
 

 

 

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU  

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach  

ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Modliborzyce do wzięcia udziału  

w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2. 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 czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem 

opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację (poprzez możliwość uzyskania 

doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej). 

 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka 

rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną  

i sprawującym nad nią całodobową opiekę. 



Uczestnik Programu za usługi w ramach opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2022 proszone są o wypełnienie i dostarczenie: 

1. Karty zgłoszenia; 

2. Klauzuli informacyjnej; 

3. Oświadczenia dotyczącego wskazania osoby do świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej (JEŻELI DOTYCZY); 

4. Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) lub 

orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia 

traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

(w przypadku osób dorosłych); 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63,  

23-310 Modliborzyce. 

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Przewidywana liczba uczestników programu to 2 osoby wymagające wysokiego poziomu 

wsparcia, tj. osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecko  

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu  

o niepełnosprawności  

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć: 

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent 

osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi 

opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby 

niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub 

2) osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym. 

 



 

UWAGA! 

Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez osobę będącą członkiem rodziny 

osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osobę faktycznie zamieszkującą 

razem z osobą niepełnosprawną – uczestnikiem Programu. 

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach styczeń – grudzień 2022 r. po 

podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu. 

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, 

 finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego 

w kwocie  14 688,00 zł 

 

 


