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Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa 
z dnia 10.01.2023 r. 

 
w ramach realizowanego zadania publicznego pt. „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław”  
 

1. Projekt „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław” jest realizowany jako zadanie publiczne 
dofinansowywane ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)   

2. Projekt jest realizowany przez Fundację „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
z Wadami Rozwojowymi z siedzibą we Wrocławiu (54-130), przy ul. Horbaczewskiego 24, KRS: 
0000303590, NIP 899-264-29-28, REGON 020747657, e-mail: 
sekretariat@potafiepomoc.org.pl, dalej Fundacja. 

3. Głównym celem projektu jest prowadzenie całodobowej opieki wytchnieniowej w 
dostosowanym obiekcie przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu stanowiącej wsparcie dla 
rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością – rodzin/mieszkańców Gminy Wrocław. 
Opieka wytchnieniowa realizowana jest w formie całodobowej, specjalistycznej opieki 
wytchnieniowej dla rodziców/opiekunów dotkniętych niepełnosprawnością swoich bliskich, 
przez okres do 14 dni w tzw. „mieszkaniu/pokojach wytchnień” w celu umożliwienia 
rodzicom/opiekunom/rodzinom czasowego wytchnienia w codziennej opiece nad osobą z 
niepełnosprawnością (dalej OzN). Pobyt jest dofinansowywany przez Gminę Wrocław w 
ramach realizacji zadania publicznego pt. „Opieka Wytchnieniowa w Gminie Wrocław”.  

4. Zadanie publiczne jest realizowane w terminie od 10.01.2023 do 31.12.2023 roku. 
5. Beneficjentami i Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być rodziny/mieszkańcy Gminy 

Wrocław oraz sprawujące opiekę na terenie miasta Wrocławia. 
6. Słownik pojęć: 

6.1.Projekt – projekt jako zadanie publiczne dofinansowywane przez organy administracji 
publicznej w zakresie prowadzenie wsparcia dla rodziców/opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osobą 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 rodzica/opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, nad OzN ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez to 
niesamodzielnych oraz w szczególnych sytuacjach nad osobą/dzieckiem,  która nie posiada 
orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, jednakże ze względu na 
stan zdrowia potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z 
niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego, mieszkańców Gminy Wrocław, w postaci opieki wytchnieniowej. 
Opieka ta realizowana jest w formie zapewnienia osobie z niepełnosprawnością 
całodobowej, specjalistycznej opieki wytchnieniowej przez określony czas, 
nieprzekraczający 14 dni w ciągu roku kalendarzowego dla jednego Beneficjenta 
Ostatecznego, przy czym dotyczy to wyłącznie osób (Beneficjentów i Beneficjentów 
Ostatecznych) z miasta Wrocławia. Opieka będzie sprawowana poprzez zapewnienie 

http://www.wroclaw.pl/
http://sekretariat@potafiepomoc.org.pl


   

 

Projekt „Opieka Wytchnieniowa w Gminie 
Wrocław” współfinansowany przez Gminę 
Wrocław www.wroclaw.pl  
 

pomocy Beneficjentowi Ostatecznemu w podstawowych czynnościach życiowych, 
pielęgnacji, opiece higienicznej; 

6.2.Rekrutujący – osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, która zamierza wziąć w nim 
udział i złożyła Wniosek rekrutacyjny z załącznikami wymienionymi we Wniosku 
rekrutacyjnym i niniejszym Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa, dalej Regulamin; 

6.3.Beneficjent – opiekun prawny i faktyczny sprawujący bezpośrednią opiekę nad OzN, a 
przez to niesamodzielną, która wypełni warunki wskazane w Regulaminie oraz zostanie 
zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z procedurami wynikającymi z niniejszego 
Regulaminu. Jest to osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
która jest w stanie i stale opiekuje się OzN, a przez to niesamodzielną, nie będąc opiekunem 
zawodowym i nie pobierając wynagrodzenia z tytułu sprawowania tej opieki; 

6.4.Beneficjent Ostateczny – osoba, która ze względu na niepełnosprawność wymaga stałej 
opieki lub/i wsparcia w postaci opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień w samodzielnym wykonywaniu czynności dnia codziennego, osoba zależna; 

6.5.Osoba z niepełnosprawnością – osoba posiadająca orzeczenie  
o niepełnosprawności wraz z punktami orzeczenia , osoba posiadająca orzeczenie  
o niepełnosprawności w stopniu znacznym , osoba nieposiadająca orzeczenia  
o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności jednakże ze względu na stan zdrowia 
potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku  
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego, potwierdzone stosownym zaświadczeniem od lekarza. 

