TURIIUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKOW UBF,ZPIF,CZONYCH W KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w okresie wakacji letnich organizule turnusy
jest
rehabilitacyjne dla dzieii rolnik6w ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci Lqczony
z programem rehabilitacji Ieczniczej w zakresie: wad postawy i chor6b ukladu ruchu oraz ukladu
ojd.rtro*ego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny musz? byd samodzielne i zdolne do
samoobslugi. Turnus rehabilitacyjny trwa 2I dni.
Zasady kierowani a dziecka na turnus rehabilitacyj ny :
1. przynajmniej jedno z rcdzic6w (prawnych opiekun6w) podlega ubezpieczeniu spolecznemu
rolnik6w.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2002 -2010.
3. podstaw[ skierowania na turnus rehabilitacyjny jest ,,wniosek o skierowanie dzieckana turnus
rehabilitacyjny" wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub Iekatza
specjalistg, w leczeniu kt6rego pozostaje dziecko wraz z ,,informacj4 wychowawcy klasy
i oSwiadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego".
pierwszefstwo w skierowaniu na turnus reh lilitacyjny maj4 dzieci, kt6re po raz pierwszy
zlozryly wniosek i w stosunku do kt6rych powiatowe zespoty ds. orzekania o niepelnosprawnoSci
orzekty niepelnosprawnoS6 skutkuj4c4 prawem do wyplaty zasilku pielggnacyjnego.
OdplatnoS 6 za p obyt kahdego dziecka wynosi 200 zl.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny nastgpuje z siedziby Oddziafu lub Plac6wki Terenowej
fdUS pod nadzorem wyznaczonych pracownik6w odpowiedzialnych za bezpieczny ptzejazd
dzieci na trasie KRUS - oSrodek rehabilitacyjny. Przew6z dzieci odbywa sig wynajgtym
autokarem. Koszt podr62y dziecka odpowiadai4cy r6wnowartoSci cen bilet6w PKS i PKP 2 kl.
(w obie strony) pokrywaj4 rodzicelopiekunowie prawni.
Dzieci uczestnicz4ce w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone s4 od nastgpstw
nieszczgsliwych wypadk6w. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusiewraz z dojazdami.
W 2017 r. Oddzia|Regionalny KRUS w Bialymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:
- dla dzieci ze schorzeniami ukladu ruchu

centrum Rehabilitacji Rotnik6w KRUS w Horyrflcu Zdroju
w terminie 25.06. - 15.07.2017 r.
- dla dzieci ze schorzeniami ukladu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolnik6w KRUS w Szklarskiej Porgbie
w terminie 12.07. - 01.08.2017 r. ora,z
Centrum Rehabilitacji Rolnik6w KRUS w Iwonicza Zdroiu
w terminie 18.07. - 07.08.2017 r.
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny naleiry zglosi6 sig
do najblizszej jednostki organizacyjnej KRUS po druk ,,wniosku o skierowanie dziecka na turnus
rehabilitacyjny" i ,,informacji wychqwawcy klasy i oSwiadczenia rodzicalopiekuna prawnego".
Druki s4 dostgpne r6wniez na stronie internetowej Kasy www.krus.gov'p1.
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