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Wstęp

Program "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, (zwany dalej
"Programem"), zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych,
usług opiekuńczych

w tym specjalistycznych

niepełnosprawnym

osobom

oraz dzieciom 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.
Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie
dostępności

do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne

orzeczenIe.
Sytuacja osób ze znacznym stopniem

niepełnosprawności

względami

jest pod wieloma

bardzo trudna. Często osoby te wymagają stałej pomocy innych osób w zaspokajaniu
podstawowych

specjalistycznych
priorytetowych

życiowych.

potrzeb
usług

zadań

usług

Rozwój

opiekuńczych,

opiekuńczych,

a

w

szczególności

skierowanych do ww. grupy osób jest jednym z
niepełnosprawnych.

w procesie wsparcia osób

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi

wsparcie osób

niepełnosprawnych

dostosowanie tych

usług

w ich codziennym funkcjonowaniu.

Ważne

jest

więc

do schorzenia i niepełnosprawności .

Usługi opiekuńcze obejmują
opiekę higieniczną, zaleconą

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb

przez lekarza

pielęgnację

oraz, w

miarę możliwości,

życiowych,

zapewnienie

kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne
wynikających

z

usługi opiekuńcze są

rodzaju

schorzenia lub

to

usługi

dostosowane do szczególnych potrzeb

niepełnosprawności,

świadczone

przez osoby

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym., m.in. rehabilitantów, fizjoterapeutów,
terapeutów.
W

związku

opiekuńczych,

z

powyższym,

w celu

w tym specjalistycznych

wieku do 75 roku

życia

zwiększenia

liczby godzin oraz

usług opiekuńczych ,

z orzeczeniem o znacznym stopniu

orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu

dla osób

dostępności

o

usług

niepełnosprawnych

niepełnosprawności,

Ubezpieczeń Społecznych

do

jak

w

również

całkowitej niezdolności

z

do

pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej
egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
łącznie

ze wskazaniami:

związku

oraz dla dzieci do 16 roku

konieczności stałej

lub

życia

z orzeczeniem o

długotrwałej

niepełnosprawności

opieki lub pomocy innej osoby w

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
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stałego

współudziału

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracował niniejszy Program.

I. Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną

Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192),
zwanej dalej

"ustawą

o SFWON".

II. Diagnoza sytuacji
świadczenie usług opiekuńczych,

Organizowanie oraz
opiekuńczych

ze

własnym

jest zadaniem

środków własnych

lub innych przyczyn

gminy o charakterze

wymagają

mIarę

możliwości

Specjalistyczne

usługi

opiekuńcze

rodzaju

jest pomoc w zaspokajaniu codziennych

opieki higienicznej lub

zapewmeme w

z

finansowanym

pomocy innych osób.

życiowych, świadczenie

wynikających

obowiązkowym,

usług

gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby

Główną rolą świadczenia usług opiekuńczych

potrzeb

w tym specjalistycznych

ośrodka
są

pomocy
usługi

to

pielęgnacji

zaleconej przez lekarza oraz

społecznej,

kontaktów z otoczeniem.

dostosowane do szczególnych potrzeb

niepełnosprawności,

schorzenia lub

świadczone

przez osoby

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Corocznie obserwuje
Z analizy rocznych

się

sprawozdań

korzystających

wzrost liczby osób

resortowych MRPiPS-03 wynika,

że

z

usług opiekuńczych.

w roku 2017 w stosunku

do roku 2016, w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko - wiejskich,
o 7% liczby osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano
(z 94 209 osób w roku 2016 do 100720 osób w roku 2017), co
na wzrost rok do roku liczby tych
do liczby 32 669 268

świadczeń

świadczeń

nastąpił

usługi opiekuńcze

jednocześnie wpłynęło
świadczeń

(z liczby 32 604 377

w roku 2016

w roku 2017) oraz na wzrost przeznaczonych na te usługi

finansowych - o 25% (z kwoty 433 148 183

zł

wzrost

środków

w roku 2016 do kwoty 540761 097

zł

w roku 2017).
Z Badania Aktywności Ekonomicznej
ze znacznym stopniem
wg

EKSMOONU

w

niepełnosprawności

okresie

niepełnosprawności wyniosła

Ludności

2018 (BAEL 2018) wynika, że liczba osób

za III. kw. 2018

1/2018 -

4/2018

1'. wyniosła

liczba osób

819 tys. osób, natomiast

ze znacznym stopniem

1 067 590 osób.

