Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2022
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

INFORMUJEMY O NABORZE
DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w związku z ogłoszonym naborem
wniosków do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie
takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Strawczynie lub telefonicznie 41 30 38 018 do 20 października 2021r.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku
2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

INFORMACJE O PROGRAMIE
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie
czasowego zastępstwa.
CEL
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnym poprzez
możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają usług
opieki wytchnieniowej.

RODZAJE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU
Program opieki wytchnieniowej będzie realizowany w dwóch formach, tj:

1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego –

(maksymalnie do 240 godzin w okresie realizacji programu), w:
1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2. ośrodku wsparcia,
3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną
opinię gminy,
4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały.
2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

(maksymalnie do 14 dni w okresie realizacji programu) w:
1. ośrodku wsparcia,
2. w ośrodku/ placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną
opinię gminy,
4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały.
UWAGA WAŻNE:
• W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne
formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu
Solidarnościowego lub z innych źródeł.
• Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki
wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
• Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą
potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub równoważnym, która:
• ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
• wymaga wysokiego poziomu wsparcia (określonego w Karcie oceny stanu
dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM)
• stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu
całodobowego
SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU
• Osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie,
ul. Żeromskiego 16 w godzinach pracy Ośrodka na podstawie karty zgłoszenia wraz z
załącznikami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
tel. 41 30 38 018.

ZAŁĄCZNIKI:
Klauzula RODO - Opieka wytchnieniowa
Karta zgłoszeniowa – Opieka wytchnieniowa

