Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 7/2019
z dnia 17.06. 2019 r.

Wytyczne w zakresie realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
w 2019 roku.
1. Zakres realizacji programu
Programu Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 MODUŁU III:
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub
opiekunom sprawującym 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
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego
terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.
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2. Grupa docelowa
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z 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.
W 2019 roku do programu zostanie zakwalifikowanych 7 osób, w tym:
- 4 osoby - członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 3 osoby - członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z niepełnosprawnością łącznie z powyższymi wskazaniami.
Program skierowany jest do mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

3. Usługi dostępne w ramach programu:
1) Specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną
niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

2) Nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną
niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.
4. Wniosek o świadczenie usługi wytchnieniowej – załącznik nr 1
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej
muszą złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek wraz z załącznikami.

5. Wymiar godzinowy
Łączny limit godzin dostępnych usług: 90 godzin na osobę realizowanych od lipca 2019 r. do
grudnia 2019 r.
W celu zapewnienia kompleksowości udzielanego wsparcia we wniosku o świadczenie usług
opieki wytchnieniowej należy wybrać co najmniej 2 usługi, z których chce korzystać opiekun.
Uwaga: usługa nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji traktowana jest łącznie i należy
wskazać dany typ usługi.

6. Kryteria kwalifikacji do udziału w programie.
1) Przynależność do grupy docelowej programu potwierdzone stosownym oświadczeniem
zawartym we wniosku o świadczenie usług opieki wytchnieniowej.
2) Wynik w skali Barthel – do 40 pkt.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożonych wniosków oraz wynik w skali
Barthel – do 40 pkt, który daje pierwszeństwo do skorzystania z programu.

7. Termin naboru wniosków.
Wnioski przyjmowane są od 24 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

8. Miejsce składania wniosków:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600
Tarnowskie Góry, pokój nr 8, w godzinach od 7.00-15.00.

8. Osoba do kontaktu.
Pani Magdalena Ceglarek – doradca ds. osób niepełnosprawnych, tel. 32 381 84 74,
Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 pok. nr 8.

