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Wstęp
Dla kogo jest przeznaczony program „Za
życiem”?
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” 1 jest przeznaczony dla:
• kobiet w ciąży,
• kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych,
• dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która
powstała w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu,
• dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
• dzieci do 16. roku życia, które mają
orzeczenie o niepełnosprawności,
• dzieci powyżej 16. roku życia z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności,
• dzieci i młodzieży z opinią o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
oraz ich rodzin.
Celem programu „Za życiem” jest umożliwienie
rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób
1

www.gov.pl/web/zdrowie/program-polityki-zdrowotnej-sluzacy-wykonaniuprogramu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-na-lata-2017-2021
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z niepełnosprawnościami oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne
ich rodzin. We Wrocławiu, oprócz wsparcia
realizowanego w ramach programu, można
skorzystać także z innego rodzaju pomocy:
świadczeń finansowych lub wsparcia realizowanego w formie projektów skierowanych do
osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
Kogo obejmuje program „Za życiem”?
1. Osoby ubezpieczone, czyli objęte powszechnym (obowiązkowym i dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym.
2. Osoby inne niż ubezpieczone, mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, polskie
obywatelstwo lub status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na
pobyt czasowy 2.
3. Osoby inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, do
18. roku życia
a) z polskim obywatelstwem lub
b) ze statusem uchodźcy lub ochroną
uzupełniającą lub zezwoleniem na pobyt
czasowy 3 mieszkające na terenie Polski.
4. Kobiety w ciąży, w okresie okołoporodowym
i w połogu, które mieszkają w Polsce, mają
obywatelstwo polskie albo status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie
na pobyt czasowy 4.
zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013
o cudzoziemcach
3
zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013
o cudzoziemcach
4
zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013
o cudzoziemcach
2

4

Osoby te to świadczeniobiorcy.
Osoby inne niż świadczeniobiorcy, które nie mają
polskiego obywatelstwa, ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać na zasadach określonych
w odrębnych przepisach i umowach międzynarodowych.
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Ciąża
Świadczenia opieki medycznej
Zgodnie z programem „Za życiem” każda kobieta
w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Jeśli kobieta w ciąży zgłosi się do poradni lub szpitala, powinna być
przyjęta w tym samym dniu, a jeśli nie jest to
możliwe, w najszybszym możliwym terminie, poza
kolejnością wynikającą z listy oczekujących.
Na wizytę w poradni AOS (świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej) kobieta w ciąży nie
może czekać dłużej niż 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia dla
kobiet w ciąży jest zaświadczenie od lekarza
potwierdzające ciążę wraz z dowodem tożsamości.
Diagnostyka i terapia prenatalna
W ramach profilaktycznego programu Narodowego Funduszu Zdrowia lekarz prowadzący ciążę
może skierować kobietę na specjalistyczne
badania, aby ocenić ryzyko wystąpienia wad
(testy biochemiczne) oraz zdiagnozować ewentualne wady płodu (badanie USG). Optymalny
okres wykonania takich badań to 12.- 13. tydzień
ciąży.
6

Badania prenatalne w ramach programu NFZ
wykonuje się u kobiet w ciąży, jeśli:
• kobieta ma więcej niż 35 lat,
• w poprzedniej ciąży wystąpiły zaburzenia
genetyczne,
• u kobiety w ciąży lub u ojca dziecka występują zaburzenia genetyczne,
• istnieje ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą genetyczną,
• wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży wskazuje na zwiększone ryzyko wady genetycznej.
Badania takie wykonują następujące placówki:
KARDIO-MED Wrocław sp. z o.o.
ul. Krynicka 22/1a
50-550 Wrocław
www.kardiomedwroclaw.pl/badania-prenatalne
Centrum Zdrowia Mama i Ja
ul. Rajska 71
54-028 Wrocław
www.centrummamaija.pl/bezplatne-badaniaprenatalne-nfz
Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska
Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50-52
50-369 Wrocław
www.fundacjaam.pl/poradnia_genetyczna.html
Prywatna Poliklinika "Na Grobli" Sp. z o.o.
pl. Hirszfelda 1
53-413 Wrocław
www.nagrobli.com/badania-prenatalne.php
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Dolnośląskie Centrum Ginekologii
ul. Powstańców Śląskich 48
53-333 Wrocław
www.dcg.wroclaw.pl/badania-prenatalne-wroclaw.html
NZOZ Ginemedica
ul. Krawiecka 1/2
50-148 Wrocław
www.ginemedica.pl/badania-prenatalne

