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DPP.8112.9.2021 

 

Sprawozdanie z Lokalnego Programu Opieki Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika  

na lata 2021-2025 przyjętego Uchwałą Rady Miasta Rybnika 715/XLIII/2021 z dnia  

23 września 2021 r. 

 

Celem programu jest rozszerzenie i promocja oferty usług opieki wytchnieniowej 

w Mieście Rybniku. Program zakłada stworzenie warunków do rozwijania oferty polityki 

społecznej miasta nastawionej na wspieranie osób zależnych i ich opiekunów.  

 

Zgodnie z zapisami „Programu Opieki Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika na lata 2021-

2025” sprawozdanie  za okres 23.09.2021 do 31.12.2021 zawiera: 

 

1. Zrealizowane zadania w okresie raportowania: 

• Zarządzeniem nr 48/2021 z dnia 14 grudnia 2021 powołano zespół zadaniowy do 

realizacji Lokalnego Programu Opieki Wytchnieniowej, 

 

• zorganizowano pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego, w ramach którego 

przedstawione zostały główne założenia programu oraz działania priorytetowe, 

 

• wyznaczono w Ośrodku Pomocy Społecznej koordynatora usług opieki 

wytchnieniowej, 

 

• podjęto działania mające na celu pozyskania środków finansowych oraz określenia 

instytucji/osób działających na rzecz grupy docelowej, 

 

2022-13381 

 



 

 

• rozpoczęto prace nad utworzeniem systemu wymiany informacji 

o zgłaszanych potrzebach i dostępnych formach wsparcia. 

 

2. Poniesione wydatki budżetowe i pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań: 

W tym okresie nie udało się pozyskać żadnych środków na realizację zadań związanych  

z opieką wytchnieniową. Złożono natomiast następujące wnioski:  

1) wniosek na środki finansowe z Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022  

w ramach naboru Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wsparcie opiekunów 

osób zależnych dzieci jak i osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub wymagających stałej opieki ze strony drugiej osoby: 

 

• w formie dziennej na łączną kwotę 131 580,00 zł,  

 

• w formie całodobowej na łączną kwotę 185 895,00 zł. 

  

2) dodatkowo złożono wniosek nie bezpośrednio dla opiekunów osób zależnych, a osób 

niepełnosprawnych -  na środki finansowe z Programu "Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2022 w ramach naboru Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej na wsparcie osób dorosłych posiadających orzeczenie o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym na łączną kwotę  

148 201,92 zł. 

 

Obydwa nabory są rozstrzygane w roku 2022.  

 

W roku 2021 na zadania związane z opieką wytchnieniową wydatkowano następujące środki 

finansowe (pozyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we wcześniejszym okresie przed 

przyjęciem Programu Opieki Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2025): 

• Program Osłonowy w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście 

Rybnik na lata 2019-2021 pt. "Pakiet opieki wytchnieniowej"  - kwota 28 082,59 zł, 

 

• Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 – realizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej – kwota 16 320,00 zł, 



 

 

 

• Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 100 830,63 zł. 

 

3. Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych/informacyjnych w zakresie 

popularyzacji opieki wytchnieniowej. 

W okresie sprawozdawczym nie realizowano kampanii edukacyjnych/informacyjnych  

w zakresie popularyzacji opieki wytchnieniowej z uwagi na zbyt krótki okres realizacji 

Programu.  

 

4. Liczba osób objętych opieką wytchnieniową w Mieście Rybniku. 

W roku 2021 objęto wsparciem (niezależnie od przyjętego pod koniec roku Programu Opieki 

Wytchnieniowej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2025) w ramach poszczególnych 

programów: 

 

• Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rybniku - Zespół Grupowej Metody Pracy Socjalnej- łącznie 14 opiekunów osób 

zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opiekunom udzielono łącznie 

178 godzin specjalistycznego poradnictwa w zakresie nauki rehabilitacji w domu 

osoby zależnej.  

• Programu Osłonowego w zakresie wsparcia dla opiekunów osób zależnych w Mieście 

Rybnik na lata 2019-2021 pt. "Pakiet opieki wytchnieniowej" realizowany w Zespole 

Grupowej Metody Pracy Socjalnej - łącznie 28 osób, 

• Programu Opieka Wytchnieniowej - edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu 

Solidarnościowego realizowanego przez Stowarzyszenie „OLIGOS” - łącznie 103 

osoby opiekunowie osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

w formie dziennej i całodobowej. 

 

Dodatkowo realizowano wsparcie nieskierowane bezpośrednio do opiekunów osób 

zależnych, ale dla grupy osób niepełnosprawnych: 

 



 

 

• Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Resortowego Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej –w łącznej ilości 16 osób. 

• Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego 

przez Stowarzyszenie „OLIGOS” w ramach Programu Resortowego Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej – dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w 

łącznej ilości 115 osób. 

 

 

 

 

 


