
W  dniu   22  lipca  2020  r.  Gmina  Opole,  reprezentowana  przez  Dyrektora  Miejskiego

Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w  Opolu,  zawarła  z  Wojewodą  Opolskim  dwie  umowy

w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego  na realizację

zadań w ramach: 

resortowego  Programu  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej:  „Opieka  wytchnieniowa”

– edycja 2020

oraz

resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Usługi opiekuńcze dla osób

niepełnosprawnych” – edycja 2020.

Realizatorem zadań  jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.

Okres realizacji:  01.07.2020 r. - 31.12.2020 r.
 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 

W  ramach  Programu  możliwe  będzie  udzielenie  wsparcie  członkom  rodzin  lub  opiekunom

sprawującym bezpośrednią opiekę nad  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie

usługi opieki wytchnieniowej.

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Opolu   realizuje  Program   „Opieka  wytchnieniowa”

– edycja 2020 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego

w:

-  ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

-  w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do

rejestru właściwego wojewody.

W  ramach  tego  zadania  zaplanowano  wsparcie  dla  10   osób   ze  znacznym  stopniem

niepełnosprawności  oraz  orzeczeniami  równoważnymi.  W roku  2020  Program przewiduje  limit

14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobyty całodobowego.

Całkowita wartość Programu: 25.200,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego  20.160,00 zł  (80 % wartości Programu)



Program  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

W ramach Programu możliwe będzie zapewnienie wsparcia społecznego w formie świadczenia

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia

posiadającym orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

których  dochód  nie  przekracza  400%  obowiązującego   od  1  października  2018  r.  kryterium

dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(kryterium dochodowe dla osoby samotnej  wynosi 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł).   

W  ramach  tego  zadania  zaplanowano  wsparcie  dla  20  osób.  Planowana  liczba  godzin  usług

opiekuńczych  do wykonania w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  wynosi  łącznie

9.240.

Całkowita wartość Programu: 268.224,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego  134.112,00 zł  (50 % wartości Programu)