Opieka nad kobietą w ciąży i w sytuacji
niepowodzeń położniczych
W razie stwierdzenia wady rozwojowej płodu
albo jego ciężkiej, nieuleczalnej choroby, czyli jeśli
zostaną stwierdzone nieprawidłowości przekraczające kompetencje ośrodka II poziomu referencyjnego, kobieta w ciąży powinna zostać
skierowana do placówki III poziomu referencyjnego, zgodnie ze stanem klinicznym.
We Wrocławiu ośrodki III poziomu referencyjnego
posiadają:
Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław
www.falkiewicza.internetdsl.pl
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
www.usk.wroc.pl
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
www.wssk.wroc.pl/jednostki-szpitala/oddzialy/8-oddzialpolozniczo-ginekologiczny

Każdy szpital z oddziałem położniczym musi mieć
oddział neonatologiczny co najmniej na tym
samym poziomie referencyjnym. To znaczy, że
wymienione szpitale są przygotowane do tego, by
sprawować opiekę nad kobietą w czasie ciąży,
porodu i połogu oraz nad chorym noworodkiem
w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej,
zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
Niepowodzenie położnicze to sytuacja, w której
pacjentka w wyniku ciąży nie zabierze do domu
zdrowego dziecka z powodu poronienia, urodzenia
dziecka martwego, niezdolnego do życia lub
obarczonego letalnymi schorzeniami; jako niepowodzenie położnicze należy traktować także sytucję, w której kobieta spodziewa się urodzenia
chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi.

Opieka paliatywna i hospicyjna
Jeśli w okresie ciąży u płodu zostanie zdiagnozowana wada rozwojowa lub ciężka, nieuleczalna
choroba, rodzina może zostać objęta opieką
hospicjum perinatalnego, w ramach którego
działają pediatrzy, neonatolodzy, położnicy,
położne, genetycy, psychologowie oraz duszpasterze, którzy pomagają rodzicom przyjąć i zaakceptować niepomyślną diagnozę dotyczącą ich
dziecka. Wrocławskie hospicjum perinatalne
towarzyszy rodzicom w trudnym czasie ciąży,
służąc swoim doświadczeniem i profesjonalną
9

opieką. Do jego zadań należy też przygotowanie
personelu i miejsca, w którym na świat ma przyjść
dziecko.
Nowonarodzone dziecko zostaje otoczone opieką
zgodnie z zasadami opieki paliatywnej, przy
ograniczeniu wszelkich działań noszących znamiona uporczywej terapii.5
Wrocławskie hospicjum perinatalne zapewnia:
• spotkania z lekarzami,
• opiekę położniczą na czas ciąży i porodu,
• przygotowanie do porodu przez położną,
• porady psychologiczne,
• opiekę osoby duchownej,
• pomoc w zorganizowaniu godnego pochówku („Tęczowy kocyk”).
Do hospicjum perinatalnego nie trzeba skierowania, wystarczy telefon do koordynatorki:
• mgr Joanna Krzeszowiak tel. 505 634 156
• mgr Agnieszka Pasławska tel. 606 406 302
Więcej informacji o hospicjum perinatalnym:
www.fev.wroclaw.pl/wpcontent/uploads/BroszuraHospicjum.pdf

5

Fragment listu od twórców Programu Razem, opublikowanego na stronie
internetowej www.fev.wroclaw.pl/hospicjum-perinatalne
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Po wypisaniu ze szpitala dziecko może zostać
objęte opieką jednej z poniższych placówek:
Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego
Śląska „Formuła Dobra”
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
tel. 694 589 004
biuro@formuladobra.pl
www.formuladobra.pl/grupa-wsparcia
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a
50-260 Wrocław
tel: 71 367 51 09
fundacja@hospicjum.wroc.pl
www.hospicjum.wroc.pl/kontakt

Asystent rodziny
Kobiety w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych mają prawo do korzystania
z różnych rodzajów i form wspierania rodziny.
Swego rodzaju przewodnikiem jest w tym przypadku asystent rodziny.
Zadaniem asystenta jest koordynacja działań,
które pomogą rodzinie odnaleźć się w nowej
sytuacji, czyli poradnictwo w zakresie:
• przezwyciężania trudności w pielęgnacji
i wychowaniu dziecka,
• wsparcia psychologicznego,
• pomocy prawnej, np. w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
• dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świaczeń opieki zdrowotnej
poprzez
11

