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vIŃI S T E R Warszawa, dnia 16 listopada 2020 r.

Rodziny i Polityki Społecznej

BON-IX.058.18.2020.EC

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Senatora Aleksandra Szweda skierowane na 16. posiedzeniu

Senatu w dniu 14 pażdziernika 2020 r. do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny

Maląg, dotyczące resortowego programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub

opiekunów osób z niepełnosprawnością” - edycja 2020-2021 proszę o przyjęcie poniższych

wyjaśnień.

W dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia

Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”

- edycja 2020-2021 wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach Programu.

Na realizację niniejszego Programu zaplanowano przeznaczyć w 2020 r. kwotę 30 mln zł oraz

w 2021 r. kwotę 50 mln zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem

równowaznym'), w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1 500 osób,

¬ poprzez mozliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi

opieki wytchnieniowej.

 
'ł Zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).
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Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciązenie członków rodzin lub opiekunów oso'b

zniepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie

czasowego zastępstwa.

Program jest realizowany w następujących formach:

1) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

2) świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego W różnego

rodzaju placówkach,

3) specjalistycznego poradnictwa (psychologiczne lub terapeutyczne) oraz wsparcie

w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów

sprawujących bezpośrednią opiekę m.in. nad osobami ze znacznym stopniem

niepełnosprawności.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogły ubiegać sie organizacje pozarządowe,

o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) _

posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz

prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia

oferty zwane dalej „realizatorami Programu”.

W konkursie ofert mogły brać udział wyłącznie zarejestrowane w Polsce organizacje

pozarządowe.

Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z trybem przeprowadzenia otwartego

konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu

Solidarnościowym.

Oferta musi dotyczyć realizacji minimum dwóch form usług opieki wytchnieniowej tj. pobytu

dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie

nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Jednocześnie koszt realizacji tej ostatniej formy usług

nie moze wynosić więcej 15 % wartości całej oferty.

Realizator Programu moze otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usługi opieki

wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji w roku 2020 oraz w wysokości do

100% kosztów w roku 2021.

Minimalna kwota dofinansowania oferty wynosi 50 000,00 zł, przy czym kwota

dofinansowania nie może być wyzsza niz 80 % w roku 2020 i 100% w roku 2021 całkowitej

kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

Ze środków Programu pokrywane będą koszty związane z realizacją usług opieki

wytchnieniowej .
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l) koszty bezpośrednio związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej:

a) w ramach pobytu dziennego nie więcej niz 40 zł za godzinę realizacji usług,

(maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi

12 godzin dla jednej osoby, z zastrzeżeniem limitów o których mowa W ust. 7 pkt. 1

Programu);

b) w ramach pobytu całodobowego nie Więcej niz 600 zł za dobę realizacji usług;

c) W ramach specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki

pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki nie więcej niz 100 zł za godzinę realizacji usług, bez

względu na ilość osób w grupie.

2) koszty pośrednio związane z realizacją usług opieki Wytchnieniowej, W Wysokości nie

przekraczającej 10% kosztów bezpośrednich, o których mowa wyzej, obejmujące:

a) wynagrodzenia kadry administracyjnej realizatora Programu, której powierzono

zadania związane z realizacją Programu, w tym koszty obsługi księgowej związanej

z wykonywaniem zadań W ramach Programu;

b) wynagrodzenia koordynatora Programu;

c) zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań;

d) zakupu środków ochrony osobistej.

Koszty będą kwalifikowane jeśli usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowana tylko dla

1 uczestnika Programu W tym samym czasie. Z Wyłączeniem świadczenia usługi opieki

Wytchnieniowej W formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub

terapeutycznego) oraz wsparcia W zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

realizowanej dla zorganizowanej grupy, w liczbie nie większej niż 4 uczestników.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną,

któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki Wytchnieniowej nie ponosi za nią

odpłatności.
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