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Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 

w ramach rządowego programu  

„Opieka wytchnieniowa– edycja 2023”  

poszukuje osób  zaineresowanych  udziałem w programie 

 

I. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;  

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:  

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 

5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej.  

 

II. Program ma  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; 
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2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe 

odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad 

osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 

 

III. Program jest realizowany w formie : 

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:  

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

b) ośrodku wsparcia, 

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu1), 

spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię 

gminy/powiatu,  

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały2), 

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, 

o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej 

w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych 

miejsc; 

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w: 

a) ośrodku wsparcia, 

                                                           
1) Przez Realizatora Programu rozumie się gminę/powiat oraz podmioty, o których mowa części V ust. 24 pkt 2 i 
pkt 4. 
2) Realizacja usług opieki wytchnieniowej w domu pomocy społecznej wymaga wyodrębnienia 
infrastrukturalnego oraz organizacyjnego świadczenia opieki wytchnieniowej poza dom pomocy społecznej, tj. 
poza statutową działalność domu, jaką jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i 
edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, dla mieszkańców domu, o których  mowa w art. 55 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Gmina lub powiat przystępując do realizacji usług opieki 
wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 podejmie uchwałę, w której określi 
zasady udzielania pomocy w ramach ww. Programu. Przyjęcie uchwały następuje na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 
4 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; lub 
art. 19 pkt 16 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy podejmowanie innych działań 
wynikających z rozeznanych potrzeb. 
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b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, 

spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię 

gminy/powiatu,  

d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat3), 

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, 

o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej 

w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych 

miejsc. 

 

IV.  Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w miejscach, o których mowa 

w pkt III ppkt 1 lit. a i c oraz pkt III ppkt 2 lit. c przez: 

1)  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent 

osoby niepełnosprawnej4)/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi 

opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby 

niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 

do Programu) lub 

2)    osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. 

doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie 

wolontariatu itp. 

                                                           
3) Patrz przypis 2. 
4) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 
jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.). 
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Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane 

pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy 

osobom niepełnosprawnym5). 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do 

siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie w 

nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2021 r. do godz. 12.00.  

Karta może zostać przesłana w wersji elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres poczty 

elektronicznej: sekretariat@ops.zawadzkie.pl – oryginał papierowy może zostać przekazany 

najpóźniej w dniu uruchomienia usługi. 

 

Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:  

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023 

 

                                                           
5) Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również 
rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna 
prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę. 
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