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Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje,
iż Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2021 roku
do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”
realizowanego w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z
orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki
wytchnieniowej, zwanych „uczestnikami Programu", którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej przerwy w
sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Program w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić:
1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na
odpoczynek i regenerację;
2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze
sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie
specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób
niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową
uczestników Programu ale w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze
znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
1) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
2) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
3) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka
szkolno-wychowawczego czy internatu.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym
funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana 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 18 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.
Program jest realizowany w trzech formach:
1) świadczenia usługi 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.
2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia,
b) w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym,
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c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu .
3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego
poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
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 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu
Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka
wytchnieniowa - edycja 2021, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług
opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty
elektronicznej. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez
Karty zgłoszenia do Programu Opieka - edycja 2021 jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji.
W przypadku przyznania opieki wytchnieniowej nie ma obowiązku wydawania decyzji
administracyjnych – do pierwszego wsparcia kwalifikuje jedynie wypełniona przez opiekuna Karta
zgłoszenia.
Mając na względzie powyższe osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać swoje potrzeby
do pracowników socjalnych Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej do dnia
30.12.2020 r. Niniejsze zgłoszenia posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku
2021 i ubiegania się przez Gminę Błażowa o środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu
„Opieka wytchnieniowa-edycja 2021”.
Szczegółowe Informacje dotyczące edycji 2021 udzielane są przez pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej jak również znajdują się na poniżej załączonych stronach internetowych:
1.
https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2
2. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1135,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021
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1. Karta zgloszenia do Programu Opieka wytchnieniowa-edycja 2021.
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