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1. Wstęp. 
 

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020, stanowi kontynuację programu „Opieka 

Wytchnieniowa edycja 2019” i ponownie kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, 

których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia  

w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich 

umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.  

Program dotyczy członków rodzin lub 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 oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności. 

 Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi 

dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które mają największe potrzeby w zakresie zdrowia  

i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu, żyją w warunkach ciągłego 

obciążenia psychicznego i fizycznego. Muszą oni podporządkować dzienny rozkład zajęć 

czynnościom związanym z opieką, dlatego też borykają się one z brakiem możliwości 

załatwienia spraw prywatnych, niejednokrotnie pilnych. Osoby te dotykają również nagłe, 

nieoczekiwane zdarzenia losowe, takie jak np. choroba, pobyt w szpitalu czy niespodziewany 

wyjazd poza miejsce zamieszkania. W takich sytuacjach stają przed problemem zapewnienia 

opieki osobie niepełnosprawnej, co często jest bardzo trudne do zrealizowania. Potrzebują oni 

również odpoczynku od codziennego wypełniania swoich obowiązków związanych z opieką 

nad osobą niepełnosprawną. Często także dochodzi do sytuacji, w której członek rodziny lub 

opiekun sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną nie może sprostać swoim codziennym 

obowiązkom ma poczucie bezsilności. 

 

 

 



2. Podstawa prawna programu.  
 

1. Art. 7 ust. 5 ustawy o FS.  



3. Cel programu.  
 

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: 

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

2) Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki 

wytchnieniowej.  

  



4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu. 
 

1. Program będzie realizowany w zakresie Modułu III 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 dorosłymi ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa 

(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ 

rehabilitacji i dietetyki. 

2. Dla świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa 

psychologicznego lub terapeutycznego oraz w zakresie pielęgnacji/ rehabilitacji  

i dietetyki, ustala się limit 40 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego 

bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/ osobą niepełnosprawną. 

3. W ramach przyznanej usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki prowadzona będzie miesięczna ewidencja 

zrealizowanych godzin. 

4. W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako  specjalistyczna pomoc, 

będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). 

Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK  

w Górze Kalwarii i w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek 

pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby.  

5. Program obejmuje specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz 

wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Celem programu jest 

szeroko pojęte wsparcie osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i osobami 

dorosłymi. Osoby te z racji konieczności sprawowania ciągłej, całodobowej opieki 

nad swoimi bliskimi funkcjonują, często przez wiele lat, w bardzo trudnej 

emocjonalnie sytuacji, a jakość ich życia znacznie się obniża.  

6. Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK  

w Górze Kalwarii, Mrokowie oraz Piasecznie a w razie potrzeby także na terenie 



placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej 

osoby.  

 

 

 

  



5. Adresaci programu. 
 

1. Program skierowany jest do członków rodzin lub 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 oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

2. Zakłada się objęcie wsparciem świadczenia usług opieki wytchnieniowej 30 członków 

rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem  

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, z czego: 

 

a) 20 członków rodzin- dzieci do 16 roku życia 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, dla 

których usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona przy udziale środków 

Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu 

 

b) 10 członków rodzin- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których usługa opieki 

wytchnieniowej będzie realizowana przy udziale środków Funduszu 

Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu. 

 

c) Z usług opieki wytchnieniowej mogą skorzystać członkowie rodziny lub 

opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniemo 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których wynik badania na 

podstawie Karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali FIM.  

d) W ramach Programu świadczeniem usług opieki wytchnieniowej objęty może 

zostać członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad 

dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, 

zamieszkujący na terenie powiatu piaseczyńskiego.   



6. Zasady naboru.  
 

1. Nabór wniosków o świadczenie usług opieki wytchnieniowej zaplanowany jest od 20 

lipca do wyczerpania limitu rodzin, których możemy objąć pomocą.  

