
 

 

  

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 

 
Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w związku z możliwością przystąpieniem 
do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który jest finansowany ze środków pochodzących 
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające 
następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia. 

Program kierowany jest do: 

1. dzieci 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 oraz 

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji 

2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 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. 

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. 

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej: https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-solidarnosciowy/opieka-wytchnieniowa 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie 
im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa 
może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych 
obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. 

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą również składać deklarację uczestnictwa w 
programie na kolejny rok z zastrzeżeniem, że program będzie kontynuowany w następnym roku. 
Informacja taka posłuży diagnozie potrzeb mieszkańców miasta w tym zakresie. 

Zgłoszenie na rok 2021 trwa od 31.12.2020r. Karty zgłoszeń o przyznanie pomocy w formie opieki 
wytchnieniowej można składać w Miejsko -Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce  

https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-solidarnosciowy/opieka-wytchnieniowa


 

ul. Dworcowa 33 w godzinach od 8.00-15.00. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu 75 
74 11 800 wew.12 u pracownika Anita Szawioła. 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku: 
- dowód osobisty osoby składającej wniosek, 
- orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej pomocy , 
- karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL (opcjonalnie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


