
Program “Opieka wytchnieniowa” finansowany jest ze
środków pochodzących  z Solidarnościowego Funduszu

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK 
O USTALENIE PRAWA DO POMOCY W FORMIE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

realizowany w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

1. Zapoznaj się w warunkami przysługiwania pomocy w formie opieki wytchnieniowej umieszczonymi
w pouczeniu w części III wniosku.
2. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI

NAZWA  ORGANU  PROWADZĄCEGO  POSTĘPOWANIE  W  SPRAWIE  PRZYZNANIA
OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY

ADRES  ORGANU  WŁAŚCIWEGO  PROWADZĄCEGO  POSTĘPOWANIE  W  SPRAWIE
OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Gmina/Dzielnica Miejscowość Kod pocztowy

LEGNICA LEGNICA 59-220

Ulica Nr domu Nr mieszkania

POSELSKA 13 -

CZĘŚĆ I
 1.  Dane  osoby  składającej  wniosek  o  pomoc  w formie  opieki  wytchnieniowej,  zwanej  dalej
“wnioskodawcą”.

DANE WNIOSKODAWCY

Imię

Nazwisko

Numer pesel

Data urodzenia

Obywatelstwo
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ADRES ZAMIESZKANIA
Gmina/dzielnica

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica

Nr domu Nr mieszkania

Telefon

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA/EWENTUALNE RELACJE Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ:

□  członek rodziny (pokrewieństwo) …………………………………………………………………. 

□  opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę

2. Wniosek o opiekę wytchnieniową w związku z opieką nad:

DANE OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI

Imię

Nazwisko

Numer pesel

Data urodzenia

Obywatelstwo

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY WYMAGAJĄCEJ OPIEKI
Gmina/dzielnica