2. Liczy się kolejność zgłoszeń.   

3. O zakwalifikowaniu do programu lub o odmowie zakwalifikowania organizator 

(Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej) poinformuje każdego zgłaszającego  

w terminie 7 dni od dnia złożenia Deklaracji Uczestnictwa (zał. nr.1).  

Deklaracja wraz z załącznikami dostępna jest na stronach internetowych 

www.poikgorakalwaria.pl oraz www.piaseczno.pl a także w wersji papierowej  

w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej  

w Górze Kalwarii oraz Piaseczno.    

Wypełnioną, podpisaną deklarację wraz z załącznikami należy złożyć: 

1) Osobiście w siedzibie:  

a) Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, ul. Ks. Sajny 

2A; 05-530 Góra Kalwaria, (pon-ndz w godz. 9:00-21:00)   

b) Punktu Interwencji Kryzysowej w Piasecznie; 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 9; 

05-500 Piaseczno (w godzinach pracy Punktu).   

2) Skan e-mailem na adres: recepcja.poik@piaseczno.pl   

3) Pocztą na adres: Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze 

Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria. 

 

4. Do wniosku należy załączyć: 

1. orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. wypełnioną kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali FIM, (zał. nr 3) 

 

3. Rekrutacji podlegają kompletne wnioski. Rekrutacja polega na ocenie formalnej 

spełnienia kwalifikalności członków rodziny lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną oraz sprawdzeniu ważności 

orzeczenia. Ważność orzeczenia o niepełnosprawności musi obejmować okres 

świadczenia usługi. 

4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

do udziału w Programie. 

http://www.poikgorakalwaria.pl/
http://www.piaseczno.pl/
mailto:recepcja.poik@piaseczno.pl


5. Decyzje o przyznaniu lub odmowie objęcia wsparciem świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej podejmuje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

w Górze Kalwarii, na podstawie zasad określonych w Programie  

i niniejszym Regulaminie. 

6. O decyzji o przyznaniu bądź odmowie objęcia wsparciem świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej wnioskodawcy zostaną poinformowani listownie. 

7. Limit godzin, o których mowa w pkt 4 ppkt 3, należy wykorzystać nie później niż do 

dnia 20 grudnia 2020 roku. 

  



7. Prawa i obowiązki.  
 

1. Członek  rodziny/  opiekun  sprawujący  bezpośrednią  opiekę  nad  dzieckiem 

niepełnosprawnym 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 ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

z  dniem  podpisania  deklaracji  uczestnictwa  w  Programie  „Opieka 

wytchnieniowa”-edycja 2020, uzyskuje status uczestnika Programu. 

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

został objęty pierwszą formą wsparcia. 

3. Za datę zakończenia udziału w Programie uznaje się dzień udzielenia ostatniej 

formy wsparcia. 

4. Uczestnik programu zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia danych osobowych swoich oraz osoby, nad którą sprawuje 

opiekę,  w  tym  szczególnych  kategorii  danych niezbędnych  do  realizacji 

Programu.  Odmowa  podania  danych  osobowych  będzie  skutkować 

odrzuceniem z udziału w Programie, 

b) uczestnictwa  w  zaplanowanych  wobec  niego  formach  wsparcia  i  udziału 

w nich, 

c) wcześniejszego  poinformowania  Specjalisty  o nieobecności  w  terminie 

umówionego spotkania, 

d) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych 

mogących mieć wpływ na realizację Programu, 

e) udziału w badaniach monitorujących, 

f) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

5. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a) udziału w zaplanowanych formach wsparcia,  

b) decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać, 

c) zgłaszania  uwag  i  oceny  formy  wsparcia,  którymi  został  objęty  

w realizowanym Programie. 

  



8. Postanowienia końcowe.  
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas 

trwania Programu. 

2. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii  zastrzega  sobie  

prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy  

pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, od 

jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

4. Powiatowy Ośrodek interwencji Kryzysowej  zastrzega    sobie    prawo    

zaprzestania    realizacji    Programu   w    razie rozwiązania umowy  

o dofinansowanie z Wojewodą. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 



 


