Zasady realizacji Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
wsparcie całodobowe

I. Podstawa prawna Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022:
a) art.7 ust. 5 oraz 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym
(Dz.U. z 2020 r. poz.1787);
b) art. 17 ust.2 pkt 4, art. 110 ust. 10 i art. 115a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66);
c) uchwała nr LXII/2014/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. w sprawie realizacji na
terenie m.st. Warszawy Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
II. Realizatorami usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy są:


Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” przy ul. Sterniczej 125 w Warszawie,



Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów 46/48 w Warszawie.

III. Cel Programu:

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego
1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1
ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787),
jego celem jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

IV. Adresaci Programu:
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.
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Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku, gdy członek rodziny lub opiekun mieszkają
we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują całodobową opiekę nad osobą z
niepełnosprawnością.

V. Realizacja Programu:
1. Zakres usług:






Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane są we
wskazanych domach pomocy społecznej w formie pobytu 7 lub 14 dniowych zgodnie z
regulaminem – załącznik nr 2;
Osoba wnioskująca o usługi zobowiązana będzie do zapoznania się, podpisania i
przestrzegania regulaminu oraz do zapoznania się i podpisania praw i obowiązków opiekuna
– załącznik nr 3;
Osoba wnioskująca zobowiązana będzie do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia podopiecznego (nie starszego niż 14 dni) w dniu rozpoczęcia pobytu w domu
pomocy społecznej;

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 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r.
poz. 1 i 66), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

2. Limity usług opieki wytchnieniowej


14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego,

Limity dotyczą również:



Więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą
z niepełnosprawnością;
Opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jednej osoby
z niepełnosprawnością;
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Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż
jedną osobą z niepełnosprawnością muszą być realizowane w tym samym czasie,
z zastrzeżeniem indywidualnego wsparcia.

3. Odpłatność za usługi opieki wytchnieniowej
Wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej jest bezpłatne.
4. Tryb wnioskowania o usługi opieki wytchnieniowej
Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w domach pomocy społecznej
przyznaje się na wniosek opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawującego bezpośrednią i stałą
opiekę - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – załącznik nr 1.
Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie,
drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.
W sytuacji nagłej / losowej / interwencyjnej usługi mogą być przyznane bez ww. Karty, jednakże
dokument ten należy uzupełnić niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
wystąpienia sytuacji.

5. Nabór wniosków
1. Wniosek według załączonego wzoru (załącznik nr 1) należy złożyć do:
 Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” przy ul. Sterniczej 125 w Warszawie,
 Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów 46/48 w Warszawie.
2. Do wniosku należy dołączyć:
 kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź
orzeczenie równoważne,
 w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie niezbędne jest
przedstawienie oryginału postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie
aktualnego sądu prowadzącego nadzór,
 zaświadczenie o stanie zdrowia (nie starsze niż 14 dni),
3. Dom pomocy społecznej w przypadku braku miejsca może przekazać, za zgodą osoby
wnioskującej, Kartę zgłoszenia do drugiego domu pomocy społecznej – załącznik nr 5.

6. Kwalifikowanie do Programu



wnioski rozpatrywane będą przez domy pomocy społecznej,
dom pomocy społecznej dokona weryfikacji według kryterium:
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według kryterium wpływania wniosku,

 zaświadczenie o stanie zdrowia,
pierwszeństwo w skorzystaniu z usług opieki wytchnieniowej przysługuje członkowi
rodziny lub opiekunowi sprawującemu bezpośrednia opiekę nad osobą, która:


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, edukacji) lub






stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu
całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu,
Osoby wnioskujące o usługi opieki wytchnieniowej zobowiązane będą do podpisania
regulaminu (załącznik nr 2) oraz praw i obowiązków (załącznik nr 3),
Opiekun faktyczny odbiorcy usługi zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia podopiecznego (nie starszego niż 14 dni) w dniu rozpoczęcia
pobytu.

VI. Załączniki:









Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
Załącznik nr 2 - Regulamin świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia
całodobowego w Domach Pomocy Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2022
Załącznik nr 3 - Prawa i Obowiązki uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2022 – wsparcie całodobowe
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z innych usług
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przekazaniu dokumentów
Załącznik nr 6 – Informacja o udostepnieniu danych osobowych w ramach Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2022
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO
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Uwagi:
1. Zasady realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wchodzą w życie z dniem
opublikowania na stronie internetowej wsparcie.um.warszawa.pl.
2. Zapisy dokumentu mogą ulec zmianie.
3. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej
wsparcie.um.warszawa.pl.
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