
 
 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego 

 

Ogłoszenie naboru uczestników  

do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021 

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

„Opieka wtchnieniowa” – edycja 2021 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego  

w wysokości 38.400,00 zł, na realizację usług opieki wytchnioniowej w ramach pobytu dziennego 

w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. 

 

Program realizowany będzie do 31.12.2021 r. 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do opiekunów pełnoletnich                                    

osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

 

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad osobami niepełnosprawnymi, w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków 

łączących się ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie realizuje Program świadczenia usługi opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej                     

i planuje objąć wsparciem 4 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.  

Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

Każda zakwalifikowana do programu osoba, może otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze 

maksymalne do 240 godzin w trakcie trwania Programu. 

Program zakłada wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług 

opieki wytchnieniowej dla czterech lubartowian zgłaszających uczestnictwo w Programie. Będzie 

stanowił znaczące wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w codziennym 

funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. 

 

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia opieki 

wytchnieniowej jest złożenie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 

(załącznik nr 8 do Programu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu  

niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym (oryginał do wglądu osobistego osoby 

przyjmującej zgłoszenie). 

O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń 

o przyjęciu do programu decydować będzie dostarczenie Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej 

wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 7 do Programu) wypełnionej 

przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę                        

lub pielęgniarkę. 

 



 
 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego 

 

 

Karty zgłoszeniowe wraz z dokumentacją należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lubartowie  ul. 3-go Maja 24A od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 

do 15.30 (tel. kontaktowy 81 8526034, 81 8554450). 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia do Programu” Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (załącznik nr 8 do Programu); 

2. Klazula informacyjna; 

3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny  - Skali FIM  

(załącznik nr 7 do Programu); 

4. Dodatkowe informacje do zał. 7; 

5. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 


