
                                                                          
  

 

JESTEŚ MIESZKAŃCEM SZCZECINKA 

I OPIEKUJESZ SIĘ NIESAMODZIELNYM CZŁONKIEM RODZINY? 

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

 – EDYCJA 2021” 

Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 

Wysokość dofinansowania: 43 656 zł 

  

 Głównym celem programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  

− dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

− osobami  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 1 , 

poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej realizowanej w:  

− w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisanej do 

rejestru właściwego wojewody,   

− miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

 

Osoby zainteresowane muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami.  

 

Załączniki do pobrania:  

➢ Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,   

➢ Karta zgłoszenia do Programu  (Załącznik nr 8 do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 

2021),   

➢ Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM  (Załącznik nr 7 

do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021),  

➢ Oświadczenia o pozostawaniu pod wyłączną opieką opiekuna faktycznego (Załącznik nr 1),  

➢ Klauzula informacyjna (Załącznik nr 2)  

➢ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3) 

➢ Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

  

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, liczba punktów przyznanych w karcie oceny 

stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz stały pobyt w domu osoby niesamodzielnej.  

   

Kompletną dokumentację można składać przy ul. Wiejskiej 4 w Punkcie Obsługi Interesanta w MOPS  

w Szczecinku, od poniedziałku do czwartku w godzinach 800-1500, piątek 800-1400 lub drogą elektroniczną 

na adres: sekretariat@mops.szczecinek.pl    

 

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2021 r.  

 INFORMACJE I  KONTAKT TELEFONICZNY:  

− 94 37 280 14 - konsultant ds. koordynacji usług socjalnych,  

− 94 37 280 00 - sekretariat.  

  

 

 

1 Zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).  
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