Z kolei liczba osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano specjalistyczne
usługi opiekuńcze pozostała

w roku 2017 na poziomie
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zbliżonym

do roku 20 16 (w roku 2016

świadczenie

tego rodzaju przyznano 5159 osobom, a w roku 2017 -

Specjalistyczne usługi

opiekuńcze

powinny

być dostępne

w większym stopniu.

Na podstawie badania jednorazowego DPS-III-137-AP/2018
wykazały, że

w gminach

decyzją administracyjną

w roku 2017

345 osobom ze znacznym stopniem
opiekuńcze

niepełnosprawności,

społecznej

usługi opiekuńcze

32

usługi

natomiast specjalistyczne

niepełnosprawności

się, że

Na podstawie analiz szacunkowych stwierdza
orzeczenie o znacznym stopniu

naj liczniejszą

są

grupę

niepełnosprawności, korzystających

wysokości

osoby z dochodem w

150-200%

obowiązującego

znacznie
osób

większe.

posiadających

usług opiekuńczych

z

kryterium dochodowego

społecznej.

Biorąc również

uwagę

pod

wnioski z monitoringu realizowanego w roku 2018 programu

"Opieka 75+", zasadnym jest wsparcie
opiekuńczych
że

przyznano

pomocy

potrzeby usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu

w pomocy

ośrodki

2 347 osobom.

Zakłada się, że

stanowią

5025 osobom).

dla osób

poniżej

75 roku

usług opiekuńczych,

życia

w tym specjalistycznych

Na podstawie analiz szacunkowych stwierdza

liczba osób w wieku do 75 roku życia, w gminach, w których świadczone

stanowi ok.AO-50%

ogółu

osób, którym

usług

decyzją

przyznano

się,

są usługi opiekuńcze

świadczenia.

III. Cele Programu
Strategicznym celem Programu jest wsparCIe
w tym specjalistycznych

usług opiekuńczych

z orzeczeniem o znacznym stopniu
orzecznika

osób

społeczne

niepełnosprawnych

niepełnosprawności,

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

o

w formie

jak

usług opiekuńczych,

w wieku do 75 roku

również

całkowitej niezdolności

życia

z orzeczeniem lekarza
do pracy i

niezdolności

do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane
na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
oraz dla dzieci do 16 roku
konieczności stałej

lub

z orzeczeniem o

długotrwałej

ograniczoną możliwością
dzień

życia

niepełnosprawności łącznie

opieki lub pomocy innej osoby w

samodzielnej egzystencji oraz konieczności

ze wskazaniami:

związku

usług opiekuńczych

Program jest elementem polityki
Zapewnienia osobom

ze znacznie

stałego współudziału

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z

specjalistycznych

1.

Ubezpieczeń Społecznych

na co

wyłączeniem

dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

społecznej państwa

niepełnosprawnym

w zakresie:

w wieku do 75

r.Ż.

oraz dzieciom do 16 roku

życia

z

orzeczeniem o niepełnosprawności z ww. wskazaniami wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb
i

możliwości

wynikających

specjalistycznych usług

ze stanu zdrowia, w ramach

opiekuńczych.
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usług

opiekuńczych,

w tym

2.

Poprawy dostępności do usług opiekuńczych, a w szczególności do specjalistycznych usług
opiekuńczych.

3.

Poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzema oferty usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia
oraz dzieci do 16

r.Ż.

z orzeczeniem o niepełnosprawności.

5.

Wsparcia finansowego gmin w zakresie realizacji

6.

Zobowiązania

Zobowiązania

o charakterze

obowiązkowym.

gmin przystępujących do Programu do zwiększenia liczby godzin świadczonych

usług opiekuńczych,

7.

zadań własnych

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

gmin przystępujących do Programu do przeznaczenia w 2019 r. środków własnych

na

usługi opiekuńcze,

niż

w 2018 r.

w tym specjalistyczne

usługi opiekuńcze

w

wysokości

nie

niższej

IV. Adresaci Programu
Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze
organizowanie i

świadczenie usług opiekuńczych,

w tym specjalistycznych

obowiązkowym

jest

usług opiekuńczych.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu
Program

zakłada

wsparcie finansowe gmin w zakresie

usług opiekuńczych,

w wieku do 75 roku

w tym specjalistycznych
życia

zwiększenia

usług opiekuńczych

z orzeczeniem o znacznym stopniu

liczby godzin
osobom

świadczonych

niepełnosprawnym

niepełnosprawności

jak

również

z

orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej
egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
łącznie

ze wskazaniami:

związku

oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności

konieczności stałej

lub

długotrwałej

opieki lub pomocy innej osoby w

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
dzień

stałego

współudziału

na co

spełniających

warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od l października 2018 r. kryterium
dochodowego

określonego

wart. 8

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z

późno

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej

zm.).

Osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczemem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,

Społecznych

jak

również

z orzeczeniem lekarza orzecznika

Zakładu Ubezpieczeń

o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub

orzeczeniem o

niezdolności

do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy
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o emeryturach i rentach z Funduszu
orzeczeniem o

Ubezpieczeń Społecznych

niepełnosprawności łącznie

opieki lub pomocy innej osoby w
egzystencji oraz konieczności

związku

ponosić odpłatności

ze znacznie

stałego współudziału

leczenia, rehabilitacji i edukacji, którym
powinny

ze wskazaniami:

za te

W ramach Programu gmina

na co

oraz dzieci do 16 roku

konieczności stałej

dzień

z

długotrwałej

lub

ograniczoną możliwością

życia

samodzielnej

opiekuna dziecka w procesie jego

świadczone są usługi współfinansowane

z Programu nie

usługi.

może otrzymać

wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji

usług opiekuńczych.

VI. Finansowanie Programu oraz warunki przyznawama gmmom
z

Solidarnościowego

przeznaczonych na

Funduszu

realizację

Wsparcia

Osób

środków

Niepełnosprawnych

Programu

1. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych

na 2019 r. Na realizację Programu planuje
2. Dysponentem

środków

Funduszu

(zwanego dalej: Funduszem

się przeznaczyć kwotę

Solidarnościowego

Solidarnościowym)

60 mln zł.
właściwy

jest minister

do spraw

zabezpieczenia społecznego, zwany dalej Ministrem.
3. Realizacja Programu

następuje

w trybie naboru wniosków.

4. Nabór wniosków dokonywany jest przez wojewodów.
5. Wojewoda
z

listą

sporządza

i przekazuje Ministrowi wniosek na

środki

finansowe z Programu wraz

rekomendowanych wniosków.

6. Minister weryfikuje i zatwierdza listę rekomendowanych wniosków.
7. Wojewoda zamieszcza
przyznanych

środków

listę

podmiotów, których wnioski

zostały

zatwierdzone wraz z

kwotą

na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Środki będą przekazywane Wojewodom przez Ministra, na podstawie umowy zawartej między
Ministrem a Wojewodami, a

następnie

Wojewodowie

przekażą

te

środki

gminom na podstawie

umów w sprawie przyznania środków w ramach Programu.
9. Podmioty

realizujące

są obowiązane

prowadzenia
środków

zadania

do posiadania

wyodrębnionej

wynikające

wyodrębnionego

ewidencji

z

umów zawartych w

rachunku bankowego dla

księgowej

otrzymanych

wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy o SFWON.
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środków

ramach
środków

Programu,
z Programu,

i dokonywanych z tych

10. Wydatki będą kwalifikowalne jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania,
tj. od dnia l marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
1) Za

datę

poniesienia kosztu przyjmuje

się

w przypadku wydatków

pieniężnych

w

szczególności:

obciążeniową

- ponoszonych przelewem lub
bankowego beneficjenta, tj.
- ponoszonych karta
płatności

datę

-

karta

datę księgowania

kredytową

płatniczą

rachunku

operacji,

lub podobnym instrumentem

skutkującej obciążeniem

transakcji

datę obciążenia

-

płatniczym

o odroczonej

rachunku karty kredytowej lub

podobnego instrumentu pod warunkiem dokonania spłaty tej

należności

na koniec okresu

rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego,
- ponoszonych
2) W przypadku

gotówką

-

datę

faktycznego dokonania płatności.

wątpliwości, decyzję

o kwalifikowalności kosztów podejmuje Wojewoda.

VII. Terminy i warunki realizacji Programu
będzie

1. Program

realizowany w terminie od l marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. W przypadku podpisania umowy po dniu

rozpoczęcia

realizowane od daty podpisania umowy, przy czym istnieje możliwość zrefundowania ze
Programu wydatków poniesionych w

związku

będzie

realizacji zadania, zadanie

środków

z realizacją zadania od dnia 1 marca 2019 r.