• opracowywanie, wraz z rodziną, katalogu
świadczeń możliwych do uzyskania,
• występowanie w imieniu rodziny do różnych
instytucji (oprócz służby zdrowia) na
podstawie pisemnego upoważnienia.
Mieszkańcom Wrocławia asystenta rodziny
przyznaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do
którego należy złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli
wsparcie przyznawane jest w trybie ustawy „Za
życiem”, pracownik socjalny nie przeprowadza
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Więcej informacji na temat asystenta rodziny na
stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/pomocuslugowa/asystent-rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
ul. Hubska 30-32
50-502 Wrocław
tel. 71 / 78 18 909 lub 78 23 592

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży
Program „Za życiem” wspiera rozwój sieci domów
dla matek z małymi dziećmi i w ciąży, doposażając
istniejące domy i tworząc nowe placówki. Na
terenie Wrocławia działają następujące domy:

12

Stowarzyszenie Pomocy „AKSON” Ośrodek Wsparcia
i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
tel. 71 / 352 94 03
Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi
ul. Strzegomska 9
53-611 Wrocław
tel. 71 / 355 44 66
Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja”
ul. Pieszycka 32
50-537 Wrocław
tel. 71 / 392 59 12
„Dom Ciepła” dla osób żyjących z wirusem HIV i AIDS
ul. Reymonta 8
50-225 Wrocław
tel. 71 / 329 10 39
Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”
ul. Domasławska 30
54-310 Wrocław
i
pl. Legionów 4a/3
50-047 Wrocław
tel. 71 / 342-00-68
„Misja Dworcowa”
ul. Pomorska 16b
50-218 Wrocław
tel. 71 / 321 05 50, 508 168 979
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy NCWS
ul. Rydygiera 45a
50-248 Wrocław
tel. 71 / 796 40 85
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Poród i połóg
Program „Za życiem” daje kobietom w okresie
okołoporodowym prawo do:
• diagnostyki prenatalnej,
• 4-9 dodatkowych wizyt położnej (tzw. wizyt
patronażowych),
• edukacji przedporodowej prowadzonej
przez położne od 21. tygodnia ciąży do porodu. Edukacja przedporodowa dotyczy porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
• porodu w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
• korzystania z koordynowanej opieki nad
kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobiecie
przysługuje opieka położnicza, w tym zabiegi
wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami
opieki położniczej nad ciążą i ciążą
patologiczną. Noworodek ma zapewnioną
opiekę neonatologiczną,
• poradnictwa laktacyjnego (wsparcie kobiety
karmiącej piersią, zwłaszcza jeśli dziecko
urodziło się przed ukończeniem 37. tygodnia
ciąży lub ważyło w chwili porodu mniej niż
2500 gramów).
Dziecięca opieka koordynowana (DOK)
W programie „Za życiem” wprowadzono nowy
zakres świadczeń kierowanych do dzieci: dziecięcą
opiekę koordynowaną (DOK). Jej celem jest finansowanie zintegrowanej opieki neonatologicznej
14

i wielospecjalistycznej opieki pediatrycznej, zgodnie z indywidualnymi wskazaniami oraz programami rehabilitacji dla dzieci nim objętych.
Świadczenia udzielane w ramach DOK zapewniają
pełnoprofilową opiekę medyczną, realizowaną
w celu:
• całkowitego wyeliminowania zaburzeń i dalszego normalnego rozwoju dzieci lub
• zapobiegania utrwaleniu się niepełnosprawności i dalszego, względnie prawidłowego
rozwoju z koniecznością tylko niewielkiej
pomocy terapeutycznej lub
• uruchomienia wszystkich potencjalnych rezerw procesu rozwojowego u dzieci których
niepełnosprawność jest nieodwracalna,
przez co ulega poprawie ich ogólny stan
zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste
i społeczne pozwalające w przyszłości na
uczęszczanie do placówek edukacyjnych
i dające szanse na przygotowanie zawodowe, pracę i bardziej niezależne życie lub
• zidentyfikowania mocnych i słabych stron
u dzieci wielorako, głęboko niepełnosprawnych, budowania w miarę możliwości satysfakcjonującego kontaktu i aktywności oraz
zapobieganie pogłębianiu się deficytów,
które uniemożliwiają rozwój, utrudniają
opiekę i znacząco obniżają jakość życia.
Dziecięca opieka koordynowana (DOK) obejmuje
dzieci do ukończenia 3. roku życia, u których
zdiagnozowano ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenia
15

te są również kierowane do noworodków
urodzonych przedwcześnie (poniżej 33. tygodnia
ciąży), klasyfikowanych jako noworodki VLBW
(z ang. very low birth weight – bardzo niska waga
urodzeniowa).

