
 

                           „Opieka wytchnieniowa’’– edycja 2019 

Gmina Dzwola jako jedna z 37 gmin województwa lubelskiego zakwalifikowała 

się do w/w programu i otrzymała  17 280,00 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację Zadania w formie opieki 

wytchnieniowej. Do realizacji programu Gmina  jest zobowiązana dołożyć wkład własny 

w postaci 20 % całości realizacji tego Zadania, co już na etapie składania wniosku 

zostało założone i zabezpieczone przez Gminę Dzwola. 

Cel programu: 

Program „Opieka wytchnieniowa” zapewnia usługę opieki wytchnieniowej rodzinie  

i opiekunom osób z niepełnosprawnością za pośrednictwem gmin i powiatów poprzez: 

 wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia, 

 dofinansowanie do gmin i powiatów w tym obszarze, 

 poradnictwo specjalistyczne:  psychologiczne lub terapeutyczne dla rodzin lub opiekunów, 

 naukę w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub opiekunów. 

Usługa opieki wytchnieniowej finansowana jest ze środków pochodzących 

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie 

Zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. 

  

Dla kogo jest program?  

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią 

opiekę nad: dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 

i mającym wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji oraz dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej? 

Aby ocenić zarówno stan dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i powyższymi 

wskazaniami, jak i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista musi 

wypełnić „Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel” – zgodnie  

z symbolem przyczyny niepełnosprawności, która jest podana w orzeczeniu. Jeśli wynik tego 

badania wyniesie od 0-40 pkt, opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być 

przyznana opiekunowi dziecka lub osoby z niepełnosprawnością. W Polsce uzyskanie 40 pkt 

lub mniej w skali Barthel oznacza zakwalifikowanie chorego do opieki długoterminowej; 

oznacza także, że chory wymaga stałej opieki. 

 

 



Gdzie i jak świadczona będzie usługa? 

1. W ramach pobytu dziennego, jeśli podopieczny spełnia kryteria programu i nie korzysta  

z innych form usług w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej 

jako zorganizowanej usługi. 

2. W ramach programu mieszkańcy Gminy mogą skorzystać ze specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. W tym celu należy zwrócić się do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.  

Limity usługi opieki wytchnieniowej w 2019 r. 

W 2019 roku dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia 

poprzez specjalistyczne poradnictwo limit wynosi 240 godzin. Jest to suma wsparcia  

w ramach opieki wytchnieniowej dla opiekuna 1 dziecka lub osoby dorosłej  

z niepełnosprawnością, uprawnionych do tego rodzaju wsparcia. Podopieczni uprawnieni do 

otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych 

wymiarach. 

Dodatkowe możliwości ograniczone wysokością dochodu. 

Jeśli opiekun wykorzysta powyższe możliwości, a będzie chciał skorzystać jeszcze z opieki 

wytchnieniowej, trzeba będzie spełnić warunki: 

-dochód podopiecznego nie może przekroczyć 350 proc. obowiązującego od 1 października 

2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Spełniając ten warunek 

można skorzystać jeszcze z 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  

i specjalistycznego poradnictwa, opłacając je w wysokości 50 proc. kosztów tych usług. 

Jak zgłosić zapotrzebowanie na usługę opieki wytchnieniowej. 

Opiekun będzie musiał wystąpić do gminy o przyznanie opieki wytchnieniowej w formie 

pobytu dziennego. Gmina wyda decyzję administracyjną i będzie miała obowiązek 

poinformować opiekuna o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania opieki 

wytchnieniowej. Jeśli chodzi o opiekę wytchnieniową w formie poradnictwa 

specjalistycznego, realizowaną przez powiat – będzie on prowadził ewidencję przyznanych 

godzin. 

  

Załączniki: 

1. Wniosek 

2. Karta ocena pacjenta wg skali Barthela 

3. Program opieka wytchnieniowa 

 


