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ZD.8120.1.29.2019 Gliwice, 11.10.2019 r. 

nr kor.  UM.832742.2019  
  

 Szanowna Pani 
Agnieszka Filipkowska 
Radna Rady Mias

 
ta Gliwice 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZD.8120.1.29.2019 
Dotyczy: odpowiedź na zapytanie dot. opieki wytchnieniowej. 

 

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 30.09.2019 r. w sprawie realizacji 
Programu „Opieka wytchnieniowa” informuję, że Miasto Gliwice przystąpiło do 
realizacji ww. Programu w edycji na rok 2019 we wszystkich trzech modułach. 

Moduły: I oraz II realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gliwicach, moduł III realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Specjalnych nr 7 w Gliwicach. 

W ramach Modułu I realizowane będą usługi opieki wytchnieniowej 
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z umową zawartą z 
Wojewodą Śląskim planuje się objęcie usługami opieki wytchnieniowej 15 osób, 
w tym 11 dzieci. Realizacja usług została zlecona Fundacji Różyczka na 
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowe zasady udzielania 
pomocy w  formie opieki wytchnieniowej zostały zawarte w „Regulaminie 
przyznawania usług w ramach rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa na 
rok 2019”, zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka w zakładce 
Niepełnosprawność/ Za życiem. 

W ramach Modułu II świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach 
pobytu całodobowego realizowane będzie poprzez zapewnienie miejsca w 
mieszkaniu chronionym. 

Na chwilę obecną w Ośrodku Pomocy Społecznej zostały złożone 
4 wnioski o objęcie opieką wytchnieniową, w sprawach tych trwają postępowania 
administracyjne. 

 Z kolei w ramach Modułu III, tj. opieki wytchnieniowej w formie 
specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 we 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dokonał diagnozy potrzeb, a 
podczas spotkania z rodzicami omówiona została planowana realizacja 
Programu. W ramach powyższego realizowany jest cykl warsztatów dla rodziców 
ze specjalistami z zakresu wspierania rozwoju dziecka do 1 roku życia. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 09.10.2019 r., uczestniczyło w nim 13 osób, kolejne 
planowane jest na 16.10.2019 r.  

Z poważaniem 
(-) Krystian Tomala 

Zastępca Prezydenta Miasta 
(podpisano elektronicznie 
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