
 
 

Regulamin Realizacji Zadania Publicznego z zakresu usług opieki 
wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa  – edycja 2022” 

realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, zwanego dalej ,,Funduszem Solidarnościowym”  

 
 

§1 
 

Definicje związane z Programem  
 

1.Program – należy przez to rozumieć Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
– „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – 
edycja 2022”  
2.Osoba z niepełnosprawnością – należy przez to rozumieć osobę, która wymaga 
wielopłaszczyznowego wsparcia, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, 
pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania aparatu ruchu, 
kompetencji poznawczych oraz społecznych posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności. 
3.Opiekun – należy przez to rozumieć członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią 
opiekę nad 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 oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności.  
4.Uczestnik/czka Programu – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała Kartę Uczestnika w 
projekcie, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. 
5. Realizator Programu - należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obornikach Śląskich . 
 
 

§ 2  
 

Postanowienia ogólne  
 

1. Głównym celem Programu jest zwiększenie możliwości dostępu do usług opieki wytchnieniowej 
dla opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z 
niepełnosprawnością  oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  zamieszkujących 
Gminę Oborniki Śląskie. 
 
2. W ramach Programu dostępna jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie 
usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania 
osoby z niepełnosprawnością . 
 W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy 
usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), 
usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. 
 
 
 
 



§ 3  
 

Uczestnicy Programu  
 

1. Uczestnikami Programu mogą zostać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności 
spełniający łącznie następujące kryteria: 
- miejsce zamieszkania na terenie Gminy Oborniki Ślaskie: 
- sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną  niepełnosprawnością  
- w przypadku dzieci wymagany jest orzeczony stopień niepełnosprawności. 
- w przypadku osób dorosłych  wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (lub 
orzeczenie równoważne) 
2. Uczestnik Programu nie ponosi kosztów finansowych związanych z udziałem w Programie. 
 

 § 4 
 

Proces rekrutacji  
 
Nabór uczestników Programu prowadzony jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obornikach Śląskich  
adres e-mail : mgopsoborniki@poczta.onet.pl 
 
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji. 
2. Do zadań Realizatora należy w szczególności: 
 - analiza dokumentów pod kątem formalnym, 
 - wyłonienie uczestników Programu, którzy spełniają założone kryteria udziału w Programie 
  (sporządzenie listy uczestników Programu i listy rezerwowej).  
3. Procedura rekrutacji obejmuje: 
a) etap naboru - przekazanie informacji na temat Programu i warunków uczestnictwa, rodzaju 
wsparcia oraz wymagań stawianych przed uczestnikami Programu ( umieszczenie informacji na 
temat terminu prowadzonego naboru na stronie internetowej MGOPS ) , przyjmowanie zgłoszeń 
uczestnictwa w Programie. 
 b) etap doboru - weryfikacja formalna, pod kątem spełniania warunków uczestnika w Programie, 
- analiza danych potencjalnych uczestników Programu, 
- opracowanie listy uczestników Programu, 
- opracowanie listy rezerwowej, 
- poinformowanie drogą telefoniczną lub mailową o zakwalifikowaniu się do udziału w Programie. 
4. Realizator Programu przyznaje usługę opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej. 
5. Realizator Programu przyznając usługę opieki wytchnieniowej , bierze pod uwagę stan zdrowia 
i sytuację życiową osób niepełnosprawnych oraz uczestników Programu. 
6. Realizator Programu w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub 
opiekunów , sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:  
- w wyniku oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu ,w skali FIM , uzyskała od 18 do 75 
punktów (według zmodyfikowanej punktacji). Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu 
oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie 
pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM wraz 
z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według 
zmodyfikowanych kryteriów oceny (stanowiącej załącznik do Programu), którą wypełnia lekarz 
rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.  



Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest 
dokumentem obowiązkowym ; 
- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się 
posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub 
wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 
dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności ,łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w 
orzeczeniu o niepełnosprawności: 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) ; 
- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, 
np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. 
 

§ 5 
 

 Zasady przyjmowania zgłoszeń:  
 

1. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej. 
2. Czytelnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać oraz przysłać pocztą lub 
dostarczyć osobiście do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Trzebnicka 1b Oborniki Ślaskie.  
3. Termin składania wniosków: do 30.05. 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 
4. Zaświadczenia, oświadczenia, inne dokumenty należy składać w formie kserokopii/ skanu. 
5. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (niewypełnione pola 
formularzy, brak podpisów), będzie istniała możliwość uzupełnienia braków w terminie wskazanym 
przez Realizatora. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie zgłoszenie 
zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej. 
6. W przypadku takiej samej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszeń. 
7. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w 
Programie.  
 

§ 6 
 

 Realizacja Programu 
 
 1. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane przez Opiekunów/nki zatrudnione przed 
Realizatora Projektu. 
 2.Czynności opiekuńcze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami: indywidualizacji, 
akceptacji, poufności, prawa do samostanowienia, obiektywizmu i dobra wszystkich członków 
rodziny.  
3.Limit usług opieki wytchnieniowej ,finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego, 
przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin na okres trwania programu 
 ( 20 godzin miesięcznie dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu 
dziennego).  
4. Limit, o którym mowa w ust. 3, dotyczy również: 
a) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą 
niepełnosprawną; 
b) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej. 
5. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna ,sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż 
jedną osobą niepełnosprawną , muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem 
zapewnienia indywidualnego wsparcia. 



 6. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego wsparcia wynosi 12 godzin dla jednej 
osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 9. Usługi w miejscu 
zamieszkania mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.  

 
§ 7 

 
Dane osobowe  

 
1.  Administratorem danych pozyskanych w celu rekrutacji i realizacji Program jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Obornikach Śl. ul. Trzebnicka 1b . 
2.  Przystępując do udziału w Programie, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ogólną 
informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych, złożoną wraz z deklaracją uczestnictwa 
w Programie. 
 

§ 8 
 

1. Uczestnik Programu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich 
ogłoszenia. 
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Programu. 
5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Kierownika Sekcji Usług 
Opiekuńczych. 
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Programie należy do Realizatora . 


