
 

 

 

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa”  

– edycja 2022 

Zasady udziału w programie. 

                                                                                             

Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 22.12.2022 r. 

Grupa docelowa: 20 osób w tym: 

• 18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane 

na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne; 

• 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku poniżej16 roku życia 

zamieszkujących na terenie Starachowic. 

 

Czym jest opieka wytchnieniowa 

❖ Wsparcie w postaci doraźnego, czasowego odciążenia członków rodzin lub opiekunów osób  

z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, lub zapewnienie czasowego 

zastępstwa od codziennych obowiązków wynikających ze sprawowania opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek  

i regenerację 

❖ Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym 

gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawują całodobową opiekę nad osobą  

z niepełnosprawnością. 

❖ Usługa realizowana jest w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 

❖ Liczba godzin przypadająca na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin.  

❖ Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi dziennie wynosi 12 godzin. 

❖ Usługa może być realizowana w godzinach 6.00-22.00. 

❖ Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej. 

❖ Uczestnik może skorzystać z formy samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki 

wytchnieniowej. 

 

Jak zgłosić się do udziału w programie 

Obsługą programu zajmują się pracownicy Klubu Integracji Społecznej w Centrum Usług Społecznych  

w Starachowicach.  

Celem zdobycia szczegółowych informacji można skontaktować się z pracownikami 

❖ telefonicznie – pod numerem telefonu: 504-206-900 

❖ osobiście Klub Integracji Społecznej,  ul. Armii Krajowej 28, I piętro, pokój 104 (wejście do budynku pozbawione 

jest barier architektonicznych). 

Celem zgłoszenia do programu należy przedłożyć dokumenty 

❖ karta zgłoszeniowa z załącznikami 

❖ kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego 

Wzory dokumentów zgłoszeniowych można pobrać ze strony internetowej: www.cus.starachowice.eu  

(zakładka Klub Integracji Społecznej) lub skontaktować się z pracownikami  

KIS w celu ustalenia dogodnego sposobu przekazania dokumentów. 

Komplet dokumentów należy przedłożyć 

❖ osobiście: w siedzibie Klubu Integracji Społecznej, ul. Armii Krajowej 28. Biuro KIS czynne od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 

❖ listownie: na adres Centrum Usług Społecznych ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice. 

 

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 18 lutego 2022 r. 
 

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 


