Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
w ramach rządowego programu
„Opieka wytchnieniowa– edycja 2022”
poszukuje osób zaineresowanych udziałem w programie
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
-

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi
opieki wytchnieniowej.
Program ma zapewniać:
1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe
odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie
czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w formie :
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a)

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b)

ośrodku wsparcia,

c)

innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną
opinię gminy/powiatu,

d)

domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały1).

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a)

ośrodku wsparcia,

b)

ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c)

innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną
opinię gminy/powiatu,

d)

domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie
(skrzynka pocztowa) w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2021 r. do godz. 15.00.
Karty, które wpłyną w dowolnej formie po terminie będą brane pod uwagę przy składaniu
wniosku o dofinansowanie usługi, jednak bez gwarancji ich uruchomienia.
Karta może zostać przesłana w wersji elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@ops.zawadzkie.pl – oryginał papierowy może zostać przekazany
najpóźniej w dniu uruchomienia usługi.
Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

1)

Dopuszcza się możliwość realizacji usług opieki wytchnieniowej w domu pomocy społecznej jedynie w przypadku kiedy dom
pomocy społecznej zdecyduje się na zmniejszenie liczby miejsc, a co za tym idzie i zmniejszenie powierzchni obiektu na
realizację ustawowych zadań placówki (jednak nie kosztem osób mających ustalone prawo do pobytu w placówce), a powstała
w ten sposób wolna infrastruktura zostanie przeznaczona na świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Taka działalność
powinna zostać wydzielona organizacyjnie, poza dom pomocy społecznej. Gmina lub powiat przystępując do realizacji usług
opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 podejmie uchwałę, w której określi zasady
udzielania pomocy w ramach ww. Programu.

