WOJEWODA POMORSKI
Gdarisk, dnia 13 lutego 2OI9 r'

PS-1X,9520.8.2019.lM

Zawiadomienie o wpisie do reiestru oSrodk6w

oDl22/08lLe
ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
poz' 511) po
ispolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (j' t' Dz' U' 2018 r'
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21- stycznia 2019 r' informujq, ie:
Na podstawie art. 10 d

o$rodek wypoczynkowy,,Diuna", ul. Nadmorska L4, 84-360 teba
lutego 2QL9r. uzyskuje wpis do rejestru oSrodk6w, w ktorych mogE odbywac siq
grup
turnusV rehabilitacyjne, i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych
turnusowych os6b niepefnosprawnych:
z dniem L3

- z dysfunkcjq narzqdu ruchu, z wylqczeniem

os6b poruszajqcych siQ na w6zkach

inwalidzkich,

- z upo6ledzeniem umYslowYm,
- z chorobq psychicznq,
- z padaczkq,
- ze schorzeniami ukfadu krqienia,
- ze schorzeniami ukladu oddechowego,
- kobiety po mastektomii,
- z autyzmem,
- z celiakiq,
- z cukrzycq,
- z choroba Parkinsona,
- z chorobami ukfadu Pokarmowego,
- z chorobami ukfadu moczowo-pfciowego,
- z chorobami neurologicznYmi,
- z chorobami dermatologicznYmi,
- z chorobami ukfadu krwiotw6rczego'
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-

z m6zgowym

poraieniem dzieciqcym,

zzaburzeniamigfosu i mowy,
z zespolem Downa,

ze schorzeniami ukladu

oddechowego, '

ze schorzeniami endokrynologicznymi,
ze schorzeniami narzqd6w wydzielania wewnQtrznego

na nastqpujqce turnusy rehabilitacyjne:

usprawniajqco-rekreacyjne,
psychotera peutyczne,
nauki nieza le2nego funkcjonowania z niepef nosprawno6ciq,

Niniejszy wpis zachowuje wa2noSi do dnia 13 lutego 2022 r.

Pouczenie:

Oirodek niezwlocznie powiadamio wojewodq o koidej zmionie warunkow stanowiqcych
podstawq do uzyskania wpisu do rejestru olrodkow, w ktorych mogq odbywot siq turnusy
rehobilitacyjne,
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