
Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem Miasta Mysłowice
do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.

„Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”

Urząd Miasta Mysłowice

ogłasza nabór zgłoszeń do Programu

ADRESACI PROGRAMU

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi
posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele programu

Opieka  wytchnieniowa  ma  na  celu  czasowe  odciążenie  członków  rodzin  lub  opiekunów  osób
niepełnosprawnych  poprzez  wsparcie  ich  w  codziennych  obowiązkach  lub  zapewnienie  czasowego
zastępstwa.  Dzięki  temu  wsparciu  opiekunowie  zaangażowani  na  co  dzień  w  sprawowanie  opieki
dysponować  będą  czasem,  który  będą  mogli  przeznaczyć  na  odpoczynek  jak  również  na  załatwienie
niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?

Wsparcie będzie realizowane w następujący sposób: 

a)  świadczenie  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  formie  możliwości  skorzystania  ze  specjalistycznego
poradnictwa  (psychologicznego  lub  terapeutycznego) oraz  wsparcia  w  zakresie  nauki
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – szacunkowo ok. 70 członków rodzin osób niepełnosprawnych,
b)   świadczenie  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  formie  pobytu  dziennego  – szacunkowo  ok.  70  osób
niepełnosprawnych, w tym ok. 20 dzieci, 
c)  świadczenie  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  formie  pobytu  całodobowego dla co  najmniej 35  osób
dorosłych w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, wpisanym do rejestru
właściwego wojewody,
d)  świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego dla co najmniej 8 osób/dzieci
w innym miejscu.



Sposób zgłoszenia do Programu: 

1. Nabór  zgłoszeń o świadczenie usług opieki wytchnieniowej będzie się odbywał w sposób ciągły, aż do
momentu wyczerpania limitu  przyznanych  godzin  lub dni usług przewidzianych na realizację niniejszego
Programu w 2021 roku.

2.  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 wraz z załącznikami należy składać
w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul.  Powstańców 1, pokój 325 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu).

3. Do „Karty zgłoszenia” należy załączyć:
a) deklarację uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu)
b) kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do Programu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu),
c) orzeczenie o niepełnosprawności,
d)  wstępną  ocena  stanu  zdrowia  podpisaną przez  lekarza  (załącznik  nr  4  do Regulaminu)  w przypadku
pobytu całodobowego,
e)  ocenę  stanu  zdrowia  wg  skali  Barthel  podpisaną  przez  lekarza  lub  pielęgniarkę  (załącznik  nr  5  do
Regulaminu).

4.  Rekrutacji  podlegają  kompletne i  prawidłowo  wypełnione dokumenty.  Rekrutacja  polega  na  ocenie
formalnej spełnienia kwalifikowalności członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad  osobą  niepełnosprawną  oraz  sprawdzeniu  ważności  orzeczenia.  Ważność  orzeczenia
o niepełnosprawności musi obejmować okres świadczenia usługi.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 31 71 309. 

Szczegóły  realizacji  przez Miasto Mysłowice programu „Opieka wytchnieniowa” –  edycja  2021 ustalono
w Zarządzeniu  Nr  373/21  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  z  dnia  27  lipca  2021  r.  w  sprawie  ustalenia
„Regulaminu naboru i uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 dla mieszkańców
Mysłowic”.

Szczegóły Programu – zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i   Polityki Społecznej  

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021
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