
W,.iosek

Data wpł ywu:
Nr sprawy:

, Rehabilitacja społ eczna - Sprzęt rehabilitacyjny

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji 0sob
Niepeł no5prawnych

WNIosEK
o dofinansowanie ze ś rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepeł nosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Częś ć A - DANE WN|OSKODAWCY

ROLA WN|OSKODAWCY
Nazwa pola Do uzupeł nienia

wnioskodawca skł ada
wniosek:
Postanowieniem Sądu:

Z dnia:

Sygnatura akt:

lmię i nazwisko
notariusza:

Repeńorium nr:

Zakres peł nomocn ictwa : D peł en zakres czynnoś ci związanych z aplikowaniem o wsparcie
! do rozliczenia dofinansowania
! do zawarcia umowy
! do udzielania dodatkowych wyjaś nień i uzupeł nienia wniosku
! do zł ozenia wniosku
! inne

DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY
Nazwa pola Do uzupeł nienia

lmię:

Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Pł eć J męż czyzna t] kobieta
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Wniosek , Rehabilitacja społ eczna - Sprzęt rehabilitacyjny

iWojewództwo:

Gmina:

Adres

n
n

miasto
wieś

:' .|, '':,"',

! Taki sam jak adres zamieszkania

Do uzupeł nienia

Powiat:

Miejscowoś ć:

Nr lokalu:

Rodzaj miejscowoś ci:

Do uzupeł nieniaNazwa pola

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowoś ć:

Ulica:

Nr dómu:

f,ll lalzalrrl!ll lrrncllg

Kod pocztowy:

Poćzta:
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Wniosek , Rehabilitacja społ eczna - Sprzęt rehabilitacyjny

lmię:

Drugie imię:

Nazwisko:

PESEL:

Data urodzenia:

Pł eó: O męż czyzna ! kobieta

;ADRE§:zRMI eszxł r.l n l Dnn e Ko NTAKToWE PoDoP l EczN EGo
Nazwa pola Do uzupeł nienia

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowoś ć:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokaIu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Rodzaj miejscowoś ci: ! miasto
D wieś

Nazwa pola
sToPl EŃ rqlepeŁNosPRAWNoŚcl

! tak
D nie

J Znaczny
D Umiarkowany
! Lekki
D Nie dotyczy

E bezterminowo
! okresowo - do dnia,

,Do uzupeł nienia
Osoba w wieku do 16 lat
pos iadaj ąca orzecze n ie
o nlepeł nosprawnosca:

Stopień
niepeł nosprawnoś ci:

Orzeczenie dotyczące
niepeł nosprawnoś ci
waż ne jest:
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Wniosek

Grupa inwa!idzka:

lNiezdolnoś ć:

Rodzaj
niepeł nosprawnoś ci:

N iepeł nosprawnoś ć jest
sprzęż ona (u osoby
występuje więcej niż
jedna przy czyna wydania
lorzeczenia o stopniu
i n iepeł nosprawnoś ci).
Niepeł nosprawnoś ć
sprzęż ona musi być
potwierdzona w
posladanym orzeczenlu

i dot. niepeł nosprawnoś ci :

Liczba przyczyn
1niepeł nosprawnoś cifieś li
idotyczy):

, Rehabilitacja społ eczna - Spzęt rehabilitacyjny

l grupa
ll grupa
lll grupa
nie dotyczy

Osoby cał kowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej
egzystencji
Osoby dł ugotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysł ug uje zasił ek pielęg nacyjny
Osoby cał kowicie niezdolne do pracy
Osoby częś ciowo niezdolne do pracy
Osoby stale lub dł ugotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie
rolnym
Nie dotyczy

! 01-U - upoś ledzenie umysł owe
il 02-P - choroby psychiczne
! 03-L -zaburzenia gł osu, mowy ichoroby sł uchu

D osoba gł ucha
l osoba gł uchoniema

D 04-0 -narząd wzroku
I osoba niewidoma
D osoba gł uchoniewidoma

n 05-R - narząd ruchu
! wnioskodawca lub dziecko/podopieczny porusza się przy

pomocy wózka inwalidzkiego
! dysfunkcja obu kończyn gornych

n 06-E - epił epsja
n 07-S - choroby ukł adu oddechowego i krązenia
n 08-T - choroby ukł adu pokarmowego
! 09-M - choroby ukł adu moczowo-pł ciowego
D 10-N - choroby neurologiczne
D 11-| - inne
! 12-C - cał oś ciowe zabylz_ea1191.9l9Łe___

2 przyczyny
3 przyczyny

!
!
!
D
tr

D

D
D
!

n

ł
! tak
tr nie

!
n

ś ngorul DocHóD
Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe:
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Wniosek , Rehabilitacja społ eczna - Sprzęt rehabilitacyjny

D indywidualne l wspolne
Sredni miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie Wnioskodawcy:

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi:

lnformacja o korzystaniu ze ś rodków PFRON obejmuje dofinansowanie otrzymane na podstawie zawańych
umów. Nie nalezy więc wykazywaó pomocy uzyskanej w ramach zadania: przedmioty ortopedyczne i ś rodki
pomocnicze.

