administracji rządowej 
i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku 
celowego.

• w ramach Modułu II programu – jednorazowe 
świadczenie stanowiącego rekompensatę po-
niesionych strat i/lub pokrycie kosztów przepro-
wadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/
urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu or-
topedycznego, którego zakup był dofinansowany 
ze środków PFRON, w tym w ramach programów 
Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty 
przyznania pomocy ze środków PFRON).

Gdzie złożyć wniosek?

Po przystąpieniu do programu samorząd powiatowy 
wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji pro-
gramu – na ogół Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Jednostka ta będzie dysponować formularzami 
wniosków, rozpatrywać złożone wnioski i podejmować 
decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.

Wnioski w ramach programu składane będą od 
momentu przystąpienia danego samorządu powia-
towego do realizacji programu (w trybie ciągłym), 
jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 
roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub 
ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych 
występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Likwidacja barier

Dofinansowania realizowane przez samorządy 
powiatowe ze środków PFRON, których celem 
jest likwidacja barier utrudniających osobom z 
niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w 
życiu społecznym.

W ramach środków przekazywanych samorzą dom 
na rehabilitację społeczną, osoby z niepełno spraw-
nościami mogą ubiegać się o następującą pomoc:
1) Likwidacja barier architektonicznych;
2) Likwidacja barier w komunikowaniu się;
3) Likwidacja barier technicznych;
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze;
5) Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilita-

cyjnym.

• Likwidacja barier architektonicznych to zada-
nie skierowane jest do osób niepełnosprawnych 
motorycznie, mających trudności w poruszaniu 
się, a w szczególności do poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, które są właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo 
posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku 
mieszkalnego, w którym stale zamieszkują na 
dokonanie prac związanych z likwidacją barier ar-
chitektonicznych.

• dofinansowanie likwidacji barier w komuniko-
waniu się mogą ubiegać się osoby niesłyszące 
lub niedosłyszące, niewidome lub niedowidzące, 
które mają trudności w społecznej  komunikacji, 
a zakup danego sprzętu umożliwi przełamanie tej 
bariery. Innymi słowy: realizacja wniosku powinna 
umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić wyko-
nywanie codziennych kontaktów z otoczeniem. 
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• dofinansowanie likwidacji barier technicznych 
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne mo-
torycznie, mające trudności w poruszaniu się, w 
szczególności poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich, także osoby niewidome oraz niesłyszące. 
Realizacja wniosku powinna umożliwić lub 
w znacznym stopniu ułatwić wykonywanie 
podstawowych codziennych czynności lub kon-
taktów z otoczeniem.

• Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do 
prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobą 
niepełnosprawną, mający za zadanie osiągnięcie 
przy aktywnym uczestnictwie tej osoby możliwie 
najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Sprzęt 
rehabilitacyjny może zostać dofinansowany, 
gdy osoba niepełnosprawna nie ma możliwości 
korzystania z niego poza domem i na wyraźne 
wskazanie lekarza specjalisty o konieczności 
jego stosowania. Dofinansowanie może wynosić 
maksymalnie do 70% ceny zakupu.  Rodzaj za-
kupywanego sprzęt winien być adekwatny do 
rodzaju niepełnosprawności.

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne 
osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej 
niepełnosprawności, w okresie choroby lub 
usprawnienia leczniczego (np. protezy, kule, wózki).

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają  
w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjo-

nowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku 
społecznym (np. aparaty słuchowe, cewniki, pielu-
chomajtki).
• Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach 

zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 ucze-
stników o podobnych potrzebach w zakresie reha-
bilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. 
Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa 
ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni 
do schorzeń uczestników, realizowany przy udzia-
le kadry specjalistów. Turnus może być zorganizo-
wany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

 Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów 
z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowa-
nia, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od 
pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują 
się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualny-
ch, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do 
aktywności społecznej i zorganizowanych działań 
grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach 
rehabilitacji leczniczej.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganą 
dokumentacją należy złożyć w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszka-
nia wnioskodawcy.


