
FUNDACJA POTRAFIĘ POMÓC
Mieszkanie opieki wytchnieniowej

Fundacja „Potrafię Pomóc” w ramach zdania publicznego realizuje bezpłatną pomoc w formie „Mieszkania opieki wytchnieniowej” 
w terminie od 07.01.2020 do 31.12.2020 roku.



Dla kogo?
Misja?

Cel?

Mieszkanie z pokojami wytchnień przeznaczone jest dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, którymi przez określony czas,
pod nieobecność „prawnego opiekuna” zaopiekują się specjaliści.

Jest to jedyne mieszkanie wytchnień w Polsce, gdzie są przyjmowane osoby z niepełnosprawnością głęboką - leżące, karmione
dojelitowo, wymagające wspomagania oddychania. Pomieszczenia są w pełni dostosowane do osób znajdujących się w tak
ciężkim stanie.
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W jakim czasie można skorzystać z pomocy Mieszkania opieki wytchnieniowej?
Pomoc w formie opieki jest realizowana całodobowo przez określony czas
 i nieprzekraczający 14 dni w ciągu roku kalendarzowego dla osób z miasta 
Wrocławia. W tym czasie „prawny opiekun” naszego podopiecznego może 
zająć się zupełnie innymi sprawami, które wymagają jego obecności i zaangażowania.

Gdziej znajduje się Mieszkanie opieki wytchnieniowej?
Mieszkanie z pokojami wytchnień znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 24
przy Ośrodku edukacyjno- rehabilitacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci.
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Jakie udogodnienia zapewnia Mieszkanie opieki wytchnieniowej?
W Mieszkaniu opieki wytchnieniowej znajdują się w nim dwa pokoje dla osób z niepełnosprawnościami,
pokój opiekuna, kuchnia i łazienka z toaletą. Większy z pokoi przeznaczony jest dla osoby z
niepełnosprawnością ruchową, w tym także głęboką. Jest on wyposażony w specjalne łóżko rehabilitacyjne, 
które pozwala bez większego wysiłku umieścić pacjenta w pozycji siedzącej i spionizować go. Na suficie
zamontowano natomiast podnośnik o udźwigu do  150 kg, dzięki któremu możliwe jest przesadzenie 
pacjenta z łóżka na fotel czy na wózek inwalidzki oraz przetransportowanie go do łazienki. Drugi pokój
dostosowany jest do potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 Projekt “Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław” współfinansowany jest przez Gminę Wrocław
www.wroclaw.pl. Dotyczy mieszkańców Wrocławia i jest bezpłatny.

Regulamin udziału:
w projekcie i dokumenty dla uczestników dostępne są pod linkiem:
https://potrafiepomoc.org.pl/mieszkanie-opieki-wytchnieniowej/  



Opieka wytchnieniowa 
W KOMPLEKSIE FUNDACJI „POTRAFIĘ POMÓC”

Kompleks Potrafię Pomóc Fundacji „Potrafię Pomóc” to nowe, innowacyjne miejsce na
mapie Wrocławia, jedyne takie miejsce w Polsce. Wszechstronne wsparcie otrzymają tu
dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze szczególnymi potrzebami. Budowę Kompleksu
planujemy ukończyć w 2023, wybudujemy go przy ulicy Melioranckiej we Wrocławiu.  

Pokoje opieki wytchnieniowej
W KOMPLEKSIE FUNDACJI „POTRAFIĘ POMÓC”

Wybudujemy 10 dwuosobowych pokojów wytchnień, w których będziemy mogli
równocześnie zapewnić opiekę 20 osobom z niepełnosprawnością ruchową 
i intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami głębokimi i sprzężonymi. 
Wsparcie skierowane zostanie zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych, w tym
wymagających karmienia dojelitowego i wspomagania oddychania, co wyróżnia
nas na tle innych placówek w Polsce i w Europie.

Pokoje wytchnień w Kompleksie Potrafię Pomóc to poszerzenie wsparcia, które w
tej formie, jako jedyni we Wrocławiu, prowadzimy już od 2019 roku w Mieszkaniu
Opieki Wytchnieniowej - dzięki wsparciu Gminy Wrocław – jest bezpłatny.