Ze ś rodków finansowych PFRON:
! nie korzystał em
D korzystał em

CELE WYKORZYSTAN|A OTRZYMANYCH ŚROOXÓW PFRON

ce! dofinansowania Nr umowy
Data

zawarcia
umowy

Kwota
dofinan-
sowania

stan rozliczenia

Częś ć B - PRZEDMIOT WNIOSKU

l. PRzEDMloT WNlosKU

przedmiot

Przewidywany koszt
realizacji zadania
(100%):

Kwota wnioskowanego
dofinansowania ze
ś rodków PFRON -
maksymalnie 80%:

Do uzupeł nienia
Przedmiot wniosku,
przeznaczenie

l dofinansowania:

co stanowi % kwoty
brutto przewidywanych
kosztów realizacji
zadania:
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Wniosek

Miejsce realizacji:

, Rehabilitacja społ eczna - Spzęt rehabilitacyjny

lcel dofinansowania:

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze ś rodkow PFRON powinna wynosió do 80% kosztow realizaĄi
zadania.

PoDSUMoWAN|E (WszYsTKlE PMEDM loTY)
Nazwa pola Do uzupeł nienia

, Kwota wnioskowana:

uzasadnienie:

D Przelew na konto Wnioskodawcy/osoby upowaznionej pzez Wnioskodawcę:

Przewidywany koszt:

FORMA PRZEKAZAN|A ŚROOXÓW F|NANSOWYCH

Do uzupeł nienia

i nazwisko):
Nazwa banku:

Nr rachunku
bankowego:
n \^/ kasb luĘr@ (o lle nealrzitor OopuszĆŻa lakąformę pł atnoś ci)
! Konto Wykonawcy podane na dowodzie zakupu usł ugi

SYTUACJA ZAWODOWA
l Zatru d n iony/prowa dzący dział a l n oś ć gos poda rczą
! osoba w wieku od 18 do 24lat, ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca
D Bezrobotny poszukujący pracy
! Rencista poszukujący pracy
D Rencista/emeryt nie zainteresowany podjęciem pracy
tr Dzieci i mł odzież  do lat 18
D lnne ljakie?

Częś ć C - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

oŚwnoczENtE
Uprzedzonl1l1_1przedzonaoodpowiedzialnoś ciwynikajaceizań.233§li§2ustawilzdnia6czenrvca1997r.
Przepisy wprowadzające Kodeks karny - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oŚwiadczam, ż e dane
zawańe we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaistniał ych po zł oż eniu wniosku
zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni.

oś wiadczam, ż e wyraż am zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych, w bazie danych dla potrzeb
niezbędnych podczas realizacjiwniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

Oś wiadczam, ze nie mam zaległ oś ci wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeł nosprawnych.
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Wniosek , Rehabilitacja społ eczna - Sprzęt rehabilitacyjny

Oś wiadczam,ż e w ciągu trzech lat przed zł oż eniem wniosku nie był em(am) stroną umowy o dofinansowanie
ze ś rodków Pańsiwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeł nosprawnych, ktora został a rozwiązana z
przyczyn lezących po mojej stronie.

Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Swiebodzinie
(66-200), ul. Zakow3. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych Sł awomir Kozieł
ido@Powiat.swiebodzin,pl, Dane na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania
wniosku. Szczegoł owe informacje o reguł ach przetwarzania danych dostępne w sekretariacie
oraz na biuro.pcpr.swiebodzin.pl.

zAŁĄczNlK! Do WNlosKU
, Lo. 1. Orzeczenie

2. Ofeńa cenowa lub faktura proforma
i , 3. Zaś wiadczenie lekarskie

UzUPEŁNloNE zAŁĄczNlKl Do WNlosKU

LISTA AŁĄCZN|KOW WPROWADZONA W NABORZE
Lista
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Stempeł  zakł adu opieki zdrowotnej

ZASWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA
( wypeł niać czytelnie w języku polskim )

1. imię i nazwisko pacjenta

2. Adres zamieszkania

3. Data urodzenia..

4. Rodzaj niepeł nosprawnoŚci...

5. Wnioskowany rodzaj sprzętu rehabilitaryjnego.......,.

6. Uzasadnienie koniecznoŚci zakupu w/w sprzętu do prowadzenia przez pacjenta rehabilitacji
w warunkach domowych

(data)

Uwaga:
ZaŚwiadczenie Iekarskie wypeł nia lekarz specjalista.


