Program „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021
Gmina Troszyn przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu
Solidarnościowego.Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają
usługi opieki wytchnieniowej.
Na realizację Programu Gmina Troszyn pozyskała środki z Funduszu Solidarnościowego
w kwocie 29 376,00 zł.
Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w Gminie Troszyn finansowany jest
w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowy fundusz celowy.
Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Troszyn będą realizowane w ramach modułu I
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Wsparcie w formie usługi opieki
wytchnieniowej będzie udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej
na podstawie oceny indywidualnych potrzeb zgłoszonych we wniosku przez opiekunów;
w wymiarze 240 h dla każdej osoby niepełnosprawnej w czasie trwania Projektu.W 2021 r.
opieką w ramach Programu zostanie objętych 3 członków rodziny lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
osobą niepełnosprawną, zamieszkujących na terenie Gminy Troszyn. Docelowo usługi opieki
wytchnieniowej będą realizowana dla: 1 członka rodziny - 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; 2 członków rodzin osób
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Usługa opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021będzie realizowana do
31 grudnia 2021 r.
Realizatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie.
Szczegółowe informacje o Programie umieszczone są na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021

