
Opieka wytchnieniowa i asystentura - 
nowa jakość opieki społecznej  

we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym 

Przedsięwzięcie strategiczne planowane do realizacji  
w nowej perspektywie UE 2021-2027 ze środków  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 



Przygotowania do perspektywy 2021-27 

  z myślą o nadchodzącej perspektywie 2021+ Biuro ZIT WrOF powołało do życia grupy robocze 

mające na celu wypracowanie wspólnych, zintegrowanych i komplementarnych projektów, 

które będą zaproponowane do realizacji przy współfinansowaniu środków unijnych po 2021 r.  

 w prace w grupach byli zaangażowani przedstawiciele wszystkich gmin tworzących Wrocławski 

Obszar Funkcjonalny, partnerzy społeczni oraz zewnętrzni eksperci 

 powołanych do życia zostało 7 grup tematycznych: 

  grupa ds. edukacji 

 grupa ds. zasobów przyrodniczych 

 grupa ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej 

 grupa ds. gospodarki niskoemisyjnej 

 grupa ds. technologii IT 

 grupa ds. mobilności 

 grupa ds. usług społecznych 

 



Grupa ds. usług społecznych  

  w skład grupy ds. usług społecznych wchodzili przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków 

pomocy społecznej wszystkich 15 gmin WrOF, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

działających na terenie Wrocławia i okolicznych gmin oraz reprezentanci urzędów 

miejskich/gminnych; 

  Efektem pracy w grupie było opracowanie ram przedsięwzięcia strategicznego zakładającego 

rozwój na terenie ZIT WrOF systemu usług socjalnych (zwłaszcza asystentury osobistej oraz 

opieki wytchnieniowej) w oparciu o już istniejący potencjał środowisk społecznych oraz 

ewentualne inwestycje na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do zapewnienia 

odpowiedniego poziomu takiej opieki 

 



Geneza przedsięwzięcia 

Czego szukaliśmy? 

 

 takich form pomocy społecznej, które nie są obecne na terenie WrOF lub są 

obecne w niewielkim/niezadowalającym stopniu; 

 takich form pomocy społecznej, na które będzie zapotrzebowanie; 

 takich form pomocy, które będą realizowane wspólnie przez podmioty 

publiczne oraz partnerów społecznych; 

 takich form pomocy, co do których istnieją podmioty mające odpowiednie 

doświadczenie i zaplecze organizacyjne 

 



Geneza przedsięwzięcia 

 Duża różnica w dostępie do usług we Wrocławiu i w pozostałej części 

aglomeracji 

 Poszczególne gminy są w wielu przypadkach zbyt małe, aby wygenerować 

taki popyt na niektóre usługi (zwłaszcza niszowe), który będzie wystarczający 

do tego, aby takie usługi zaoferować np. w swoim GOPS 

 Organizacje pozarządowe chętniej i częściej działają na obszarze miejskim z 

uwagi na łatwiejszy dostęp do pracowników i klientów 

 Jednym z głównych celów naszej propozycji jest zrównanie poziomu 

dostępności do usług opieki wytchnieniowej oraz asystentury na terenie 

całego WrOF 



Nasza propozycja 

Dwie formy pomocy adresowane dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: 

 

 

 

        OPIEKA WYTCHNIENIOWA                  ASYSTENTURA  

 Asystentura rodzin 
 Asystentura seniorów 
 Asystentura osób z 

niepełnosprawnościami 
 Asystentura osób niesamodzielnych 

 Wsparcie opiekunów osób 
niesamodzielnych 

 Wsparcie krótko- i długoterminowe 
 Wsparcie dzienne i całodobowe 
 Opieka w miejscu zamieszkania i w 

ośrodku   



Nasza propozycja 

• Projekt adresowany dla mieszkańców wszystkich gmin ZIT WrOF 

• Zakłada ścisłą współpracę pomiędzy MOPS/GOPS a NGO, które 
będą partnerami projektu 

• Komponent „miękki” (świadczenie usług) oraz „twardy” 
(zapewnienie infrastruktury na odpowiednim poziomie) 

• Możliwość stworzenia „międzygminnego” ośrodka wsparcia 
dedykowanego kilku sąsiadującym samorządom 

• Włączenie do projektu wielu mniejszych gmin pozwoli na dotarcie 
także do ich mieszkańców z nawet najbardziej „niszowymi” 
usługami 

• Walor edukacyjny – wzbogacanie warsztatu i wiedzy pracowników 
socjalnych MOPS/GOPS poprzez angażowanie ich w nowe formy 
wsparcia 



Model współpracy 

• Wsparcie instytucjonalne    
• Rozpoznanie potrzeb 
• Znajomość środowiska 
• Wsparcie dla pracowników socjalnych 
• Zaplecze infastrukturalne 

NGO 

MOPS/ 
GOPS 

 Posiadane know-how 
 Doświadczenie  
 Wykwalifikowane zasoby pracownicze 
  Możliwość przekazywania wiedzy 

ZIT (???) 
Obsługa administracyjna projektu / 

zarządzanie projektem 



Efekt końcowy 

• Równanie do najlepszych – zapewnienie mieszkańcom całej aglomeracji 

takiego samego dostępu do usług socjalnych jak we Wrocławiu; 

• Powstanie kilku ośrodków stacjonarnych świadczących usługi opieki 

wytchnieniowej  i asystentury; 

• Zwiększanie kompetencji pracowników socjalnych w poszczególnych 

MOPS/GOPS; 

• Efekt synergii : współpraca na linii JST - NGO 

 



Czego potrzebujemy? 

• Opis przedsięwzięcia został przekazany do IZ RPO WD (UMWD) 

• Oczekujemy,  że ZIT będzie miał prawo do wskazania na wybrane projekty 

jako takie, które będą mogły być realizowane w trybie pozakonkursowym; 

• Środki na sfinansowanie projektu będą pochodziły przede wszystkim z  

RPO WD 2021-2027 oraz (wkład własny) z budżetów poszczególnych JST; 

• Realizacja projektu zostanie poprzedzona szczegółową analizą potrzeb, 

która wskaże na zasadność podejmowania poszczególnych działań w 

konkretnych obszarach (miejscach); 

 


