
W  dniu   31  maja  2019  r.  Miasto  Opole  zawarło  z  Wojewodą  Opolskim   umowę  o

dofinansowanie  zadań  w  ramach   resortowego  Programu  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki

Społecznej  „Usługi  opiekuńcze dla  osób niepełnosprawnych”  –  edycja 2019  ze środków

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Okres realizacji:  01.07.2019 r. - 31.12.2019 r.

W ramach Programu Miejski  Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu udziela mieszkańcom

Miasta Opola wsparcia w miejscu ich zamieszkania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych

dla  osób  niepełnosprawnych  w  wieku  do  75  roku  życia  z  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu

niepełnosprawności,  jak  również  posiadających  orzeczenie  lekarza  orzecznika  Zakładu

Ubezpieczeń  Społecznych  o  całkowitej  niezdolności  do  pracy  i  niezdolności  do  samodzielnej

egzystencji  lub  orzeczenie  o  niezdolności  do  samodzielnej  egzystencji  wydane  na  podstawie

przepisów ustawy o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dochód

nie  przekracza  350%  obowiązującego  od  1  października  2018  r.  kryterium  dochodowego

określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca  2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1508, z późn. zm.).  

Miejski  Ośrodek Pomocy Rodzinie  w ramach Programu zaplanował  pomoc 28 osobom

niepełnosprawnym  w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, realizowanych w dni

robocze  oraz  w  dni  wolne  od  pracy  i  święta.    Przewidziano  realizację  11.024  godzin  usług

opiekuńczych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Potrzebujący będą otrzymywać pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak

m.in.:

1. Czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia:

� utrzymanie higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),

� pielęgnacja zlecona przez lekarza,

� układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,

� przesłanie łóżka, pomocy przy ubieraniu się..

2. Czynności związane z pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:

� czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych,

� pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie,



� pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych,

� czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 

� dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, 

� czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, 

� czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, 

� pomoc przy przemieszczaniu się.

3. Pomoc w załatwianiu bieżących spraw:

� zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept,

� pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

� towarzyszenie podczas spacerów.

4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

� czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, 

osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, 

ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, 

� czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Wartość Programu: 320.984,00 zł

Wartość dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych  160.492,00 zł 


