
Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 

 

 

 

Z dniem 08.07.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza nabór 

kandydatów do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Nabór będzie trwał 

nieprzerwanie do dnia 02.08.2021 r. włącznie. 

Działanie: realizacja programu w ramach resortowego programu ze środków Funduszu 

Solidarnościowego działającego w ramach zadań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wartość dofinansowania: całkowita wartość Programu wynosi 81.597,64 zł  i jest 

w 100 % finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Rodzaj zadania: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, 

dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 

z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

w ramach realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021.  

Cel programu: celem zadania jest wzmocnienie systemu wsparcia poprzez świadczenie 

usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, świadczących bezpośrednią 

opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dziećmi 

z orzeczeniem o niepełnosprawności; usługi wytchnieniowe mają na celu czasowe odciążenie 

od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki a także zapewnienie czasu 

na odpoczynek i regenerację. 

Grupa docelowa: Program skierowany jest dla członków rodzin lub opiekunów 

świadczących bezpośrednią opiekę nad 16 dorosłymi osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz 1 dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Usługi opieki wytchnieniowej będą polegać m. in. na: 

• towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania pod nieobecność 

opiekuna faktycznego; 

• pomocy w spożywaniu posiłków; 

• pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych; 



• pomocy w zmianie opatrunków oraz materiałów medycznych i ortopedycznych; 

• wykonywaniu innych czynności wynikających z uzasadnionych, indywidualnych potrzeb 

osób z niepełnosprawnością. 

Sposób zgłoszenia do Programu: 

• osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej proszone są 

o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej Załącznik nr 1 oraz załączenie kserokopii 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

• w celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń 

w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia; ocena dokonywana jest 

na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg 

zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej Załącznik nr 2,  którą uzupełnia 

lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka; 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 pierwszeństwo  do skorzystania z usługi opieki 

wytchnieniowej; 

• wnioski należy składać osobiście w kasie MOPR, w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.45 – 9.30 oraz 14.15 – 15.30; 

• przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A, 

86-300 Grudziądz z dopiskiem „rekrutacja Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”; 

• mailowo na adres: pomoc@mopr.grudziadz.pl  

Wypełnienie i złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. 

Oceny kwalifikacji uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna. 

 

Dokumenty do pobrania: 

Załącznik nr 1 – „Karta zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa” 

Załącznik nr 2 – „ Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM”  

 

mailto:pomoc@mopr.grudziadz.pl