Po każdym roku opieki lekarz prowadzący
w porozumieniu z zespołem specjalistycznym
podejmuje decyzję o kontynuacji opieki DOK lub
jej zakończeniu.
Podmiotem koordynującym opiekę DOK jest
poradnia neonatologiczna szpitala posiadającego
oddział neonatologiczny (co najmniej III poziom
referencyjny).
We Wrocławiu taki oddział posiada:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław

Jednorazowe świadczenie 4000 zł

6

W przypadku urodzenia dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały
w okresie prenatalnym lub w czasie porodu,
matce lub ojcu dziecka albo jego opiekunowi
prawnemu przysługuje jednorazowe świadczenie
w wysokości 4000 zł. Świadczenie to jest
niezależne od dochodu w rodzinie. Aby je
otrzymać, należy w ciągu 12 miesięcy od dnia
6

Art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”
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narodzin dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej złożyć odpowiedni wniosek. Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała
pod opieką medyczną nie później niż od 10. Tygodnia ciąży do porodu. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione
przez położną (ten warunek nie dotyczy prawnych
lub faktycznych opiekunów dziecka, którzy nie są
rodzicami, a także rodziców adopcyjnych).
Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest
zaświadczenie wydane przez lekarza, który ma
umowę z NFZ i posiada specjalizację II stopnia lub
tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
perinatologii
lub
neonatologii.
Zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pediatrę nie uprawnia do otrzymania jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 4000 zł.
Więcej informacji można uzyskać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej MOPS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Wsparcia Mieszkańców
Biuro Obsługi Klienta
ul. Hubska 30/32 parter
50-502 Wrocław
www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenie-zazyciem
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Dziecko z niepełnosprawnością
Program „Za życiem” zapewnia szerokie wsparcie
rodzinom, w których urodziło się dziecko z niepełnosprawnością. Rodziny takie mają np. prawo
do korzystania z pierwszeństwa w udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej dla rodziców, specjalnych świadczeń
pieniężnych, zakupu leków poza kolejnością.
Dokładniejszych informacji udziela wiodący
ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, który działa w każdym powiecie.
Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczy
We Wrocławiu rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pełni Fundacja „Promyk Słońca”.
Główne zadania:
• informowanie i doradztwo,
• organizacja i koordynacja działań wspierających dziecko i rodziców / opiekunów
prawnych,
• specjalistyczne działania terapeutyczne,
wieloprofilowe
usprawnianie
dziecka
z zaburzeniami rozwoju.
Adresaci programu:
• dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki
szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci do 3. roku życia, u których wykryto
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wady rozwojowe (dzieci z niepełnosprawnością i zagrożone niepełnosprawnością),
• rodzice/opiekunowi prawni.
Cel działań:
• zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością
lub zagrożonemu niepełnosprawnością
kompleksowej pomocy,
• wsparcie rodziców, opiekunów prawnych
i udzielanie im fachowej informacji dotyczącej dziecka i jego problemów rozwojowych,
• koordynacja działań,
• zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
umożliwiającego objęcie specjalistyczną
opieką dziecka oraz jego rodziny.
Zakres działań:
Program zapewnia kompleksowe wsparcie dla
rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością lub
zagrożonymi niepełnosprawnością w postaci:
• udzielania informacji,
• zapewnienia usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
• koordynowania działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
W ramach programu dzieci mogą otrzymać m.in.
bezpłatne wsparcie w postaci zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju, obejmujących maksymalnie 5 godzin tygodniowo: terapii, zajęć z psychologiem, pedagogiem, logopedą, innych zajęć
specjalistycznych zgodnie z potrzebami dziecka.
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Informacje dla rodziców / opiekunów prawnych
starających się o wsparcie dla dziecka:
Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
pok. 303, 308 (III piętro) 9.00-16.00
50-088 Wrocław
tel. 605 892 181, tel. 71 / 782 77 77 wewn. 2
e-mail: zazyciem@promykslonca.pl
www.promykslonca.pl/wiodacy-osrodek

Wymagane dokumenty:
Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek
o udzielenie wsparcia w ramach programu „Za
życiem” oraz przynajmniej jeden z poniższych
dokumentów:
• zaświadczenie, które potwierdza ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
albo lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
który posiada specjalizację II stopnia lub
tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa,
ginekologii, perinatologii, neonatologii lub
pediatrii,
• opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka,
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• zaświadczenie
lekarza
o
zagrożeniu
niepełnosprawnością,
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Dokumenty dodatkowe:
wydane przez
specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki
obserwacji i badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
dokumentację medyczną dotyczącą leczenia
specjalistycznego, opinię ze żłobka, przedszkola lub placówki, do której uczęszcza
dziecko.
Rehabilitacja zdrowotna w ośrodkach
i na oddziałach dziennych
Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego po
zakwalifikowaniu np. przez lekarza rehabilitacji
lub neurologa dziecięcego mogą być rehabilitowane w ośrodku lub na oddziale dziennym
w poniższych placówkach: 7
Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” SPZOZ
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
www.neuropsychiatria.com/
„Creator” sp. z o.o.
ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
www.creator.wroc.pl
Oddział Fundacji „Promyk Słońca”
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne, NZOZ
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
www.przychodnia.promykslonca.pl
Ołtaszynek Poradnia dla Dzieci
ul. Łubinowa 12/2
7

