
 

 

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 

finansowany jest ze środków pochodzących  z Funduszu  Solidarnościowego  

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 

I. Dane osoby niepełnosprawnej lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej   

Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………     E-mail: ………………………………………………….  

Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Dane opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko: ………………………………………….. 

Telefon:……………………………..           E-mail:……………………………….  

III. Preferowana forma, wymiar i miejsce świadczenia usług opieki wytchnieniowej:  

□ dzienna,  miejsce……………………………………………………………..….....* 

□ całodobowa, miejsce  ……………………………………………………..……….* 

V. Oświadczenia:   

1. Oświadczam, że posiadam ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie 
równoważne lub że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ** 
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się (zostałem/łam zapoznany/a) z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2020 w szczególności o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej,                
w tym, że: 

 pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub 
opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 
członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami 
równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne, 

 w celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń   
w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych 
zawartych   w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, 
którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego 
badania wyniesie od 0 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej 
w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią 
opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych 
kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy 



Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej 
kolejności, 

 w godzinach realizacji usługi 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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach 
Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł, 

 w przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa oświadczenie                                  
o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej w innej gminie/powiecie, 

 gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby 
członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, 
która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-
wychowawczy czy internat. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 (zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).   
 

 

………………….…………………… ..…………                          …………………………………………… 

Miejscowość i data          Podpis osoby niepełnosprawnej/opiekuna prawnego  
        lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej 
 
 
Potwierdzam uprawnienie do korzystania z usług opieki wytchnieniowej 

 

……………………………………………………….. 
(Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)   
 
*Należy wpisać miejsce wymienione w treści Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020: 
 
1) Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:  
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 
b) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,  
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu 
realizującego Program. 
2) Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w: 
a) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, 
b) ośrodki/placówce zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody 
c) miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu 
realizującego Program. 

 
 
**Do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. 
 
 
 
 
 
 
 


