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ZASADY REALIZACJI PROGRAM
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019
I.

Podstawa prawna Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019:

a) art.7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz.2192);
b) art.17 ust. 1 pkt.11 oraz art. 17 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2014 r o pomocy
społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.).

II.

Realizatorami Programu na terenie Miasta Stołecznego Warszawy są:

a) Ośrodki Pomocy Społecznej,
b) Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”,
c) Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

III.

Cel Programu:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, zwany dalej „Programem” kierowany jest do
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności (bądź równoważnym), których członkowie rodzin lub opiekunowie
sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej
przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie
opieki na tym osobami.
Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel
powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie
z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in.
wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Program jest współfinansowany z Solidarnościowego
Niepełnosprawnych oraz ze środków m.st. Warszawy.
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IV.

Adresaci Programu:

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią
opiekę nad:
a) 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.
b) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

V.

Realizacja Programu:

1. Zakres
Moduł I (M I) - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby
korzystającej w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi
realizowane będą zgodnie ze „Standardami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych realizowanych przez m.st. Warszawę” w zakresie zadań własnych gminy
(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1710/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30.10.2017 r.
z późn.zm.).
Osoba wnioskująca o usługi zobowiązana będzie do zapoznania się i podpisania
oraz przestrzegania regulaminu świadczenia ww. usług na terenie m.st. Warszawy (załącznik
nr 3);
Moduł II (M II) - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane
w mieszkaniach chronionych (dla osób powyżej 18 roku życia) w formie pobytów 7 lub 14
dniowych zgodnie z regulaminem (załącznik nr 2).
Osoba wnioskująca o usługi zobowiązana będzie do zapoznania się i podpisania oraz
przestrzegania regulaminu (załącznik nr 2), a opiekun faktyczny zobowiązany będzie do
zapoznania się i podpisania praw i obowiązków opiekuna (załącznik do załącznika nr 2).
Opiekun faktyczny odbiorcy usługi zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia podopiecznego (nie starszego niż 14 dni) w dniu rozpoczęcia
pobytu w mieszkaniu chronionym.

Strona 2 z 6

_________________________________________________________________
Moduł III (M III) - Usługi opieki wytchnieniowej w formie:



specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego,
nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

2. Limity usług opieki wytchnieniowej
W roku 2019 zgodnie z zapisami Programu, usługi opieki wytchnieniowej przysługują
w ramach ustalonych limitów w Modułach:
M I - limit 240 godzin (stanowi sumę wsparcia łącznie dla M I i M III),
M II – 7 lub 14 dni, limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
całodobowego,
M III - limit 240 godzin (stanowi sumę wsparcia łącznie dla M I i M III).

3. Odpłatność za usługi opieki wytchnieniowej
Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w 2019 r. przyznana dla dzieci z orzeczoną
niepełnosprawnością oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bądź
orzeczeniem równoważnym), o których mowa powyżej są przyznawane bezpłatnie.
Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego
lub terapeutycznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki prowadzone są dla opiekunów
bezpłatnie.

4. Tryb wnioskowania o usługi opieki wytchnieniowej
Usługi opieki wytchnieniowej w formie usług świadczonych w miejscu zamieszkania osoby
korzystającej lub formie pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym przyznaje się na
wniosek osoby niesamodzielnej lub opiekuna prawnego / kuratora w drodze decyzji
administracyjnej.
Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub
terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki przyznaje się na wniosek
opiekuna osoby niesamodzielnej.
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5. Nabór wniosków
1. Wniosek według załączonego wzoru (zał. nr 1) wraz z załącznikami należy składać do
Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego wg miejsca zamieszkania osoby
z niepełnosprawnością lub opiekuna prawnego / kuratora.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) w przypadku osób z niepełnosprawnościami poniżej 16-tego roku życia: orzeczenie
o niepełnosprawności zawierającego wskazania:
 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,
b) w przypadku osób z niepełnosprawnościami powyżej 16-tego roku życia: orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne,
c) wypełnioną Kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel,
d) w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie niezbędne jest
przedstawienie oryginału postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie
aktualnego sądu prowadzącego nadzór.
3. Nabór wniosków na usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania
osoby korzystającej (M I) oraz w formie specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki
(M III) będzie prowadzony od dnia 30 września 2019 r.
4. Nabór wniosków na usługi w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniach
chronionych (M II) będzie prowadzony w terminie od dnia 30 września do
8 października 2019 r.
5. W przypadku niewykorzystania limitu usług opieki wytchnieniowej na rok 2019
w Module II może zostać ogłoszony dodatkowy termin naboru wniosków.

6. Kwalifikowanie do Programu
a) Wnioski będą rozpatrywane przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
b) Ośrodek Pomocy Społecznej dokona weryfikacji wniosków według kryterium:
 niekorzystanie z innych form usług, w miejscu zamieszkania osoby
z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, jako
zorganizowanej usługi (M I i II),
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niekorzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja
2019 (M I i II),
rodzinny wywiad środowiskowy,
wartość punktowa badania wg skali Barthel.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z usług opieki wytchnieniowej przysługuje członkowi rodziny
lub opiekunowi sprawującemu bezpośrednia opiekę nad osobą, której wynik uzupełnionej
Karty oceny stanu pacjenta wg skali Barthel wyniósł od 0 do 40 punktów i dotyczy:


dzieci niepełnosprawnych 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;
 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bądź posiadających orzeczenie
równoważne).
c) Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzi listę osób zakwalifikowanych do objęcia usługami
opieki wytchnieniowej zgodnie z limitami.
d) Osoby wnioskujące (odbiorca usługi oraz opiekun faktyczny) o usługi opieki
wytchnieniowej zobowiązane będą do podpisania regulaminów (załącznik nr 2 i nr 3) oraz
praw i obowiązków (załącznik do załącznika nr 2) podczas przeprowadzanego rodzinnego
wywiadu środowiskowego.
e) Opiekun faktyczny odbiorcy usługi zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia podopiecznego (nie starszego niż 14 dni) w dniu rozpoczęcia
pobytu w mieszkaniu chronionym.

VI.

Załączniki:



Załącznik nr 1 - Wniosek o świadczenie usług opieki wytchnieniowej;



Załącznik nr 2 - Regulamin świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu
całodobowego w mieszkaniu chronionym;



Załącznik nr 3 - Regulamin świadczenia usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy
- (załącznik nr 5 do „Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych realizowanych przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych
gminy”).
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VII.

Uwagi:

1. Zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 wchodzą w życie
z dniem opublikowania na stronie internetowej Miejskiej Polityki Społecznej.
2. Zapisy niniejszego dokumentu mogą ulec zmianie.
3. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Miejskiej
Polityki Społecznej.
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