6.6.W ramach projektu Beneficjenci i Beneficjenci Ostateczni mogą otrzymać wsparcie w 
postaci Opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego stanowiącego wsparcie 
dla rodziców/opiekunów sprawujących stale bezpośrednią opiekę nad osobą 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 
rodzica/opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, OzN ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności przez to niesamodzielnych oraz w szczególnych 
sytuacjach nad osobą/dzieckiem,  która nie posiada orzeczenia o 
niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, jednakże ze względu na stan zdrowia 
potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego mieszkających na terenie miasta Wrocławia. Opieka ta realizowana jest w 
formie zapewnienia OzN całodobowej, specjalistycznej opieki wytchnieniowej przez 
określony czas, nieprzekraczający 14 dni w ciągu roku kalendarzowego dla jednego 
Beneficjenta Ostatecznego. Opieka będzie sprawowana poprzez zapewnienie pomocy 
Beneficjentowi Ostatecznemu w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, 
opiece higienicznej. 

6.7. Opieka wytchnieniowa zwana dalej także Pobytem Wytchnieniowym będzie świadczona 
w lokalu dostosowanym dla OzN, bez barier architektonicznych i wyposażonym w 
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niezbędny sprzęt i meble. Zakres i intensywność opieki wytchnieniowej będą dobierane 
przez Fundację do indywidualnego zapotrzebowania Beneficjenta Ostatecznego. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
8. Osoby, które są zainteresowane udziałem w Projekcie i uzyskaniem wsparcia winny złożyć 

obligatoryjnie następujące dokumenty: 
8.1.wypełniony i podpisany Wniosek rekrutacyjny 
8.2.oświadczenie rodzica/opiekuna tj. Rekrutującego (ewentualnego przyszłego Beneficjenta) 

dotyczące sprawowania opieki faktycznej nad OzN, a przez to niesamodzielną; 
8.3.orzeczenie 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 
w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (w przypadku osób do 16 roku życia);  

8.4.orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 roku 
życia oraz osób dorosłych);  

8.5. zaświadczenie lekarskie dotyczące osoby nieposiadającej orzeczenia o 
niepełnosprawności informujące, że ze względu na stan zdrowia potrzebuje wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego  

8.6.aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Beneficjenta Ostatecznego dotyczące 
możliwości uczestnictwa w turnusie odciążeniowym; 

8.7.w przypadku dzieci z niepełnosprawnością: opinia z Publicznej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, diagnoza funkcjonalna z placówki edukacyjnej i orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego;  

8.8.w przypadku dorosłych z niepełnosprawnością intelektualnie, ale samodzielnych ruchowo: 
opinia psychologa/psychiatry; 

8.9.orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu częściowym/całkowitym w przypadku osoby dorosłej, 
której to dotyczy; 
8.10. innych dokumentów, ankiet lub/i oświadczeń potwierdzających status osoby 

niepełnosprawnej, a przez to niesamodzielnej oraz potwierdzających spełnienie 
kryteriów dodatkowych bądź/lub kryteriów preferencyjnych, o których mowa w 
niniejszym Regulaminie w punkcie 11. 

8.11. podać swój numer telefonu i e-mail w celu umożliwienia skontaktowania się z 
Państwem w przypadku np. poinformowania o brakujących dokumentach, jak również 
przekazania informacji o zakwalifikowaniu się do Projektu. 

