TCZEW, 09.08.2012

r.

(pieczątka zespołu orzekającego)

PZOO N.832 1 .2.481 0.20 1 2

oRzEczENlE o NIEPEŁNosPRAWNoŚct
Na podstawie art' 6b ust.

1w

zw.zań.4a

ust. 1 i ań. 6b ust. 3 Ustawy

zdnia27 sierpnia 1997 r' o rehabilitacjizawodowej

ispołecznej orazzalrudnianiu osób niepełnosprawnych (' t. Dz' U.z201.l r., Nr 127,poz.721)PowiatowyZespółds.
orzekania o NiepełnosprawnoŚci w Tczewie, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 09'08.2012
SEBASTIAN z dnia 29.06.2012 r. w sprawie
lmię i nazwisko ARTUR RosA
Data i miejsce urodzenia 30.01.2010
Numer PESEL 1 0213005091
Rodzaj i numer dokumentu toŻsamości
Adres zamieszkania 83-'t10 TczEW, uL.

r'

wniosku Pana

RosA

WĄSKA 1A/2
postanawia

l.

z^LlczY c Do osoB

N

lEPEŁNos PRAWNYGH

ll. Symbol przyczyny niepełnosprawności- 10-N 05'R
lll' NiepełnosprawnośĆ datuje się od - URoDzENlA
lV. orzeczenie wydaje się do - 31'08.2015 i:

1

1'l

WSKAZANlA DoTYcZĄcE

DOTYCZY
2) szkolenia, w tym specjalistycznego - NIE DOTYCZY
3)zatrudnieniaw zakładzie aktywności zawodowej - NlE DoTYczY
4) uczestnictwa w terapiizajęciowej - NlE DoTYczY
1) odpowiedniego zatrudnienia - NIE

5) koniecznoŚci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środkipomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające
funkcjonowanie danej osoby - WYMAGA
6) kozystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystenĄi, przez co rozumie się korzystanie
z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez siec instytucji pomocy
społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki - WYMAGA
7) konieczności stałej lub długotnłałejopieki lub pomocy innej osoby w zwiąku ze znacznie ograniczoną moŻliwością

samodzielnej egzystencji - WYMAGA
8) konieczności stałego wspÓłudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

WYMAGA

9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ań. 8 ust. 1 ustawy
Prawo o ruchu drogowym (.1. t' Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pożn. zm') - SPEŁNIA
10) prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - NIE

i

edukacji -

z dnia 20 czeMca 1997

r.

Uzasadnienie
Na podstawie analizy dokumentacji medycznej (zaświadczenie lekarskie, wypisy ze szpitali, opinia pedagogiczna,
konsultacja neurologiczna i psychologiczna), przeprowadzonego badania oraz oceny stwierdza sie, iż istniejące
schorzen ia zaliczĄądziecko do osób n iepełn osp rawnych'

Pouczenie
od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw orzekania o
NiepełnosprawnoŚci w Województwie Pomorskim za poŚrednictwem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o
Niepełnosprawnościw Tczewie, który je wydał, w terminie 'l4 dni od dnia doręczenia

orzeczenia.
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