Dane pochodzą z Informatora o umowach NFZ ww.aplikacje.nfz.gov.pl/umowy
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52-210 Wrocław
www.babybobath.com.pl
Otto-Prodent Ewa Staniszewska
ul. Kilińskiego 36
50-263 Wrocław
www.ottoprodent.pl/osrodki-rehabilitacji
Przychodnia Pulsantis Standard
ul. Ostrowskiego 3
53-238 Wrocław
www.pulsantis.com.pl/rehabilitacja
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
www.szpital.wroc.pl/oddzialy-pediatryczne/oddzialrehabilitacji-ogolnoustrojowej
Wojewódzkie Centrum Medyczne „Dobrzyńska”
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
www.dobrzynska.wroc.pl/uslugi/poradnie/rehabilitacyjna
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
ul. Podróżnicza 26-28
53-208 Wrocław
www.spzoz.wroc.pl/poradnie
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Szczególne uprawnienia w dostępie do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych 8
Każdy z poniższych dokumentów:
• zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii,
perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu,
• orzeczenie o niepełnosprawności wydane
dla dziecka poniżej 16. roku życia łącznie ze
wskazaniami:
• konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji (pkt 7 orzeczenia) oraz
• konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 8
orzeczenia),
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane dla osoby, która ukończyła 16 lat
uprawnia do:
8

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515)
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• korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
w szpitalach i świadczeń specjalistycznych
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz
usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością,
• korzystania z ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez skierowania,
• korzystania z wyrobów medycznych określonych w przepisach, wydawanych na zlecenie
osoby uprawnionej, do wysokości limitu
finansowania ze środków publicznych,
według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia decyduje osoba
uprawniona do wystawienia zlecenia).
Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków
i niemowląt
Program „Za życiem” zapewnia dostęp do
odżywiania mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, które nie mogą być odżywiane mlekiem
biologicznej matki, urodzonych przed 33.
tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową niższą
niż 2500 g, donoszonych w stanie ciężkim, ze
szczególnym uwzględnieniem tych, u których
zdiagnozowano ciężkie lub nieodwracalne
upośledzenia
albo
nieuleczalną
chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju lub w czasie porodu lub
wymagających żywienia enteralnego. Udostępnianie mleka z banku mleka kobiecego odbywa
się wyłącznie w ramach lecznictwa zamkniętego.
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Bank mleka prowadzony jest strukturze szpitala,
w którym (w tej samej lokalizacji) funkcjonuje
oddział neonatologiczny o II lub III stopniu
referencyjności.
Mleko z banku mleka kobiecego podaje się
dziecku przebywającemu na oddziale neonatologicznym o II lub III stopniu referencyjności
wyłącznie na zlecenie lekarza.
Zgodę na podanie dziecku mleka z banku mleka
kobiecego muszą wyrazić jego rodzice lub
przedstawiciele ustawowi. Udostępnianie mleka
z banku kobiecego jest nieodpłatne.
Bank mleka kobiecego zapewnia również
możliwość przekazywania przechowywanego
mleka innym szpitalom niż szpital, w którego
strukturze funkcjonuje ten bank. Przekazywanie
odbywa się na podstawie umów zawartych ze
szpitalami zgodnie z określonymi w nich zasadami
współpracy.
Mleko z banku mleka kobiecego jest bezpieczne.
Dawczyni musi zostać zweryfikowana medycznie,
przebadana wirusologiczne, a pobrane od niej
mleko musi zostać poddane badaniom mikrobiologicznym i nie może zawierać niebezpiecznych metabolitów, leków, narkotyków oraz
innych substancji psychoaktywnych.
Bank mleka kobiecego zapewnia możliwość
kwalifikacji, przyjmowania, przetwarzania (w tym
badania), przechowywania i udostępniania mleka
kobiecego i posiada system zapewnienia jakości
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obejmujący wewnętrzne standardowe procedury
operacyjne opisujące wszystkie czynności realizowane na poszczególnych etapach postępowania
z mlekiem kobiecym, począwszy od kwalifikacji
dawczyni po udostępnienie mleka potrzebującemu dziecku.
Regionalny Bank Mleka Kobiecego
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
im. Jana Mikulicza Radeckiego
Klinika Neonatologii
ul. Borowska, 50-556 Wrocław
czynny: pon.-pt. 7.00-14.00
telefon: 71 / 733 15 54, 733 15 15
e-mail: bankmleka@usk.wroc.pl
Jak zostać honorową dawczynią mleka kobiecego?
Chciałabyś pomóc chorym oraz przedwcześnie
urodzonym noworodkom, dla których pokarm
kobiecy jest jak lek? Twoja laktacja jest ustabilizowana, a ewentualne trudności z karmieniem
rozwiązane? Skontaktuj się z Regionalnym Bankiem
Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym. Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu
oraz wykonaniu badań przesiewowych możesz
przyczynić się do ratowania zdrowia dzieci
przebywających na oddziałach intensywnej terapii
noworodka.

