OPIEKA
WYTCHNIENIOWA

Fundusz Solidarnościowy
+ Gmina Wrocław
+ NGO

Gmina Wrocław
+ NGO

Środki unijne
+ NGO

Wysokość dotacji:
300.000,00 zł

Termin realizacji:
sierpień – grudzień
2019 roku

Zaplanowana
w konkursie liczba
godzin opieki:

10.000
(maksymalnie 240h
na jednego
uczestnika zadania)

z tego:
240.000,00 zł (80%)
ze środków
Funduszu
Solidarnościowego

oraz
60.000,00 zł (20%)
ze środków
Gminy Wrocław

Realizatorzy
zadania wyłonieni
w konkursie:

Zrealizowano:

 Fundacja Promyk
Słońca

dla 52 opiekunów

 Fundacja
Eudajmonia

niepełnosprawnościami

 Fundacja Imago

8.343 godzin

osób z

Umowa z 19 lipca 2019 r.
zawarta między
Wojewodą Dolnośląskim i
Gminą Wrocław.
Realizacja usługi
od września 2019 r. –
krótki okres realizacji
zadania
(4 miesiące)

Stawka godzinowa
dla opiekuna
zgodnie z programem
wynosiła 30 zł –
organizacje zgłaszały
trudności przy pozyskaniu
opiekunów za taką
stawkę

Brak w programie „OW”
środków na obsługę
zadania dla NGO

W 2019 program zakładał
wydawanie decyzji
administracyjnych przez
OPS.
Z uwagi na to że opieka
wytchnieniowa nie
wynika z ustawy, MOPS
wydawał decyzje
administracyjne
przyznające usługi
opiekuńcze w formie
opieki wytchnieniowej
(52 decyzje)

Zadanie zlecone
w trybie uchwały
Rady Miejskiej
Termin realizacji:
 sierpień –
grudzień 2020 roku
(edycja I)
 październik –
grudzień 2020 roku
(edycja II)

Zaplanowana w
konkursie liczba
godzin opieki:

9.000
(maksymalnie 240h
na jednego
uczestnika zadania)

Wysokość dotacji:
 450.691,00 zł
(edycja I)
 157.961,00 zł
(edycja II)
Współfinansowane
ze środków
Funduszu
Solidarnościowego
oraz
Gminy Wrocław

Realizatorzy
zadania wyłonieni
w konkursie edycji I:
 Fundacja Promyk
Słońca
 Fundacja
Eudajmonia

 Stowarzyszenie
Bonitum
Realizatorzy edycji II
zostaną wyłonieni
we wrześniu 2020 r.

 Zrezygnowano
z określenia stawki
godzinowej
dla opiekuna
 Rekrutacja
odbywa się
na podstawie karty
zgłoszenia którą
zatwierdza MOPS
(nie ma już decyzji
administracyjnych)

2019

2020

Zadanie zlecone
w trybie uchwały
Rady Miejskiej

Termin realizacji:
lipiec – grudzień 2019 r.

Termin realizacji:
styczeń – grudzień 2020 r.

Zadanie finansowane
ze środków
Gminy Wrocław

Dotacja: 150.000,00 zł

Dotacja: 500.000,00 zł

Jednoczesny pobyt
2 osób wymagajacych
wyspecjalizowanej
opieki i nadzoru
osób trzecich

Skorzystało 20 rodzin,
łącznie zorganizowano
16 turnusów
pobytowych

Zaplanowano, że
z oferty skorzysta od
35 do 70 rodzin
(w zależności od
długości pobytu)

• Fundacja „Promyk Słońca” w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej we Wrocławiu kontynuuje projekt pn: „SAMO-Dzielni edycja 2” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne,
Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

• celem projektu jest zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie
usług asystenckich oraz opieki wytchnieniowej dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami

• usługi opieki wytchnieniowej dla dzieci z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu, będą świadczone w systemie dziennym w odpowiednio
wyposażonym lokalu. Usługi dla osób dorosłych świadczone będą w systemie całodobowym (lub
dziennym) w zaadaptowanym do tego celu i wyposażonym mieszkaniu

• zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 70 osobom z niepełnosprawnością w zakresie asystencji
osobistej, oraz usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej 87 dorosłym i 36 dzieciom

• usługę będzie przyznawał MOPS we Wrocławiu, pierwsze przyjęcia przewidziane są pod koniec
lutego 2021

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start
nowego programu
Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie
finansowane na realizację usług opieki wytchnieniowej dla
członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością

W dwóch pierwszych edycjach programu – w 2019 i w 2020 roku –
o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się
samorządy – gminy i powiaty
Na realizacje programu z środków Funduszu Solidarnościowego
przeznaczono w sumie ponad 52,2 mln złotych
Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln
złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu
50 mln złotych
Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do końca
września br.