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica

Nr domu Nr mieszkania

Część II
Pouczenia i oświadczenia.
I. Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy o SFWON.
II. Cele Programu
Celem głównym Programu 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,
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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.
W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:
1.  wzmocnienie  dotychczasowego  systemu  wsparcia  poprzez  świadczenie  usług  opieki  wytchnieniowej  dla
członków  rodzin  lub  opiekunów  sprawujących  bezpośrednią  opiekę  nad  dziećmi  z  orzeczoną
niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,
2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
3. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów
sprawujących  bezpośrednią  opiekę  nad  dziećmi  z  orzeczoną  niepełnosprawnością  lub  osobami
niepełnosprawnymi,
4.  nauka  w  zakresie  pielęgnacji  /  rehabilitacji  i  dietetyki  członków  rodzin  lub  opiekunów  sprawujących
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.
III. Adresaci Programu
Program  adresowany  jest  do  gmin  i  powiatów,  w  których  istnieje  potrzeba  świadczenia  usług  opieki
wytchnieniowej.
IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu
1. Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej,
zarówno w ramach pobytu dziennego i  pobytu całodobowego oraz  w formie specjalistycznego poradnictwa
(tj.  psychologicznego  lub  terapeutycznego)  oraz  poprzez  zapewnienie  wsparcia  w  zakresie  nauki
pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 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 oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
2.  W  pierwszej  kolejności  z  usług  opieki  wytchnieniowej  powinny  skorzystać  dzieci  niepełnosprawne
z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami,o  których  mowa  powyżej,  oraz  osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.
Osoby  całkowicie  niesamodzielne,  czy  też  osoby  nisko  funkcjonujące  są  osobami,  które  wymagają
wielopłaszczyznowego  wsparcia,  w  tym  wsparcia  w  zakresie  potrzeb  zdrowotnych,  pielęgnacyjnych,
zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania aparatu ruchu, kompetencji poznawczych oraz
społecznych.  Stąd  wynika  konieczność  zapewnienia  opieki  wytchnieniowej  właśnie  tej  grupie  opiekunów.
Wskazana grupa opiekunów często poświęciła swoją pracę, zdrowie etc., aby opiekować się przez dłuższy czas
osobami  całkowicie  niesamodzielnymi,  dlatego  w  ramach  Programu  uwzględniona  została  w  pierwszej
kolejności.  Liczne  są  także  przypadki  osób,  które  podejmując  w  młodym  wieku  opiekę  nad  swoim
niepełnosprawnym dzieckiem, nie miały możliwości zakończyć nauki, podjąć pracy, nie mówiąc już o realizacji
własnych marzeń, czy zwykłym spędzaniu czasu poza domem i dbaniu o swój komfort.
W celu oceny stanu ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniam i, o których mowa
powyżej  oraz  osób  ze  znacznym  stopniem  niepełnosprawności  lekarz  specjalista  -  zgodnie  z  symbolem
przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta
wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40  punktów wówczas opieka
wytchnieniowa  w  pierwszej  kolejności  powinna  trafić  właśnie  do  takiego  pacjenta  -  członka  rodziny  lub
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.
3. Program będzie realizowany w dwóch Modułach:
MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków
rodzin lub  opiekunów sprawujących  bezpośrednią  opiekę  nad  dziećmi z  orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie  ze  wskazaniami,  o  których  mowa  powyżej  oraz  osób  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności
niekorzystających z innych form usług w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.
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-  MODUŁ III: świadczenie  usług  opieki  wytchnieniowej  poprzez  zapewnienie  członkom  rodziny  lub
opiekunom  sprawującym  bezpośrednią  opiekę  nad  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie
ze  wskazaniami,  o  których  mowa  powyżej,  oraz  osobami  niepełnosprawnymi  ze  znacznym  stopniem
niepełnosprawności,  możliwości  skorzystania  ze  specjalistycznego  poradnictwa  (psychologicznego  lub
terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.
4. Moduł I  może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami, Moduł III realizowany będzie przez
powiaty.
5. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł,
b)  ośrodku  wsparcia,  domu  pomocy  społecznej  -  jako  zorganizowanie  usługi  –  koszt  jednej  godziny  nie
powinien przekroczyć 20 zł.
6.  W  przypadku  świadczenia  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  formie  poradnictwa  psychologicznego  lub
terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, koszt jednej godziny nie powinien
przekroczyć 40 zł.
7. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej
4  godzin  dziennie  lub  w  formie  pobytu  całodobowego,  placówka  przyjmująca  dziecko  z  orzeczoną
niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb.
8. W roku 2019 ustala się limit  240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module
I  i  III,  dla  członka  rodziny  lub  opiekuna  sprawującego  bezpośrednią  opiekę  nad  dzieckiem/osobą
niepełnosprawną.
9.  Dzieci  z  orzeczoną  niepełnosprawnością  oraz osoby niepełnosprawne,  o których mowa powyżej,  którym
przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie powinny ponosić odpłatności za usługi przyznane
w ramach Programu, w wymiarze o którym mowa w pkt 9.
10. Po wykorzystaniu limitów, o których mowa w pkt 9 członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią
opiekę  nad  dzieckiem  lub  osobą  niepełnosprawną,  których  dochód  nie  przekracza  350%  obowiązującego
od  1  października  2018  r.  kryterium  dochodowego  określonego  w  art.  8  ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), może nadal korzystać z ww. form usług przez
okres  kolejnych  240  godzin  (w  przypadku  usług,  o  których  mowa  w  Module  I  i  III),  za  odpłatnością
w wysokości 50 % kosztów realizacji tej usługi.
11. Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego  na wniosek członka rodziny lub
opiekuna  sprawującego  bezpośrednią  opiekę,  wydając  decyzję  administracyjną.  Gmina  obowiązana  jest
poinformować członka rodziny lub opiekuna o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki
wytchnieniowej.
12.  Powiat  w  ramach  przyznanej  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  formie  specjalistycznego  poradnictwa
(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki,
prowadzi ewidencję przyznanych godzin.
13. W przypadkach, o których mowa w pkt 11, gmina / powiat finansuje 50% pozostałych kosztów realizacji
zadania świadczonego w formie usługi opieki wytchnieniowej.
14.  W  ramach  Programu  gmina/powiat  może  otrzymać  wsparcie  finansowe  na  koszty  realizacji  zadania
świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji, z zastrzeżeniem
proporcjonalnego zmniejszenia wsparcia.
15.  Limit  240  godzin  w  ramach  Modułu  I  i  III  jest  sumą  wsparcia  dla  członka  rodziny  lub  opiekuna
sprawującego  bezpośrednią  opiekę  nad  1  dzieckiem  /osobą  niepełnosprawną finansowanego  w  ramach
Programu, wynikającego z pkt 14. Udział środków własnych gminy/powiatu powinien wynosić nie mniej niż
20%  przewidywanych  kosztów  realizacji  zadania.  W  przypadku  pozyskania  przez  gminę/powiat  środków
finansowych z innych źródeł niż środki własne i przyznane wsparcie w ramach Programu, dla potrzeb określenia
udziału  dofinansowania   w  kosztach  realizacji  zadania,  środki  z  innych  źródeł  traktowane  są  na  równi
ze środkami własnymi.
16.  Wkładem  własnym  są  środki  finansowe,  które  zostaną  przeznaczone  na  pokrycie  wydatków
kwalifikowanych.
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Oświadczam, że :
1. Jestem  członkiem rodziny/opiekunem osoby niepełnosprawnej*, której dotyczy niniejszy wniosek
i sprawuję opiekę nad wskazaną osobą niepełnosprawną.
2. Korzystam / nie korzystam* z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Jeśli osoba korzysta proszę wpisać formę i wymiar usług ………………………. ……………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
3.  Zapoznałam/zapoznałem*  się  z  Programem  “Opieka  Wytchnieniowa”  -  edycja  2019,  w  tym
w szczególności z prawami i obowiązkami.
4. Zobowiązuję się do informowania o zmianach mających wpływ na prawo do opieki wytchnieniowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………..…………………..

Podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III
W  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Legnicy  realizowany  jest  Program  Opieki
Wytchnieniowej  w module I i III. 
Zakres  pomocy  świadczonej  osobie  niepełnosprawnej  (proszę  zaznaczyć  odpowiedni  moduł
zaznaczając “X”).
Moduł I 

□   opieka  wytchnieniowa  w  ramach  pobytu  dziennego,  skierowana  do  członków  rodzin  lub
opiekunów  sprawujących  bezpośrednią  opiekę  nad  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
niekorzystających z innych form usług, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Moduł III 

□  poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów:  

□  poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne,
□  nauka w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji,
□  nauka w zakresie dietetyki.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1……………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że  zostałem/-am poinformowany/-a również o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.
233 § 1 kodeksu karnego i przyjąłem/-am do wiadomości jego treść w brzmieniu: 
“Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do 8 lat.”

………………………..…………………..

Podpis wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROGRAMU 

DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Legnicy  danych osobowych
moich i mojego podopiecznego zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach dla potrzeb
niezbędnych  do  realizacji  wsparcia  w  formie  opieki  wytchnieniowej  
w ramach Programu Ministerstwa, Pracy  i Polityki  Społecznej  pn. “Opieka wytchnieniowa” -  edycja 2019
finansowanego  z  Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  (zwanego  dalej
„Programem”).
Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (zwanego  danej
„RODO”), zostałem poinformowany, że:
1.      Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Legnicy  

z siedzibą przy ul. Poselskiej 13, 59-220 Legnica, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.

2.      W MOPS powołano  Inspektora ochrony danych -  dane  kontaktowe:  e-mail:  iod@mopslegnica.pl,  tel.
76/7221800 wewn.123.

3.      Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  MOPS  w  Legnicy  w  celu  realizacji  Programu,  
w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

4.      MOPS w Legnicy będzie przetwarzał moje dane osobowe na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody,
zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) i lit. e) i ust.3, art.9 ust.2 lit. a) i lit. c) RODO oraz art. 7 RODO. 

5.      Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  udostępnione  innym  podmiotom  jedynie  w  następujących
przypadkach:

1)      jeżeli  obowiązek  ich udostępnienia  wynika  z  przepisów prawa,  na  przykład na  żądanie  sądu,
prokuratury lub policji;
2)      jeżeli wyrażę zgodę na udostępnienie danych – zgodnie z treścią tej zgody.

6.      Moje  dane  osobowe  będą  przechowywane  w  MOPS  w  Legnicy  przez  okres,  który  wynika  
z przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji. 

7.      Mam  prawo  do  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania, że przetwarzanie moich
danych narusza RODO oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu.

 

………………………..…                                              ……………………………………
Miejscowość, data                                                                                            Podpis wnioskodawcy
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