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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 108/PCPR/2019 

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego 

z dnia 13.08.2019 r. 

 

 

 ZASADY REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”  

– EDYCJA 2019 

 

 

I. Cel programu: 

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, zwanym dalej 

„Programem” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad: 

1) dziećmi niepełnosprawnymi 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, 

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz, 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

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

wytchnieniowej. 

 

II. Grupa docelowa 

W 2019 r. do Programu przewiduje się zakwalifikowanie 6 osób, w tym: 

1) 2 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi  

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 koniecznością stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

2) 4 osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

III. Tryb składania deklaracji uczestnictwa w Programie 

1. Deklarację uczestnictwa należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, zwanego dalej „Centrum”.  
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Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

2. Do deklaracji należy dołączyć: 

1) kopię orzeczenia o niepełnosprawności, którego ważność musi obejmować okres 

świadczenia usługi, 

2) kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel stanowiącą załącznik 

nr 1 do deklaracji, wypełnioną przez lekarza specjalistę - zgodnie z symbolem 

przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu. 

3. Pracownik Centrum dokonuje weryfikacji formalnej deklaracji, polegającej na 

sprawdzeniu: 

1) kompletności złożonej deklaracji, 

2) spełnienia kwalifikalności członków rodziny lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną,  

3) sprawdzeniu ważności orzeczenia.  

4. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje wynik w skali Barthel – do 40 pkt, który 

daje pierwszeństwo do skorzystania z programu oraz kolejność złożonych deklaracji, z 

zachowaniem pozostałych zasad określonych w niniejszym dokumencie. 

5. O przyznaniu lub odmowie objęcia wsparciem świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej podejmuje Dyrektor Centrum w Nowym Tomyślu. 

6. Forma usługi oraz liczba godzin wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny  

indywidualnych potrzeb zgłaszanych w deklaracji uczestnictwa przez członków 

rodziny/opiekunów, z uwzględnieniem możliwości ich realizacji przez Centrum.  

7. Usługi świadczone będą w siedzibie Centrum lub w miejscu zamieszkania osoby z 

niepełnosprawnością.  

8. Termin przyjmowania deklaracji uczestnictwa w Programie ustala się od  

19.08.2019 r. do 16.09.2019 r.  

9. W sytuacji, gdy w terminie przyjmowania deklaracji, o którym mowa wyżej, do 

programu niezostanie zakwalifikowana przewidywana liczba osób, o których mowa  

w rozdziale II niniejszych zasad, Dyrektor Centrum ma prawo wyznaczyć kolejny 14 

dniowy termin naboru deklaracji.  

10. Wsparcie udzielone w ramach programu zapewnia możliwość skorzystania z usług: 

1) poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz 

2) pielęgnacji/rehabilitacji i 

3) dietetyki.  
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11. Przewidywana łączna liczba godzin opieki wytchnieniowej realizowanej w formie 

specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz usług 

świadczonych w formie pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki, z której skorzystają osoby 

wskazane w rozdziale II pkt 1 niniejszych zasad wynosi 80 h, natomiast dla osób 

wskazanych w rozdziale II pkt 2 niniejszych zasad -160 h.  

12. Szczegóły realizacji programu określi Dyrektor Centrum poprzez wydanie stosownego 

zarządzenia.  

  


