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Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna osoby niepełnosprawnej 
sprawującego bezpośrednią i stałą opiekę):   

II.  

1 
Imię i nazwisko  

Telefon   e-mail  
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Preferowana forma i zakres  świadczenia usług opieki wytchnieniowej: 

Forma 

Wymiar 
(wartość planowanego wsparcia do końca roku 

2023 w ramach projektu (liczba godzin / dni) 

Miejsce1 
 

Wartość, którą 
proponuje UP 

 

Maksymalna wartość, 
której nie można 
przekroczyć 

(proponowane miejsce realizacji 
wsparcia z liczbą godzin/ dni) 

Liczba godzin 
/dni 

☐ pobyt dzienny  240 h 

☐ dom/ mieszkanie UP  

☐ w placówce  PSONI  

☐ 
inne miejsce wskazane 

przez UP  

☐ 
pobyt 
całodobowy  14 dni 

☐ w placówce  PSONI  

☐ 
inne miejsce wskazane 

przez UP  

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w 
niniejszym oświadczeniu  przez  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna – Koło w 
Rymanowie i podmioty zarządzające  i nadzorujące Program (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 100; Art. 1.1 Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych  w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art.2  i art.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016 r. 
 

 

   Miejscowość ………………………………, dnia ……………  2023 r. 

 
 
                                                                                                                                                                                

..……………………………………………………………… 

(Podpis osoby opiekuna prawnego lub 
 członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej)  

 

 

 
1 Należy wpisać miejsce wymienione w treści Programu „Opieka wytchnieniowa ‒ edycja 2023: 

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, innym 
miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu, 

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę 
osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody prowadzonym/ną przez realizatora Programu lub w innym 
miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. 
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☐ 

Oświadczam, że osoba niepełnosprawna, w związku z opieką nad którą ubiegam się o przyznanie 
usługi opieki wytchnieniowej) posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności/orzeczenie traktowane na równi do orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności  lub że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności** 