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży
Program „Za życiem” wspiera rozwój sieci domów
dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży,
doposażając istniejące placówki i tworząc nowe.
Na terenie Wrocławia działają:
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Stowarzyszenie Pomocy „AKSON” Ośrodek Wsparcia
i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
tel. 71 / 352 94 03
Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi
ul. Strzegomska 9
53-611 Wrocław
tel. 71 / 355 44 66
Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja”
ul. Pieszycka 32
50-537 Wrocław
tel. 71 / 392 59 12
„Dom Ciepła” dla osób żyjących z wirusem HIV i AIDS
ul. Reymonta 8
50-225 Wrocław
tel. 71 / 329 10 39
Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”
ul. Domasławska 30
54-310 Wrocław
i
pl. Legionów 4a/3
50-047 Wrocław
tel. 71 / 342 00 68
„Misja Dworcowa”
ul. Pomorska 16b
50-218 Wrocław
tel. 71 / 321 05 50, 508 168 979
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy NCWS
ul. Rydygiera 45a
50-248 Wrocław
tel. 71 / 796 40 85
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Asystent rodziny
Rodzina sprawująca opiekę nad dzieckiem,
u którego lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
perinatologii lub neonatologii stwierdził ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu, ma prawo do skorzystania
z pomocy asystenta rodziny.
Więcej informacji na temat asystenta rodziny na
stronie 37.
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Dorosły z niepełnosprawnością
Zdrowie
Osoby powyżej 16. roku życia z orzeczonym
znacznym stopniem niepełnosprawności po
zakwalifikowaniu przez lekarza rehabilitacji mogą
być rehabilitowane ogólnoustrojowo w ośrodku
lub na oddziale dziennym w następujących ośrodkach 9:
„Creator” sp. z o.o.
ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
www.creator.wroc.pl
NZOZ „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o.
ul. Horbaczewskiego 35
54-130 Wrocław
www.kosmo.wroclaw.pl/
Przychodnia Pulsantis Standard
ul. Ostrowskiego 3
53-238 Wrocław
www.pulsantis.com.pl/rehabilitacja
Wojewódzkie Centrum Medyczne „Dobrzyńska”
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
www.dobrzynska.wroc.pl/uslugi/poradnie/rehabilitacyjna

9

Dane pochodzą z Informatora o umowach NFZ ww.aplikacje.nfz.gov.pl/umowy
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Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z fizjoterapii w warunkach domowych organizowanej
przez 10:
Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
ul. Poświęcka 8a
51-128 Wrocław
www.bonifratrzy.pl/bonifraterskie-centrum-zdrowia
Centrum Medyczne Multi-Med
ul. Sienkiewicza 110
50-348 Wrocław
www.multi-med.eu/kontakt
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
„Opti-Med” sp. z o.o. NZOZ
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
www.opti-med.com.pl
Vratislavia Medica sp. z o.o.
ul. Lekarska 1
51-134 Wrocław
www.vratislavia-medica.pl/dla-pacjenta/korzystam-zleczenia-nfz
„Ziemo-Vita” Ośrodek Medyczny sp. z o.o.
ul. Ziemowita 1-9
53-678 Wrocław
www.ziemovita.pl/rehabilitacja
10

Dane pochodzą z Informatora o umowach NFZ
www.aplikacje.nfz.gov.pl/umowy
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Szczególne uprawnienia w dostępie do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych 11
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane dla osoby, która ukończyła
16 lat, uprawnia do:
• korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
w szpitalach i świadczeń specjalistycznych
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach
poza kolejnością,
• korzystania z ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych finansowanych ze środków
publicznych bez skierowania,
• korzystania z wyrobów medycznych określonych w przepisach na zlecenie osoby
uprawnionej do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych według
wskazań medycznych bez uwzględnienia
okresów użytkowania (o ilości miesięcznego
zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia
zlecenia).
Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań
wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością
Program „Za życiem” zakłada tworzenie mieszkań
chronionych dla osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z powodu zaburzeń psychicznych, niepełnospraw11

