
 

 

 

 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” w Gminie Rogoźno 

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:  

• Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia.  

• 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. 

UWAGA: informujemy, że złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z przyznaniem 

opieki wytchnieniowej, wnioski rozpatrywane są w roku złożenia i nie przechodzą na kolejne 

lata. 

 

Termin naboru dokumentów: 

Karty przyjmowane są od dnia 01 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

Miejsce składania dokumentów: 

Kompletną dokumentacje można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rogoźnie, ul. Kościuszki 41B, w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od 

wtorku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 lub przez e-PUAP.  

Osoba do kontaktu: Olga Wiśniewska-Dzik, tel. 785-009-450. 

 

Gmina Rogoźno w ramach zwartej umowy otrzyma wsparcie finansowe ze środków 

pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu. Zadanie 

realizowane będzie w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

 

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa – edycja 2020”. 

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy o FS. Program realizowany jest w 

ramach Funduszu Solidarnościowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie 



członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 

zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień 

w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć 

na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki 

wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby 

niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli 

wykonywać swoich obowiązków. 

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej. 

 

Program jest realizowany w trzech formach: 

1)  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:  

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

b) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,  

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które 

otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program. 

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: 

a) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,  

b) w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do 

rejestru właściwego wojewody,  

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które 

otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program. 

3) 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/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w 

zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 

 

 W roku 2020 ustalono  następujące limity:  



1) limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 

2) limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; 

3) limit 40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie 

nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.  

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą  

niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie 

ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.  

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar 

ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena 

dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności 

funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 

7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ 

fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 75 punktów (wg 

zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej 

kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego 

bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności 

funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem 

obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu 

posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w 

pierwszej kolejności.  

 

 

 


