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Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 

 

SPIS PRAW I OBOWIĄZKÓW 

§1 

Prawa uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do urlopu wytchnieniowego przysługującego mu w związku z realizacją usług opieki wytchnieniowej w 

ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze 

środków Funduszu Solidarnościowego. 

2. Uczestnik ma prawo do informacji na temat stanu zdrowia podopiecznego. 

3. Uczestnik ma prawo do odwiedzania podopiecznego w czasie jego pobytu w Placówce. 

4. Uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag, skarg i zażaleń w sprawie realizacji usługi opieki wytchnieniowej do realizatora. 

5. Uczestnik ma prawo, za zgodą i wolą podopiecznego do zabrania go z placówki, w której realizowane są usługi opieki 

wytchnieniowej w terminie wcześniejszym niż wskazany w uzgodnieniu z realizatorem usługi. 

§2 

Obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik ma obowiązek przywieźć podopiecznego w wyznaczonym w piśmie terminie pomiędzy godz. 7.00 a 10.00 oraz 

odebrać podopiecznego we wcześniej uzgodnionym terminie. 

2. W przypadku złożenia przez podopiecznego pisemnej lub ustnej rezygnacji z pobytu w ramach opieki wytchnieniowej przed 

ustalonym terminem- uczestnik ma obowiązek do  niezwłocznego odbioru w/w i zapewnienia mu należytej opieki. 

1. W dniu przyjazdu uczestnik ma obowiązek dostarczyć: 

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia podopiecznego nie starsze niż 14 dni, 

2) leki w oryginalnych opakowaniach wraz z informacją od lekarza o dawkowaniu i sposobie podawania (w ilości 

wystarczającej na czas pobytu), 

3) informację o zaleceniach dietetycznych, 

4) informację o uczuleniach, 

5) informację o rozkładzie dnia, 

6) środki pomocnicze (pieluchomajtki, pampersy), 

7) środki i przybory do higieny osobistej oraz pielęgnacyjne, 

8) odzież i obuwie na zmianę, 

9) pomoce ortopedyczne. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do odbycia rozmowy z przedstawicielem realizatora w celu udzielenia jak najdokładniejszych 

informacji na temat stanu zdrowia podopiecznego oraz sposobu jego funkcjonowania. 

§3 

Prawa podopiecznego 

Podopieczny Programu Opieka wytchnieniowa ma prawo do: 

1. Poszanowania jego godności i prywatności; 

2. Wyrażania opinii, składania skarg i wniosków; 

3. Udziału w proponowanych formach zajęć organizowanych na terenie Opieki, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i 

stanem zdrowia; 

4. Posiadania na terenie Domu rzeczy osobistych, z wyjątkiem przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych osób; 

5. Korzystania ze sprzętu znajdującego się na terenie Domu. 

6. Skorzystania z odwiedzin. 

7. Złożenia ustnej/pisemnej rezygnacji z pobytu przed ustalonym terminem. 

 

§4 



 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 

Obowiązki podopiecznego 

1. Do obowiązków podopiecznego należy: 

1) Czynne uczestnictwo w proponowanych formach zajęć organizowanych na ternie Domu; 

2) Poszanowanie praw i wolności innych osób; 

3) Dbanie o mienie Domu, sprzęty i materiały służące uczestnikom; 

4) Dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny; 

5) Zmiany obuwia na zastępcze; 

6) Zachowania kultury osobistej; 

7) Zgłaszania każdorazowo pracownikowi Opieki swojej nieobecności w Domu, jeżeli jest to możliwe przynajmniej jeden 

dzień wcześniej; 

8) W przypadku opuszczenia placówki, poinformowanie o tym pracownika Opieki oraz potwierdzenie wyjścia 

własnoręcznym podpisem w ewidencji wyjść; 

9) Przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarnych; 

10) Współpraca z personelem; 

11) Nie spożywanie alkoholu na terenie Domu; 

12) Wynoszenia poza teren placówki sprzętu i wyposażenia Domu; 

13) Samodzielnego usuwania usterek i awarii. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze Spisem Praw i Obowiązków 

 

 

 

…………………………………..   ……………………………… ……………………………. 

(data, miejscowość)      (podpis uczestnika)  (podpis podopiecznego) 


