
      Załącznik do zarządzenia Dyrektora nr 15/2020 

  z dnia 03.06.2020 r. 

 

 

Wytyczne w zakresie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

w 2020 roku. 

 

1. Zakres realizacji programu 

Programu Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020  

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny  

lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  

o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi,  możliwości skorzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia  

w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.          

 

2. Grupa docelowa 

Członkowie  rodzin   lub  opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi  

z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

W 2020 roku do programu zostanie zakwalifikowanych 10 osób tj. 4 członków rodzin lub 

opiekunów sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 

oraz 6 członków rodzin lub opiekunów sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą  ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.  

Program skierowany jest do mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 
3. Usługi dostępne w ramach programu: 

1) Specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne, terapeutyczne dla członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem 

o niepełnosprawności bądź osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub 

orzeczeniem równoważnym. 

 

2) Nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 

bądź osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 



 

4. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 – załącznik nr 1 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej 

muszą złożyć prawidłowo wypełnioną  kartę zgłoszenia wraz z załącznikami. 

 

 
5. Wymiar godzinowy 

Limit godzin dostępnych usług: 40 godzin na osobę realizowanych w okresie od lipca 2020 r. 

do grudnia 2020 r. 

W celu zapewnienia kompleksowości udzielanego wsparcia w karcie zgłoszenia do „Programu 

opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 należy wskazać usługi, z których chce korzystać opiekun. 

Uwaga: usługa nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji traktowana jest łącznie i należy 

wskazać dany typ usługi. 

 

 
6. Kryteria kwalifikacji do udziału w programie. 

1) Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia.  

2) Liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej  

wg zmodyfikowanej skali FIM (od 0 do 75 punktów). 

 
O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożonych wniosków oraz liczba punktów 

przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali 

FIM 

 
7. Termin naboru wniosków. 

Wnioski przyjmowane są od dnia 08 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

 
8. Miejsce składania wniosków: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44-300 

Wodzisław Śląski w godzinach od 7.30-15.30 lub drogą elektroniczną na adres: 

pcpr_wodz@poczta.onet.pl 

 

 

 
8. Kontakt telefoniczny: 

Zespół Pomocy Instytucjonalnej i Postępowań Administracyjnych, tel. 32 455 14 30 wew. 38.  

 


