Częstochowa, 6 kwietnia 2018 roku

Ważne! Nabór na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci do 10 maja
Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o
skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w
Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu
ruchu.
Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i
odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:
- podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu przebywać będą w Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 2018
roku
- natomiast z chorobami układu oddechowego - w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku
W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnch jest bezpłatny. Rodzice lub
opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.
Wnioski o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Oddziale
Regionalnym KRUS w Częstochowie lub w Placówkach Terenowych, których na terenie
województwa śląskiego jest 12. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć do
KRUS w nieprzekraczalnym terminie, do 10 maja 2018 roku.
W 2018 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1176 dzieci rolników
uprawnionych do świadczeń Kasy. Limity miejsc dla każdego z województw ustalono
proporcjonalnie, biorąc pod uwagę liczbę ubezpieczonych w ostatnim kwartale 2017 roku.
Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci na turnusy rehabilitacyjne muszą zostać
spełnione określone warunki i zasady. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów)
musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik
ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać
nieprzerwanie co najmniej rok. W roku 2018 na turnusy kierowane będą dzieci urodzone w
latach 2003 - 2011 (mające 7-15 lat). Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o
skierowanie na rehabilitację leczniczą, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku, w sprawie warunków i trybu kierowania
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielenia
zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).
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Wniosek powienien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na
stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać
dołączony wypełniony załącznik, stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka,
jak i oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
Dzieci kwalifikuje lekarz regionalny KRUS, pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy
rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Warto dodać, że dzieci uczestniczące w turnusach ubezpieczone są od następstw
nieszczęśliwych wypadków, gdyż umowa w tym zakresie (finansowana przez Fundusz
Składkowy Ubezpiecznia Społecznego Rolników) zawarta z Pocztowym Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych obowiązuje do 13 października 2018 roku.
Szczegółowe informacje w sprawie turnusów rehabilitacyjnych można otrzymać
w OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, pokój 24 i 25, pod telefonem nr 34 365 32
92 oraz w Placówkach Terenowych.
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