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Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019  

współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

Zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 
 

§ 1 

Podstawa realizacji programu 

1. Podstawą realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jest umowa nr 35 Moduł III/2019/I w sprawie 

udzielenia dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych zadań realizowanych w ramach resortowego Programu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 zawarta  

w dniu 21 lipca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Słupskim.  

2. Niniejszy dokument jest zgodny z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2019 zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który określa 

zasady realizacji, cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku jest realizatorem modułu III Programu 

polegającego na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie 

członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi  

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami 

niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania 

ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia 

w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki. 

 

§ 2 

Adresaci programu 

1. Świadczeniem usług opieki wytchnieniowej może zostać objęty członek rodziny lub 

opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną, 

zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat słupski.   

2. Zakłada się, że w roku 2019 z opieki wytchnieniowej w ramach modułu III skorzysta 

łącznie 16 opiekunów, w tym: 

1) 6 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,  

2) 8 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.   

3. Warunki formalne udziału w Programie, osób o których mowa w ust. 1 będą 

weryfikowane na podstawie danych zamieszczonych w złożonym wniosku  
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o świadczenie usług opieki wytchnieniowej oraz załączonym do wniosku orzeczeniu  

o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności osoby, którą opiekuje się 

wnioskodawca.  

4. Ważność orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności musi 

obejmować okres świadczenia wsparcia w ramach Programu. 

 

§ 3 

Usługi realizowane w ramach Programu 

1. W ramach Programu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

1) poradnictwo psychologiczne – w formie zajęć grupowych,  

2) wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji – w formie konsultacji 

indywidualnych,  

3) wsparcie w zakresie nauki dietetyki – w formie zajęć grupowych i konsultacji 

indywidualnych.   

2. Łączna liczba godzin wsparcia, o którym mowa w ust. 1 dla opiekuna osoby/dziecka 

niepełnosprawnego wynosi 20. 

3. Wsparcie realizowane w formie zajęć grupowych odbywać się będzie w sali 

szkoleniowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast 

konsultacje indywidualne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, nad którą 

sprawuje opiekę wnioskodawca.  

 

§ 4 

Zasady naboru wniosków oraz kryteria kwalifikowania do udziału w Programie 

1. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi 

wytchnieniowej muszą złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek wraz  

z załącznikami.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.   

2. Do wniosku należy załączyć: 

1) kartę oceny zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel – wzór karty 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad,  

2) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,  

3) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór klauzuli 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.  

3. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20 do dnia 20 września 2019 roku.   

4. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą o ich przyjęciu decyduje data faktycznego 

wpływu wniosku wraz załacznikami do siedziby realizatora Programu, a nie data 

stempla pocztowego.  

5. Usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą przyznawane opiekunom 

dzieci niepełnosprawnych oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które 

są całkowicie niesamodzielne. Ocena stanu dzieci/osób niepełnosprawnych następować 
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będzie na podstawie dołączonej do wniosku karty oceny zdrowia pacjenta wg 

zmodyfikowanej skali Barthel.  

6. Informacja na temat zakwalifikowania lub odmowy zakwalifikowania wnioskodawcy 

do Programu zostanie przekazana pisemnie na adres wskazany we wniosku.  

7. Członek rodziny/opiekun dziecka/osoby niepełnosprawnej po zakwalifikowaniu do 

udziału w Programie zobowiązany jest do podpisania deklaracji uczestnictwa, na 

podstawie której uzyskuje status uczestnika Programu.  

8. Za datę rozpoczęcia udziału w Programie uznaje się dzień, w którym uczestnik został 

objęty pierwszą formą wsparcia. Datą zakończenia udziału jest dzień udzielenia 

ostatniej formy wsparcia. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy związane z realizacją Programu prowadzone są przez Zespół Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 

 

 

 

 

 
 


