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2020 r.).

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że podmiotami realizującymi opiekę wytchnieniową
są samorządy powiatowe (lub na ich zlecenie podmioty niepubliczne), a nie gminne. Wynika to z treści
uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia

dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób
niepełnosprawnych jest jednym z obszarów działań w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych
(usługa 3.1. Programu). Z zapisów ww. Uchwały wynika także, że to „samorząd powiatowy
ma obowiązek zapewnić opiekę wytchnieniową we wszystkich wskazanych formach”.
Nie mniej jednak, po zasięgnięciu informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie, przedstawiam informację na temat
podejmowanych działań przez gminne jednostki zajmujące się realizacją ww. Programu.
Rodzice osób uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy zgłaszali
konkretne oczekiwania związane z zapewnieniem pomocy w formie całodobowej opieki w momencie
trafienia opiekuna osoby niepełnosprawnej, np. do szpitala. Odbyło się kilka spotkań gdzie poddano
analizie możliwość zorganizowania miejsc całodobowych w istniejącym ŚDS.
Burmistrz Międzychodu brał udział w spotkaniach, na których po analizie przedstawionych
przez rodziców i ŚDS argumentów, zaproponował rozwiązanie jakim jest stworzenia takich miejsc
w całodobowych placówkach na terenie powiatu, jakimi są domy pomocy społecznej. Zaproponował
zorganizowanie spotkania z Panem Starostą celem omówienia powyższego rozwiązania.
Gmina Międzychód poprzez OPS celem wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych
wprowadziła formę wsparcia ,,Pomoc w domu” w ramach prac społecznie użytecznych (jest to realizacja
celu 3.4. Programu „Za życiem”). Mimo, iż zapotrzebowanie opiekunów osób zależnych w momencie
wprowadzania nowej formy wsparcia było wyższe, obecnie z powyższej pomocy korzystają tylko
2 rodziny.
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