3. Środki będą przekazywane w trzech transzach zgodnie z zawartą umową.
4. Środki z Programu mogą być wykorzystane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków
lub na zasadzie zaliczki, tj. na sfinansowanie wydatków
umożliwiający terminową realizację płatności

VIII. Tryb
1. Minister

przystąpienia
właściwy

wysokości środków

2. Gmina,
nr 1)
a)

składając

uwzględnia

z Programu, w sposób

za zrealizowaną usługę.

do Programu

do spraw zabezpieczenia

społecznego

zastrzega sobie prawo do ustalania

przeznaczanych na realizację Programu.

do

właściwego

w nim w

przewidywaną liczbę

stopniu

środkami

wojewody wniosek o

przystąpienie

do Programu

(załącznik

szczególności:

osób

niepełnosprawnych

niepełnosprawności,

Ubezpieczeń Społecznych

jak

również

o całkowitej

w wieku do 75

r.ż.

z orzeczeniem o znacznym

z orzeczeniem lekarza orzecznika

niezdolności

Zakładu

do pracy i niezdolności do samodzielnej

egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
zakwalifikowanych do
specjalistyczne

udziału

w Programie, dla których

usługi opiekuńcze,

w miejscu zamieszkania
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Ubezpieczeń
usługi

Społecznych

opiekuńcze ,

będą świadczone

w tym

przy udziale

środków

b)

Solidarnościowego

Funduszu

przewidywaną liczbę

ze wskazaniami:

przyznanych w ramach Programu,

dzieci do 16 roku

konieczności stałej

w związku ze znacznie
stałego współudziału

życia

z orzeczeniem o

długotrwałej

lub

ograniczoną możliwością

na co

dzień

niepełnosprawności łącznie

opieki lub pomocy innej osoby

samodzielnej egzystencji oraz konieczności

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji,
c)

przewidywaną liczbę

godzin

usług opiekuńczych,

o otrzymanie wsparcia finansowego ze

środków

świadczenie

na

Funduszu

których gmina wnioskuje

Solidarnościowego

przyznanych

w ramach Programu,
d)

przewidywaną liczbę

godzin specjalistycznych

gm ma

o

wnioskuje

Solidarnościowego

e)

przewidywaną

otrzymanie

usług opiekuńczych,

wsparCIa

finansowego

na

ze

świadczenie
środków

których

Funduszu

przyznanych w ramach Programu,

kwotę

wsparcia

finansowego

przeznaczoną

na

świadczenie

usług

opiekuńczych,

f)

przewidywaną kwotę

wsparcia finansowego

przeznaczoną

na

świadczenie

specj ali stycznych

usług opiekuńczych.

3. Wojewoda, po weryfikacji wniosków

złożonych

przez gminy

sporządza listę

rekomendowanych

wniosków i przekazuje do Ministra.

IX. Zadania podmiotów
Do zadań Ministra

w realizacji Programu

należy:

1.

Opracowanie Programu.

2.

Ogłoszenie

Programu oraz

rekomendowanych wniosków
3.

uczestniczących

ogłoszenie
złożonych

o naborze wniosków w BlP, weryfikacja list

przez wojewodów i ich zatwierdzenie.

Zawieranie umów z wojewodami w sprawie przekazania

środków

Funduszu

Solidarnościowego

przyznanych w ramach Programu.
4.

Przygotowanie:
a) wzoru wniosku na

środki

finansowe dla gmin

b) wzoru wniosku na

środki

finansowe dla Wojewody (zat nr 2 do Programu),

c) wzoru listy rekomendowanych wniosków

(zał.

(zał.

nr 1 do Programu),

nr 3 do Programu)

d) wzoru sprawozdania z realizacji Programu dla gmin

(zał .

e) wzoru sprawozdania z realizacji Programu dla Wojewody
5. Monitorowanie realizacji
6.

Sporządzanie

zadań wynikających

nr 4 do Programu),
(zał.

nr 5 do Programu).

z Programu.

rocznego sprawozdania z realizacji Programu na podstawie

przekazanych przez wojewodów.
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sprawozdań

7. Minister zastrzega sobie prawo zaproponowama innej kwoty wsparcia finansowego
Wojewodę.

wnioskowana przez

środki

aktualizacji wniosku na

W takim przypadku Wojewoda

Wojewodę.

należy:

1.

Ogłoszenie

2.

Udzielanie informacji o zasadach Programu i warunkach naboru wniosków.

3.

Przeprowadzenie naboru wniosków.

4.

Ocena pod

5.

Sporządzenie

o naborze wniosków w BlP.

względem

(zał.

środków

złożonych
środki

przez gminy wniosków-;finansowe wraz z

listą

wniosków

nr 2 i 3 do Programu).

Poinformowanie gmin o
ze

7.

formalnym i merytorycznym

i przekazanie Ministrowi wniosku na

rekomendowanych
6.

do

finansowe z Programu.

