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Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23
października  2018  r.  o  Funduszu  Solidarnościowym  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1787)  ogłasza  nabór  wniosków  na  realizację
Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2021, zwany dalej „Programem”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmieniło wzory wniosków w ramach Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2021.

Dokumenty dostępne są także pod linkiem: Komunikat o ogłoszeniu programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków
32.54 KB

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021
894.9 KB

Zał nr 1A Wniosek na środki finansowe pobyt dzienny
13.75 KB

Zał nr 1B Wniosek na środki finansowe pobyt całodobowy
13.65 KB

Zał nr 1C Wniosek na środki finansowe specjalistyczne poradnictwo
13.24 KB

Zał nr 2A wniosek wojewody na środki finansnowe pobyt dzienny
12.77 KB

Zał nr 2B wniosek wojewody na środki finansowe pobyt całodobowy
13.17 KB

Zał nr 2C Wniosek wojewody na środki finansowe specjalistyczne poradnictwo
12.44 KB

Zał nr 3 Lista rekomendowanych wniosków
13.19 KB

Zał nr 4A zestawienie gmin powiatów pobyt dzienny

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021
https://www.duw.pl/download/1/38187/Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-Opieka-wytchnieniowa-dla-jst-160.docx
https://www.duw.pl/download/1/38186/Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-1607013027.pdf
https://www.duw.pl/download/1/38289/Zal-1A-wniosek-gminy-powiatu-na-srdoki-finansowe-1012-WO.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38290/Zal-1B-wniosek-na-srodki-finansowe-gminy-powiatu-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38291/Zal-1C-wniosek-na-srodki-finansowe-gminy-powiatu-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38292/Zal-2A-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edyc.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38293/Zal-2B-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edyc.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38294/Zal-2C-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edyc.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38295/Zal-3-Lista-rekomendowanych-gmin-powiatow-zakwalifikowanych-do-realizacji-Progra.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38177/KopiaZal-4A-zestawienie-dla-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnien.xlsx


13.83 KB

Zał nr 4B zestawienie dla gmin powiatów pobyt całodobowy
13.92 KB

Zał nr 4C zestawienie dla gmin powiatów specjalistyczne poradnictwo
13.81 KB

Zał nr 5B sprawozdanie dla gmin powiatów pobyt całodobowy
13.84 KB

Zał nr 5C sprawozdanie dla gmin powiatów specjalistyczne poradnictwo
13.93 KB

Zał nr 7 Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej
16.06 KB

Dodatkowa informacja do zalacznika nr 7
24.97 KB

Zał nr 8 Karta zgłoszenia do programu
24.55 KB

Zał nr 9 Karta wykonania usługi opieki wytchnieniowej
22.37 KB

Zał nr 10 Oświadczenie o przyjęciu środków z programu
14.76 KB

Zał nr 11 Wzór karty oceny wniosku
24.59 KB

Lista rekomendowanych wniosków - wyniki
13.89 KB

Zał nr 5A sprawozdanie dla gmin powiatów pobyt dzienny - aktualizacja
13.74 KB

liczba wejść: 12964

Drukuj
Generuj PDF
Powiadom
Powrót

https://www.duw.pl/download/1/38178/KopiaZal-4B-zestawienie-dla-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnien.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38179/KopiaZal-4C-zestawienie-dla-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnien.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38181/KopiaZal-5B-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnie.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38182/KopiaZal-5C-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnie.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/38189/Zal-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM-16.docx
https://www.duw.pl/download/1/38169/Dodatkowa-Informacja-do-zalacznika-nr-7-Wzoru-karty-oceny-stanu-osoby-niepelnosp.docx
https://www.duw.pl/download/1/38188/Zal-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-160701302.docx
https://www.duw.pl/download/1/38166/Zal-nr-9-Karta-wykonania-uslug-opieki-wytchnieniowej-edycja-2021-1607013026.docx
https://www.duw.pl/download/1/38167/Zal-nr-10-Oswiadczenie-o-przyjeciu-srodkow-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycj.docx
https://www.duw.pl/download/1/38296/Zal-11-Wzor-karty-oceny-wniosku-gminy-powiatu-w-ramach-Programu-Opieka-wytchnien.docx
https://www.duw.pl/download/1/42616/Listarekomendowanychwnioskow-wyniki.xlsx
https://www.duw.pl/download/1/43827/Zal-5-A-Sprawozdanie-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-w-formie-pobytu-.xlsx
https://www.duw.pl/javascript:winopen('/pl/urzad/programy/fundusz-solidarnosciowy/opieka-wytchnieniowa/17260,Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021.print',700,550)
https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-solidarnosciowy/opieka-wytchnieniowa/17260,Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021.pdf
https://www.duw.pl/pl/powiadom/17260,dok.html?poz=urzad/programy/fundusz-solidarnosciowy/opieka-wytchnieniowa&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
https://www.duw.pl/javascript:history.go(-1)

