Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu
u „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021
Gmina Miejska Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu przystąpiła
przystąpił do
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministra Rodziny
Społecznej. Program będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu będzie finansowane ze środków
Solidarnościowego.

Programu
i Polityki
w Białej
Funduszu

Termin realizacji Programu upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepe
niepełnosprawności
łnosprawności oraz orzeczeniami
równoważnymi (zgodnie
godnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnos
niepełnosprawnych
prawnych (Dz. U. z 2021
202 r.
poz. 573).
Program ma zapewniać członkom rodziny lub opiekunom osób niepełnosprawnych:
niepełnosprawnych
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, p
pielęgnacji,
ielęgnacji, prowadzenia działań
rehabilitacyjnych w warun
warunkach
kach domowych oraz objęcie specjalistycznym
poradnictwem
m w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia
osób niepełnosprawnych, zagadn
zagadnienia
ienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu
życia.
Program będzie realizowany
owany w następujących formach:
1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię
gminy/powiatu.
2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
a) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię
gminy/powiatu.
3) świadczenie 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 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
lub z innych źródeł.
Usługi opieki wytchnieniowej realizowane „w innym miejscu wskazanym przez uczestnika
Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu”, mogą świadczyć:
a) 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 2021, stanowiącej załącznik nr 4 do Programu);
b) osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne,
udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom
niepełnosprawnym.
W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego,
w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, placówka
przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną
ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobę z orzeczeniem równoważnym ma
obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb.
Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług w formie pobytu dziennego wynosi
12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
W ramach Programu ustalono następujące limity:
1) limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu
dziennego;
2) limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu
całodobowego (jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni
w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania
bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo);
3) limit 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość
skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej
na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.
Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia
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:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu
całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Gmina/powiat bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników
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 oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej
wg zmodyfikowanej skali FIM (załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz
rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub 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 ta nie
jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy
Programu posiadający ją będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej
w pierwszej kolejności.
Gmina/powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom
sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
samodzielny wybór:
1) osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;
2) miejsca, o którym mowa w dziale V ust. 4 pkt 1 lit. c oraz ust. 4 pkt 2 lit. c Programu,
z zastrzeżeniem, iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
Usługa opieki wytchnieniowej nie może być świadczona przez członków rodziny
w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie
zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa
do gminy/powiatu oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej
nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
Osoby potrzebujące wsparcia w postaci usługi opieki wytchnieniowej mogą złożyć
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska (do skrzyni umieszczonej na parterze budynku)
lub pocztą tradycyjną:
- Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (wypełnioną
i podpisaną),
- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności,
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
- oświadczenie o korzystaniu / nie korzystaniu z ośrodka wsparcia, placówek pobytu
całodobowego, internatu
- Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
(nieobowiązkowo)
– w terminie do dnia 7 maja 2021 r.

Po upływie ww. terminu karty zgłoszenia będą przyjmowane/rozpatrywane wg kolejności,
do wyczerpania limitu godzin/dni przewidzianych do realizacji w poszczególnych formach
Programu.
W przypadku chęci skorzystania z opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego
poradnictwa prosimy złożyć oddzielną kartę zgłoszenia do Programu wraz z załącznikami.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska,
pokój nr 4, nr telefonu: 83 344 46 14, 83 343 85 37.
Do pobrania:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 – załącznik nr 8
do Programu
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych
3. Oświadczenie o korzystaniu / nie korzystaniu z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu
całodobowego
4. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM –
załącznik nr 7 do Programu
5. Dodatkowa informacja do załącznika nr 7 do Programu
6. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