9. Dokumenty niezbędne z procesie rekrutacyjnym należy składać osobiście w siedzibie Fundacji 
lub dostarczyć listem poleconym na adres siedziby Fundacji bądź w formie skanów przesłanych 
drogą elektroniczną (oryginały powinny być dostarczone i okazane w późniejszym terminie) tj.: 

Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Z Wadami Rozwojowymi 
ul. Horbaczewskiego 24 
54-130  Wrocław 
e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl 
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10. Rekrutacja będzie otwarta do momentu wyczerpania wolnych miejsc w ramach środków 
przyznanych dla Projektu, przy czym po weryfikacji Wniosków zostaną stworzone listy osób 
spełniających kryteria rekrutacyjne, z których stworzone będą i uaktualniane lista podstawowa 
i rezerwowa.  

11. Kryteria preferencyjne dla osób korzystających ze wsparcia: 
11.1. długotrwałe sprawowanie opieki, 
11.2. znaczny stopień niepełnosprawności powodujący całkowitą niesamodzielność 

OzN, 
11.3. niepełnosprawność sprzężona i/bądź niepełnosprawność intelektualna 

powodująca niesamodzielność OzN, 
11.4. niepełnosprawność rodzica/opiekuna faktycznego sprawującego opiekę nad 

Osobą niepełnosprawną, 
11.5. wiek rodzica/opiekuna, 
11.6. pełnienie przez Opiekuna opieki nad więcej niż jedną OzN, 
11.7. sprawowanie przez Opiekuna wyłącznej opieki nad OzN (gospodarstwo domowe 

składa się wyłącznie z 2 osób – Rodzica/Opiekuna faktycznego i OzN); 
11.8. sytuacja kryzysowa (nagła choroba Rodzica/Opiekuna, konieczność pobytu w 

szpitalu Opiekuna, konieczność wyjazdu Rodzica/Opiekuna w związku z niemożliwym do 
przewidzenia wydarzeniem); 

11.9. brak możliwości uzyskania pomocy w innych placówkach udzielających tzw. opieki 
wytchnieniowej; 

11.10. inna sytuacja szczególna niemożliwa do przewidzenia. 
12. Przedstawione przez Rekrutującego dokumenty podlegać będą ocenie formalnej i 

merytorycznej. Brane będą pod uwagę kryteria preferencyjne jako kryteria różnicujące. 
Decydujące znaczenie będzie miała jednak opinia/stanowisko Komisji Rekrutacyjnej podjęta 
po obligatoryjnej wizycie osoby działającej z ramienia Fundacji w miejscu zamieszkania 
Beneficjenta i Beneficjenta Ostatecznego, poprzedzającej Pobyt wytchnieniowy. Osoba z 
niepełnosprawnością będzie poddana oględzinom w miejscu stałego pobytu przez osobę 
działającą w imieniu Fundacji, w celu zakwalifikowania uczestnika do pobytu. W przypadku 
wątpliwości, co do możliwości zakwalifikowania do udziału w Projekcie i konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych badań/dostarczenia dodatkowych dokumentów bądź 
przeprowadzenia badania lekarskiego (w tym przez lekarza wskazanego przez Fundację) 
niezbędne będzie poddanie się przez Beneficjenta Ostatecznego takim badaniom i 
dostarczenia odpowiednich zaświadczeń/dokumentów. O zakwalifikowaniu do Projektu 
decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz kryteria preferencyjne, przy 
jednoczesnym braku negatywnej opinii przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej. 

13. Warunkiem udziału w Projekcie jest podpisanie Umowy o czasowe sprawowanie całodobowej 
opieki nad Osobą z niepełnosprawnością przed rozpoczęciem Pobytu Wytchnieniowego oraz 
wypełniona i podpisana Ankieta kwalifikacyjna przeprowadzona w domu Beneficjenta 
Ostatecznego  

14. Fundacja oświadcza i zastrzega, iż terminy pobytów wytchnieniowych zaproponowane przez 
Fundację drugiej stronie po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie mogą ulec zmianie, ze 
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względu na charakter opieki wytchnieniowej oraz niemożliwie do przewidzenia zdarzenia i 
sytuacje, także życiowe Beneficjentów i Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w 
Projekcie (np. nagła choroba, śmierć, wypadek, zakażenie SARS-Cov-2, nieodebranie 
Beneficjenta Ostatecznego z Pobytu wytchnieniowego). 

15. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w trakcie trwania Projektu. 
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