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Regulamin uczestnictwa w                                                                                                                                                                        
Programie „Opieka wytchnieniowa  dla członków rodzin                                                                                                                                  

lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2021 

I. Podstawa prawna Programu 

Program będzie realizowany w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 
1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym 
 

II. Adresaci Programu 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego1), 
które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. 
 
III.Zakres usługi 
 

1. Stowarzyszenie YAVA będzie  świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu 
dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub 
terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki 
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym. 

2. Stowarzyszenie YAVA przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia 
potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem                                            
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym, która: 
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, 
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia, 
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. 

ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. 
     Realizator Programu bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. 

 
1) Zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
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3. 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, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli 
wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas 
usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub 
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru 
niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, 
jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający Kartę będą mieć zapewniony 
dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności. 

4. Program jest realizowany w trzech formach: 
  1)  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:  

a) miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, 
b) ośrodku wsparcia,  
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora 

Programu. 
 

   2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: 
a) ośrodku wsparcia,  
b) w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do 

rejestru właściwego wojewody,  
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora 

Programu. 
5.  Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom 

sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania 
ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie 
nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 

6. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy 
usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), 
usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł. 

7. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego, w wymiarze 
powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, placówka przyjmująca dziecko                     
z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności/osobę z orzeczeniem równoważnym ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie 
do ich potrzeb. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 
godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 8. 

8. W ramach Programu ustala się następujące limity:  
a) limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 
b) limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego2); 

 
2) Jeżeli całodobowy pobyt osoby z niepełnosprawnością wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki na osobą z 

niepełnosprawnością mogą utracić do niego prawo. 
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c) limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze 
specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie 
nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.  

9. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi 
odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. 

10. Stowarzyszenie YAVA  kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie 
Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z 
niepełnosprawnością. 

11. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, 
drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej. 

12. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty 
zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa  dla członków rodzin lub opiekunów osób z 
niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji. 

13. Stowarzyszenie YAVA- realizator Programu obowiązany jest poinformować członka rodziny lub opiekuna 
osoby niepełnosprawnej o prawach i obowiązkach wynikających z przyznania usług opieki 
wytchnieniowej.  

14. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu uczestnik Programu składa do Stowarzyszenia YAVA  
oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z usług opieki wytchnieniowej. 

15. Stowarzyszenie YAVA umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom 
sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad 
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór: 
1) osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej; 
2) miejsca, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c  oraz ust. 4 pkt 2 lit. c.    

  
Dokumenty kwalifikujące do przyznania opieki wytchnieniowej: 

a) Orzeczenie o st. niepełnosprawności lub dokument równoważny 
b) Wywiad środowiskowy 
c) Karta zgłoszenia do programu 
d) Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych  kryteriów oceny -Skali FIM 

 
 
Czętochowa, dnia ……………………..                                               

                                                                                                                                           ……………………………………………………. 

        (podpis uczestnika Programu/ opiekuna) 

 
 
Realizator usługi: 
Stowarzyszenie YAVA 

ul. Lakowa 101 

42-280 Częstochowa 

Tel.: 531 084 020 

www.yava.czest.pl 

email: biuro.yava@gmail.com 

http://www.yava.czest.pl/

