KATALOG KOSZTÓW REFUNDOWANYCH
aktualizacja 07.10.2019r.

1. Sprzęt rehabilitacyjny, terapeutyczny i medyczny (wraz z ubezpieczeniem)
 łóżko rehabilitacyjne
 wózek inwalidzki
 fotelik samochodowy
 okulary korekcyjne
 aparat ortodontyczny
 obuwie ortopedyczne oraz wkładki
 protezy
 aparaty słuchowe wraz z akcesoriami
 glukometry wraz z akcesoriami
 inhalator
 oczyszczacz powietrza
 kołdry obciążeniowe/sensoryczne, poduszki
 rower rehabilitacyjny
 inne sprzęty rehabilitacyjne np. rowerek stacjonarny
 telefony oraz sprzęt komputerowy np. laptopy, tablety, routery, drukarki oraz specjalistyczne
oprogramowanie dla celów terapeutycznych typu mówik (wymagają zalecenia)
 pozostałe (hamak, trampolina, huśtawka, zjeżdżalnia, hulajnoga, deskorolka, basen, wózek,
rower) (wymagają zalecenia)

2. Pomoce terapeutyczne
 artykuły papiernicze
 zabawki i pomoce edukacyjne
 książki (m.in. podręczniki szkolne)

3. Produkty farmaceutyczne i zdrowotne
 wszystkie lekarstwa (wymagają zalecenia lub recepty)
 wszystkie suplementy diety (wymagają zalecenia lub recepty)
 specjalistyczne produkty spożywcze związane z dietą m.in. nutridrinki, mleko specjalistyczne
–

preparaty dla dzieci z refluksem, alergią i innymi problemami (wymagają zalecenia lub są
wskazane

w

diagnozie).

Nie

dotyczy

ogólnodostępnych

produktów

spożywczych

bezcukrowych, bez laktozy oraz bezglutenowych.
 artykuły higieniczne (bandaże, plastry, opatrunki, pampersy, podkłady higieniczne, chusteczki
itp.)
 specjalistyczne kosmetyki pielęgnacyjne
 specjalistyczna odzież (m.in. ze sklepów medycznych, zawierające informację, że jest to
produkt zdrowotny (wymaga zalecenia)

4. Diagnostyka medyczna i leczenie
 operacje i zabiegi
 badania lekarskie i konsultacje
 badania laboratoryjne
 inne

badania

specjalistyczne

np.:

laryngologiczne,

neurologiczne,

psychiatryczne,

psychologiczne itp.
 pobyt w szpitalu opiekuna
 testy alergologiczne i obciążeniowe

5. Terapie i rehabilitacje
 turnusy rehabilitacyjne wraz z noclegiem i dojazdem
 terapia SI, behawioralna, logopedyczna, sensoryczna, TUS, Biofeedback, Tomatis, terapia
dźwiękiem itp.
 zooterapia np.: dogoterapia, delfinoterapia, hipoterapia itp.
 masaże lecznicze
 zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna, basen, szachy, piłka nożna, taniec, sztuki walki itp.
 zajęcia edukacyjne i korepetycje m.in. kursy językowe.
 dokształcanie rodziców np.: szkolenia, książki itp. (dotyczące stanu zdrowia dziecka).
 opłaty za specjalistyczną opiekę dzienną np.: przedszkole, szkoła, dzienne domy pobytu wraz z
wyżywieniem
 zakup zwierząt do terapii (wymagane zalecenie od specjalisty, umowa kupna - sprzedaży).

6. Transport
 koszty zakupu paliwa lub przewozu osoby niepełnosprawnej taksówką lub wykwalifikowaną
firmą przewożącą osoby niepełnosprawne (do kwoty 500 zł miesięcznie - niezbędne

potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalistycznej, iż dziecko
uczestniczy w zajęciach lub terapii i wymaga transportu).
 dopłaty do zakupu samochodu (jednorazowo do kwoty 5.000 zł - niezbędne potwierdzenie w
formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalistycznej, iż dziecko uczestniczy w zajęciach lub
terapii i wymaga transportu).

7. Remonty niwelujące bariery
 rampy, szyny podjazdowe, windy
 remonty oraz zakup mebli, dostosowujące miejsce zamieszkania do potrzeb Beneficjentów
(wymagają zalecenia).

 minimalna kwota wniosku o refundację 150 zł.
 minimalna kwota wniosku o zapłatę: 1.000 zł.
 wszystkie wnioski dotyczące wydatków z poza katalogu, będą rozpatrywane
indywidulanie z wydłużonym terminem od 3 do 10 dni roboczych.
 wnioski, do których będą załączane faktury zbiorcze, zawierające produkty
niepodlegające refundacji, będą odrzucane. Na fakturach powinny znajdować się tylko
produkty podlegające refundacji.
 refundacji nie podlegają koszty związane z zakupem: wyrobów alkoholowych,
tytoniowych, napojów energetycznych, napojów kolorowych (gazowanych), przekąsek
(chipsy, prażynki, paluszki. krakersy itp.), artykuły spożywcze typu "fast food".

