Regulamin Realizacji Zadania Publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n.
"Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego usług opieki wytchnieniowej w
ramach Programu MRPPS Opieka wytchnieniowa – edycja 2019"
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych, zwanego dalej ,,Funduszem Solidarnościowym” i środków
budżetu Powiatu Świdnickiego
§1
Definicje związane z Programem
1. Program – należy przez to rozumieć Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – Opieka wytchnieniowa – edycja 2019.
2. Osoba niesamodzielna – należy przez to rozumieć osobę, która wymaga
wielopłaszczyznowego wsparcia, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych,
pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania aparatu
ruchu, kompetencji poznawczych oraz społecznych.
3. Opiekun – należy przez to rozumieć członka rodziny lub opiekuna sprawującego
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
4. Uczestnik/czka Programu – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała deklarację
uczestnictwa w projekcie, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Realizator Programu - należy przez to rozumieć Fundację Eudajmonia.

§2
Postanowienia ogólne
1. Głównym celem Programu jest zwiększenie możliwości dostępu do usług opieki
wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodzin
sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.
2. W ramach Programu realizowany będzie Moduł III, zawierający następujące formy
wsparcia :
- realizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego dla
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opiekunów osób zależnych;
- realizacja wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki dla opiekunów
osób zależnych;
3. Dla świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub
terapeutycznego oraz w zakresie pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki, ustala się limit 240
godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/
osobą niepełnosprawną.
4. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z
orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną składa oświadczenie o
korzystaniu bądź niekorzystaniu ze świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach
Programu w innej Instytucji oraz że w przypadku korzystania ze świadczenia usługi opieki
wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, suma limitu przyznanych godzin w ramach
Modułu I i III nie przekracza 240 godzin.
5. W ramach przyznanej usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego
poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki
pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki prowadzona będzie miesięczna ewidencja zrealizowanych
godzin.
§3
Uczestnicy Programu
1. Uczestnikami Programu mogą zostać członkowie rodzin lub opiekunowie
sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji; konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
2. Zakłada się objęcie wsparciem świadczenia usług opieki wytchnieniowej 30
członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, z czego:
- 6 członków rodzin, opiekunów - dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, dla których usługa opieki wytchnieniowej będzie
świadczona przy udziale środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach
Programu oraz środków budżetu Powiatu Świdnickiego
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- 24 członków rodzin, opiekunów - osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których usługa opieki
wytchnieniowej będzie realizowana przy udziale środków Funduszu Solidarnościowego
przyznanych w ramach Programu oraz środków budżetu Powiatu Świdnickiego.
3. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Koordynatora Projektu, Realizator
Programu zastrzega sobie możliwość objęcia wsparciem większej ilości osób.
4. Z usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności mogą skorzystać członkowie
rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których wynik badania na podstawie Karty
oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, uzupełnionej przez lekarza
specjalistę- zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na
orzeczeniu, wyniesie od 0 do 40 punktów.
5. W ramach Programu świadczeniem usług opieki wytchnieniowej objęty może zostać
członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z
orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, zamieszkujący na
terenie powiatu świdnickiego.
6. Uczestnik Programu zobowiązuje się do wypełnienia, przed przystąpieniem do
Programu Wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnik Programu nie ponosi kosztów finansowych związanych z udziałem w
Programie

§5
Proces rekrutacji
1. Nabór uczestników Programu prowadzony jest przez Fundację Eudajmonia, z
siedzibą przy ul. Borówkowej 5a, 59-101 Polkowice.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym w terminie do 15.12.2019 r.
3. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji.
4. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzi:
- Specjalista ds. organizacji usługi opieki wytchnieniowej,
- Koordynator projektu,
5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
- analiza dokumentów pod kątem formalnym,
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- wyłonienie uczestników Programu, którzy spełniają założone kryteria udziału w
Programie,
- sporządzenie listy uczestników Programu i listy rezerwowej.
6. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 30 opiekunów osób niesamodzielnych,
wymagających opieki. Liczba godzin wsparcia zostanie przyznana decyzją Komisji
Rekrutacyjnej na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
7. Procedura rekrutacji obejmuje:
a) etap naboru
- przekazanie informacji na temat Programu i warunków uczestnictwa, rodzaju
wsparcia oraz wymagań stawianych przed uczestnikami Programu,
- umieszczenie informacji na temat terminu prowadzonego naboru na stronie
internetowej www. fun dac j a eud aj mo ni a. pl ,
- przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Programie.
b) etap doboru
- weryfikacja formalna, pod kątem spełniania warunków uczestnika w Programie,
- analiza danych potencjalnych uczestników Programu,
- opracowanie listy uczestników Programu,
- opracowanie listy rezerwowej,
- poinformowanie drogą telefoniczną lub mailową o zakwalifikowaniu się do udziału w
Programie

8. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
- dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.eudajmonia.pl , a
także w wersji papierowej w Fundacji Eudajmonia, Oddział we Wrocławiu, ul. Kościuszki
80a, 50 – 441 Wrocław oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, na
ul. Wałbrzyskiej 15 (sekretariat). Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z
załącznikami należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Eudajmonia, Oddział
Wrocław ul. Kościuszki 80a, 50-441 Wrocław lub za pomocą poczty tradycyjnej, z
dopiskiem: ,,opieka wytchnieniowa”, na adres: Fundacja Eudajmonia Oddział Wrocław,
ul. Kościuszki 80a, 50 – 441 Wrocław. Wniosek można również złożyć w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, na ul. Wałbrzyskiej 15 (sekretariat) od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.
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- zaświadczenia, oświadczenia, inne dokumenty należy składać w formie kserokopii,
- w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (niewypełnione pola
formularzy, brak podpisów), będzie istniała możliwość uzupełnienia braków w terminie
wskazanym przez Realizatora. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym
terminie zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej.
9. Liczy się kolejność zgłoszeń.
10. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
do udziału w Programie.
§6

Dane osobowe
1. Administratorem danych pozyskanych w celu rekrutacji i realizacji Programu jest
Fundacja Eudajmonia.
2. Przystępując do udziału w Programie, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się
z ogólną informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych, złożoną wraz z
deklaracją uczestnictwa w Programie.
3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na użycie jego wizerunku – wykonywanie zdjęć
podczas zajęć Programu i publikowanie ich w materiałach dotyczących Programu.
§7
1. Uczestnik Programu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem
ich ogłoszenia.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Programu.
5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez
Koordynatora Projektu
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Programie należy do
Realizatora.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2019 r.
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