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515)
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ności intelektualnej, całościowych zaburzeń rozwojowych, epilepsji lub niepełnosprawności
wzroku. Do dyspozycji mają być mieszkania
treningowe (usługi bytowe, nauka, rozwijanie lub
utrwalanie samodzielności, sprawności, samoobsługi, pełnienia ról społecznych w celu
umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia)
i wspierane (usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym
i realizacji kontaktów społecznych w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie
możliwości danej osoby). Lokale nie powinny być
większe niż dla 10 osób i powinny być
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Pierwszeństwo w otrzymaniu tej formy wsparcia
będą miały osoby samotne lub zamieszkujące
w trudnych
warunkach
lokalowych
albo
środowiskowych. Obecnie we Wrocławiu
Fundacja L’Arche przy ul. Jutrosińskiej 29
prowadzi mieszkanie chronione dla 17 osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Skierowanie
następuje na podstawie decyzji administracyjnej.
Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny. Mieszkanie
finansowane jest ze środków Gminy Wrocław.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dział Pomocy Instytucjonalnej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
I piętro, pok. 115-117
tel./fax 71 / 78 22 344, 78 22 343, 78 722 345
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Wsparcie osób z niepełnosprawnością, które
opuściły warsztat terapii zajęciowej (WTZ)
w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku
pracy
Osoby, które zakończyły uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej w związku z podjęciem
zatrudnienia oraz osoby znajdujące się na liście,
które zgłosiły się do uczestnictwa w warsztatach
terapii zajęciowej, a nie rozpoczęły terapii
w warsztacie, mogą ubiegać się o miejsce na
zajęciach klubowych. Przy warsztatach terapii
zajęciowej działają kluby rehabilitacji. Placówki
prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, które są
zainteresowane prowadzeniem zajęć, mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.
We Wrocławiu działają obecnie 4 WTZ-ty,
prowadzone przez organizacje pozarządowe:
Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki”
al. Kasprowicza 28
51-137 Wrocław
Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”
ul. Smocza 4
51-520 Wrocław
Fundacja im. Błogosławionego Ojca Damiana
Warsztat Terapii Zajęciowej „U Ojca Damiana”
ul. Snopkowa 5
52-225 Wrocław
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Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży z MPDz „Ostoja”
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Litomska 10
53-641 Wrocław

Turnus rehabilitacyjny
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą
uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Turnus
rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą rehabilitacji połączoną z wypoczynkiem. Jej celem jest
poprawa psychofizycznej sprawności oraz
rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
lub innego orzeczenia traktowanego na równi
z tym orzeczeniem.
Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się
o dofinansowanie po spełnieniu następujących
warunków:
• uzyska skierowanie na turnus na wniosek
lekarza, pod którego opieką się znajduje,
• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania
ze środków PFRON,
• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który
wybrała,
• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na
tym turnusie ani nie będzie opiekunem
innego uczestnika tego turnusu,
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• złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych 12,
• turnus odbędzie się w ośrodku wpisanym do
rejestru ośrodków, prowadzonego przez
wojewodę albo poza ośrodkiem, jeśli turnus
jest organizowany w formie niestacjonarnej,
• organizator turnusu został wpisany do
rejestru organizatorów turnusów.
W przypadku turnusu, którego program
przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne,
podczas pierwszego badania lekarskiego na
turnusie należy przedstawić zaświadczenie
lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach oraz
przyjmowanych lekach.
Więcej informacji na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-dlaosob-niepelnosprawnych/dofinansowanie-do-turnusurehabilitacyjnego

12

dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć 50%
przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia
w przypadku osoby samotnej
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Wsparcie finansowe ze środków PFRON
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych można uzyskać dofinansowanie na likwidację barier:
• architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego
najbliższej okolicy. Może to być na przykład
dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby
z niepełnosprawnością, budowa podjazdu
lub windy dla wózkowicza, likwidacja
progów czy montaż uchwytów,
• w komunikowaniu się – zlikwidowanie
ograniczeń, które uniemożliwiają lub
utrudniają swobodne porozumiewanie się
lub przekazywanie informacji. Pomoc może
polegać np. na zakupie syntezatora mowy,
• technicznych – zastosowanie przedmiotów
lub sprzętów odpowiednich dla osoby
z niepełnosprawnością. Likwidacja tej bariery ma pomóc lepiej funkcjonować i działać
w społeczeństwie. Dofinansowanie można
uzyskać np. na zakup roweru trójkołowego,
• na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Są to m.in. aparaty ortopedyczne,
gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace
przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe,
aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki,
inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki
i inne (wsparcie można uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego, na zlecenie
lekarza prowadzącego),
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• na usługi tłumacza języka migowego lub
tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to
potrzeby wynikające z niepełnosprawności
danej osoby.
Jeśli osoba z niepełnosprawnością jest w trudnej
sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie
może być przyznane w pełnej wysokości.
Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-dlaosob-niepelnosprawnych