8. Akceptacja sprawozdania złożonego przez

Do zadań Wojewody

zobowiązany będzie

niż

obowiązku

i terminie

złożenia oświadczenia

o

przyjęciu

lub rezygnacji

przyznanych w ramach Programu.

Zawarcie umów z

właściwymi

gminami w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Ministra listy

rekomendowanych wniosków.
środków

8.

Przekazanie gminom

9.

Analiza oraz rozliczanie

10.

finansowych z Programu.

środków

finansowych przyznanych gminom na realizację Programu.

Przekazanie Ministrowi rocznego sprawozdania z realizacji Programu,
stanowiącego załącznik

według

wzoru,

nr 5 do Programu.

11.

Koordynacja, nadzór oraz kontrola zadań realizowanych przez gminy w ramach Programu.

12.

Wojewoda ma prawo zaproponowania innej kwoty wsparcia finansowego w ramach Programu niż
wnioskowana przez
wniosku na

Do
1.

zadań

Złożenie
(zał.

2.

środki

gminę.

W takim przypadku gmina

zobowiązana będzie

do aktualizacji

finansowe z Programu.

Gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
wniosku na

środki

finansowe na

realizację

należy:

Programu do

właściwego

wojewody

nr 1 do Programu).

Niezwłocznie

o przyjęciu

po

bądź

ogłoszeniu

wyników naboru wniosków

rezygnacji ze

środków

złożenie

do Wojewody

oświadczenia

finansowych przyznanych w ramach Programu.

3. Koordynowanie Programu w gminie.
4. Realizacja

zadań

5. Rozliczenie z

zgodnie z podpisanymi umowami.

wojewodą

otrzymanych

środków

finansowych oraz poddanie

z umową.
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się

kontroli zgodnie

6. Przedstawienie na

żądanie

wojewody

wyjaśnień,

informacji i dokumentów

dotyczących zadań

realizowanych w ramach Programu.
7. Przekazywanie właściwemu wojewodzie rocznego sprawozdania z realizacji Programu wg wzoru,
stanowiącego załącznik

8. Prowadzenie

nr 4 do Programu.

dokumentacji

w tym specjalistycznych usług

potwierdzaj ącej

opiekuńczych

realizację

usług

opiekuńczych,

w ramach Programu.

X. Monitoring Programu
1.

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu wójt, burmistrz, prezydent miasta przekazuje do
Wojewody w terminie do 30 dni od dnia

2.

zakończenia

realizacji zadania.

Roczne sprawozdanie z realizacji Programu wojewoda przekazuje do ministra

właściwego

do

spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do 20 lutego 2020 r.
sprawozdań złożonych

3.

Akceptacja

4.

Sporządzenie

należy

do

Załączniki

l.
2.
3.
4.
5.
6.

przez Wojewodów w terminie do 31 marca 2020 r.

sprawozdania zbiorczego z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

zadań

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

do Programu:

Wniosek na środki finansowe dla gmin (zał. nr l do Programu).
Wniosek na środki finansowe dla województw (zał . nr 2 do Programu).
Wzór listy rekomendowanych wniosków (zał. nr 3 do Programu).
Sprawozdanie z realizacji Programu dla gmin (zał. nr 4 do Programu).
Sprawozdanie z realizacji Programu dla województw (zał . nr 5 do Programu).
Wzór oświadczenia o przyjęciu środków finansowych.
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Zał.

(miejscowość

(Pieczęć

6

i data)

JST)

OŚWIADCZENIE

O PRZYJĘCIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PROGRAMU "USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - EDYCJA 2019

W

związku

z zakwalifikowaniem wniosku

złożonego

przez ... . ...... ... .... " .............................. " ........ " ................ " ...................................... ...... .... .. ..... .. ...................... .. ..

(nazwa gminy)

.

do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych

osobom

niepełnosprawności,

niepełnosprawnym

w wieku do 75

r.ż

z orzeczeniem o znacznym stopniu

jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o

całkowitej niezdolności

do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do

samodzielnej egzystencj i wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych
konieczności stałej
możliwością

oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w

procesie jego leczenia, rehabilitacji
niepełnosprawnych

" - edycja 2019, oświadczam,

Osób Niepełnosprawnych na
w

wysokości

(słownie zł:

i edukacji w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób

realizację

że przyjmuję środki

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia

zadania

............................................. . .......... .. . . .. . . ................... . . . . ... ................ . zł

........... . ..... ... .. .. . ... . ........ . ................................. . .. ........................ .. .. ... .. . ......... . .. ).

(podpis i pieczęć składajqcego wniosek lub osoby upoważnion ej)

