Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
W dniu 11 października 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór
wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Na realizację
Programu Minister przeznaczył kwotę 60 mln zł.
Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Karty zgłoszenia do Programu będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej, jako realizatora Programu, po przyznaniu przez Ministra
środków z Funduszu Solidarnościowego. O terminie przyjmowania zgłoszeń do Programu
poinformujemy na stronie internetowej MOPS.
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 możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
Program ma także zapewniać:
1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym
stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe
odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki
wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego
dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podmioty uprawnione do składania wniosków
O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu
terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.
Terminy naboru wniosków w ramach Programu:
1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu
do właściwego wojewody (załącznik nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia
22 października 2021 r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu
wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej
(załącznik nr 2A lub 2B oraz załącznik 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada
2021 r.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia
wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje:
https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

