
   

Projekt realizowany z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób  

z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 

 
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE 

OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU 

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób 

niepełnosprawnościami” 

realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów 

osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 na rok 2021 

 Projekt jest adresowany do opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością (OzN),  

nad dziećmi od lat 3 do 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub nad OzN powyżej 

16-go roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym zgodnie z ust. z dnia 

27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej) albo orzeczenie równoważne do wymienionego, które 

wymagają usługi wytchnieniowej i zamieszkują na obszarze, dla którego PSONI -Koło Rymanów świadczy swoje 

usługi tj. z terenu trzech powiatów: krośnieńskiego (gminy: Rymanów, Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz, Krosno, 

Korczyna, Jaśliska, brzozowskiego (gminy: Haczów, Brzozów), sanockiego (gminy: Besko, Zarszyn, Bukowsko, 

Sanok). 

 

Celem projektu jest Poprawa sytuacji co najmniej 25 opiekunów osób z niepełnosprawnościami / członków rodzin 

mających pod swą opieką dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobę ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym do końca 2021 r. poprzez utworzenie 25 miejsc zapewniających 

wsparcie w zakresie usług opieki wytchnieniowej i czasowe odciążenie tych opiekunów poprzez: 

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, 

zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację; 

- wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych 

związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne; 

- - podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę 

technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych 

oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów 

wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Przewidziane formy działań: 

- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 25 osób świadczone w miejscu zamieszkania 

osoby niepełnosprawnej lub  ośrodku wsparcia (placówce PSONI –  w Rymanowie dostosowanej 

architektonicznie do potrzeb OzN) w zależności od potrzeb opiekunów, 

- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego dla 25 osób w ośrodku wsparcia (placówce 

PSONI – Koło w Rymanowie dostosowanej architektonicznie do potrzeb OzN i wyposażonej w sprzęt i meble) 

lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora 

Programu (Dz. U. 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 

- specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki 

pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki skierowanego dla opiekunów/ członków rodzin w celu wyposażenia ich  

w niezbędną wiedzę I kompetencje z zakresu opieki ich dziecka/ podopiecznego  

 
W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu  dziennego, w wymiarze powyżej  4 godzin 
dziennie lub w formie pobytu całodobowego PSONI zapewni  wyżywienie odpowiednie do ich potrzeb OzN, 
 z uwzględnieniem ich preferencji żywieniowych.  
Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosić może 12 godzin dla jednej 
OzN, z zastrzeżeniem limitu 240 godzin dla opieki wytchnienowej w ramach pobytu dziennego. 
Maksymalna liczba dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego wynosić może  14 
dni w ciągu udziału w Programie z zastrzeżeniem, że całodobowy pobyt w tygodniu nie powinien trwać dłużej niż  
5 dni w tygodniu.  
W ramach opieki całodobowej przewiduje  opiekę weekendową od piątku  do niedzieli. 
Poradnictwo specjalistyczne będzie świadczone przez psychologa, rehabilitanta lub dietetyka dla opiekunów/ 
członków rodzin maksymalnie w ilości 20 godzin (łącznie).  



 
Warunkiem przystąpienia do projektu  jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych: karty 
zgłoszenia  do Programu “Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021”  wraz z  kartą stanu dziecka/ 
OzN wg. Skali FIM i kopią, dokumentu potwierdzających niepełnosprawność osoby zależnej. 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w siedzibie PSONI w Rymanowie, ul. Dworska 40 oraz 
są do pobrania na stronie https://www.psoni-rymanow.org/  

Wsparcie zostanie przyznane będzie na podstawie punktów uzyskanych z karty stanu pacjenta od 

najmniejszej do największej liczby punktów przez powołaną przez zarząd PSONI komisję. Komisja 

przyzna  dodatkowe punkty (5 pkt.)  osobom samotnie wychowującą dziecko / samotnie opiekującą się 

OzN 

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać do 31 stycznia 2021 r. osobiście/ kurierem  

w siedzibie PSONI Koło w Rymanowie, ul. Dworska 40 (od godz. 7:30 do godz.14:30)  lub Pocztą Polską 

na adres: PSONI – Koło w Rymanowie, ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów (decyduje data nadania 

przesyłki). lub faksem pod numer: 1343 56620 lub jako  skan  na e-mail: zk.rymanow@psoni.org.pl 

(w tytule korespondencji należy wpisać: „Opieka wytchnieniowa”) 

 
Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021 
  

 

https://www.psoni-rymanow.org/
mailto:zk.rymanow@psoni.org.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

