
Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej przystąpił do realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa. Edycja 2021.

Na ten cel pozyskano 39 000 złotych.  Program zakłada:
1. wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej
opieki  nad  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności,  a  także  nad  osobami  ze  znacznym  stopniem
niepełnosprawności
2. podniesienia umiejętności i poszerzenia wiedzy opiekunów w zakresie opieki nad osobą z niepełnosprawnościami

Opieka  wytchnieniowa  ma  za  zadanie  odciążenie  członków  rodzin  lub  opiekunów  osób  z niepełnosprawnościami
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby
zaangażowane  na  co  dzień  w  sprawowanie  opieki  dysponować  będą  czasem,  który  będą  mogły  przeznaczyć  na
odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć
również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z  niepełnosprawnościami  w sytuacji, gdy opiekunowie, z różnych
powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.  

Realizacja usługi opieki wytchnieniowej ma również za zadanie wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin,
opiekunów  zaangażowanych  w  sposób  stały  w  codzienne  wspomaganie  osób  z niepełnosprawnościami  oraz
ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż
osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia
psychologicznego i  terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie  swoich umiejętności  w zakresie
sprawowania  opieki  nad  osobą  z niepełnosprawnościami.  Usługa  opieki  wytchnieniowej  będzie  realizowana
z zachowaniem podmiotowości osób z niepełnosprawnościami oraz ich niezależności. 

Podstawą  prawną  do  realizacji  Programu  jest  art.  7  ust.  5  ustawy  z  dnia  23  października  2018  r.  o Funduszu
Solidarnościowym. Udział  w  Programie  jest  bezpłatny.  Program  współfinansowany  jest  ze  środków  Funduszu
Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Rekrutacja  do  Programu  prowadzona  będzie  do  02.08.2021.  Szczegóły  pod  linkiem  :
https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/komunikat_2021_07_13.html
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