


Opieka wytchnieniowa 
w Powiecie Krakowskim 

w 2019 roku 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Krakowie 



Opieka wytchnieniowa 

= wyręczająca 

= wyręczeniowa  

= odciążeniowa 



Czasowa forma opieki specjalistycznej 

nad osobą niesamodzielną 

( i niepełnosprawną),w celu czasowego 

odciążenia od obowiązków 

opiekuńczych opiekunów formalnych 

/ lub / i / nieformalnych



Zadanie publiczne  Powiatu Krakowskiego w zakresie wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa: 

 

 organizacja i zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności do 24 roku życia wraz z rehabilitacją społeczną osób 

niepełnosprawnych; 



Rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami:  

Adresatami programu są:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji; 

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;  

oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 

do 24. roku życia  !!!



Kwalifikacja 
Z pobytu na turnusie odciążeniowym, 

który może trwać 10 dni mogą skorzystać raz w roku 

nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, 

pouprzednim zakwalifikowaniu ich przez zespół specjalistów 

 – ZESPÓŁ MHD. 

O zakwalifikowaniu dziecka pod względem medycznym 

 i możliwości zapewnienia mu opieki decydują WYŁĄCZNIE  

służby medyczne organizatora. 



Opieka wytchnieniowa realizowana jest poprzez 

zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu opieki 

w zorganizowanym turnusie odciążeniowym.

Dla kogo? 



Wnioski o przyznanie wsparcia można składać bezpośrednio w PCPR , 

a także za pomocą operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

WNIOSEK OPIEKUNA

PCPR 

MHD  

Kwalifikacja medyczna

Pozytywna

Negatywna



Formy opieki

Turnus dzienny

Turnusy całodobowe

10 dni 

8.00-18.00

10 dni 

24h 



Terminy w 2019 roku

Turnus dzienny

Turnusy całodobowe

1-10.10.2019 

1) 16-25.07.2019  

2) 19-28.08.2019 

3) 14-23.10.2019



Turnusy
Turnus odciążeniowy polega na zapewnieniu dziecku 

całodobowej opieki lub zapewnieniu dziecku opieki w trybie dziennym w szczególności poprzez: 
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

b) pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby, 
c) opiece medycznej, 

d) opiece higienicznej, 
e) niezbędnej pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych, 

f) kontaktach z otoczeniem, 
g) miejscu pobytu wyposażone w niezbędne meble i sprzęt, 

h) wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi, 
i) utrzymanie czystości, 

j) zapewnieniu organizacji czasu wolnego 
k) rehabilitację społeczną (włączającą)dla osób niepełnosprawnych, w planie indywidualnym dobranym do 

potrzeb. 
. 



Turnusy
Organizator nie zapewnia transportu do i z Centrum.  

 
Możliwa jest refundacja uzasadnionych kosztów dojazdów, w kwocie nie wyższej 

niż 400 zł/turnus/osoba. 
 

Podczas pobytu w Centrum Podopieczny podlega regulaminom i innym aktom prawa 
wewnętrznego organizatora.  

 
Administratorem danych w zakresie realizacji turnusów pozostaje MHD.  

 
Opiekunowie mogą skorzystać bezpłatnie z poradnictwa prawnego, podatkowego i socjalnego. 



centrum@mhd.org.pl 
723 550 005  

www.mhd.org.pl






