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Rodzina zastepc乙a spok「e、Vn-Ona,

nleZaWOdowa, ZaWOdowa specJaIIStyCZna,

zawodowa petnIaCa funk明POgOtOWla

rodzmnegO, 「Odzinny dom dzleCka *

(Imi? l naZWisko)

(adres zamleSZkanIa)

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

ul.Mila26

77○○00 Ryt6w

WNIOSEK

Zwracam sl? Z PrO担y o refundaQj? koszt6w poniesiony za prywatna wIZyt? dziecka

... u lekarza psychiatry w ramach pr(加ktu..Pomorskie dzieciom

WSP6捕nansowanego ze stodk6w Europqiskiego Funduszu Spolecznego w ramach

Regionalnego Programu Ope「ac男negO W(串w6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Poddzia書anie 6.2.2. RozwQl uSlug spo書ecznych.

OSwiadczam, Ze W/w wIZyta Odbyねsl? W dniu….

RefundaQj? koszt6w poniesiony za prywatna wIZyte dziecka u lekarza psychiatry

PrOSZ? PrZela6 na konto bankowe o numerze:

(podpIS 「OdzICa ZaStePCZegO/ prowadzacego rodzImy dom dzleCka )

W zalapzeniu :
I ・ D。kument powierdzqiacy po…eSIOne koszty za wIZyte dz-eCka u iekar乙a psychiat「y

* niewia§ぐiwe sk「c針i〔.
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Przychylam / nie przychylam sie do p「oSby.

Bytdw, dn.

(data) (PieczeC i podpis dyrektora)
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Regulamin refundacji koszt6w poniesionych za prywa`nq wizyte dziecka umieszczonego

W rOdzinnej宣brmie pleCZy ZaStePCZej u lekarza psychiatry w ramach projektu

Pomorskie dziecio血,,

お面

1・ Nini匂szy regulamin (ZWany dal匂regulaminem) okre§1a zasady i warunki pokrywania

koszt6w prywatnych wizyt dziecl umieszczonych w rodzimych fomach pieczy

ZaSt印CZq na terenie powiatu bytowskiego u lekarza psychiatry w ramach pr〔直ktu

..Pomorskie dzjeciom‘‘ (ZWany dalej prQjektem) wsp6捕nansowanego z Europqiskiego

Funduszu Spo書ecznego.

2. Prqiekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ZWane

dal匂PCPR na podstawie umowy nr 8/U-ROPS-EFS/2021.

3. Prqiekt jest wsp6描nansowany ze　§rodk6w Europ匂skiego Funduszu Spoすecznego

W ramaCh Regionalnego Programu OperacyJnegO Wojew6dztwa Pomorskiego na lata

201 4-2020, Poddzlalanie 6.2.2. Rozw(うi us書ug spolecznych.

4. Ka乞de dziecko w ramach prQjektu mozc skorzysta6 z 10 konsultacJl u lekarza psychiatry.

§2

1. Zwrot koszt6w poniesionych za prywatnq wIZyt? dziecka u lekarza psychiatry nastapl na

POdstawie dostarczonego do PCPR w Bytowie wniosku wraz z dokumentem

POtWierdz雀iacym udzielenie konsultacji psychiatry′CZnqi (np. faktura, raChunek lub inny

dow6d wplaty wystawiony lmiennie na rodzica zast?PCZegO lub prowadzacego rodzinny

dom dziecka), Wydanego przez plac6wk? medyczna, W kt6rej odby書a si? WW. Wizyta.

2. Wniosek wraz z dokumentem potwierdz年jqcym poniesione koszty za wizyt? dziecka

u lekarza psychiatry nalezy zIozy6 w PCPR w Bytowie ul. Mi書a 26, 77-100 Byt6w.

3　Koszty zwrotu poniesione za prywatne wIZyty dzieci u lekarza psychiatry refundowane

b?da jedynie na podstawie kompletnie zIozonych wniosk6w.
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§3

1　Refundaqia koszt6w za prywatna wIZyt? dziecka u lekarza psychlatry dokonywana 」eSt na

rachunek bankowy wskazany przez rodzin? ZaStePCZ糾′prowadzacych rodzinny dom

dziecka w za均czniku ur l.

2. Po sprawdzeniu wniosku pod kqtem merytorycznym i formalnym p「zez pracownika

Dzlafu Pieczy Zastepczq i Realizacji Swiadczeh Socjalnych w PCPR w Bytowie,

wniosek zostanie przekazany Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Bytowie ceiem zatwierdzenia

3. Wyplata stodk6w nastqpI W teminie 14 dni od dnia zIozenia kompletnego wniosku na

rachunek bankowy wskazany przez rodzin? ZaSt?PCZq/prowadzapych rodzinny dom

dziecka we wniosku.

§4

L Refundadi b申a podlegaC koszty wIZyt lekarskich, kt6re odb?da si? do dnia 31 stycznia

2023r.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Byしowie zapewnia sobie prawo zmiany

regulaminu.
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