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Osoby potrzebujące pomocy w codziennym
funkcjonowaniu mogą ubiegać się wsparcie
asystenta. Są to usługi umożliwiające stałe lub
okresowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin lub rodzin z dziećmi
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności, niezbędnych
do ich aktywnego funkcjonowania społecznego,
zawodowego lub edukacyjnego.
Mogą to być na przykład wsparcie w przemieszczaniu się do lekarza, do punktów
usługowych i innych miejsc publicznych oraz
asysta w tych miejscach, spędzanie czasu
wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
(tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np.
wsparcie w przemieszczaniu się do pracy,
urzędów pracy, podmiotów aktywizujących
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zawodowo oraz
i zajęciach).

asysta

w

tych

miejscach

Obecnie wsparcie asystenckie nie jest zapewniane
w sposób systemowy. Na terenie Wrocławia
usługi asystenckie są świadczone przez
organizacje pozarządowe jako projekty współfinansowane ze środków Gminy Wrocław, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
PFRON lub Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach programów Unii Europejskiej.
Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. 71 / 795 09 51
e-mail: samodzielni@promykslonca.pl
www.promykslonca.pl
Fundacja „Eudajmonia”
ul. Kościuszki 80A
50-441 Wrocław
tel. 881 476 976
e-mail: biuro@eudajmonia.pl
www.eudajmonia.pl
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Św. Antoniego 36/38
50-073 Wrocław
tel. 71 / 344 17 34, 720 806 473
e-mail: wson@wson.wroc.pl
www.wson.wroc.pl
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Fundacja „Imago“
ul. Hallera 123
53-201 Wrocław
tel. 509 771 751, 519 055 411
e-mail: joanna.swist@fundacjaimago.pl
www.fundacjaimago.pl
Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”
(specjalizuje się w pomocy studentom)
ul. Grabiszyńska 163 lok. 210-215
53-439 Wrocław
tel. 518 294 345, 71 / 734 57 73
e-mail: m.glowacka@tnm.org.pl
www.tnm.org.pl
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Wsparcie dla opiekunów osób
z niepełnosprawnością
Na terenie Wrocławia można skorzystać z wielu
rodzajów wsparcia, które jest finansowane w ramach licznych programów pomocowych. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością (dzieci
i dorosłych) mogą też liczyć na pomoc w realizacji
aktywności społecznych i zawodowych.
Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy
społecznej
Można skorzystać ze świadczeń pomocy
społecznej, które przyznaje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Świadczenie może mieć
formę pieniężną lub niepieniężną.
Świadczenia pieniężne:
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy,
• specjalny zasiłek celowy.
Świadczenia niepieniężne:
• praca socjalna,
• poradnictwo
specjalistyczne
(prawne,
psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu
problemów życiowych lub potrzebują
wsparcia,
• usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opieka
higieniczna zalecona przez lekarza),
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• specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki,
rehabilitantów,
psychologów
i pedagogów),
• mieszkania chronione,
• ośrodki wsparcia.
Szczegóły na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
www.mops.wroclaw.pl

Inne formy wsparcia rodzin
Rodzinie posiadającej dzieci (w tym dzieci z niepełnosprawnością)
przysługują
następujące
świadczenia:
• świadczenie
wychowawcze
„Program
Rodzina 500+”,
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego,
• świadczenia
opiekuńcze:
świadczenie
pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek
opiekuńczy,
• dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw.
becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka przyznawana według uznania gminy,
• inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane
przez gminę i finansowane z budżetu gminy,
• świadczenie rodzicielskie,
• dodatek wychowawczy.
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Szczegóły na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
www.mops.wroclaw.pl

Karta Dużej Rodziny
Rodziny z trojgiem lub więcej dzieci mogą
skorzystać z karty Dużej Rodziny (KDR). KDR
tworzy system zniżek handlowych, oferowanych
przez instytucje publiczne i firmy oraz następujących zniżek ustawowych:
• zniżki na przejazdy kolejowe 37% na bilety
jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne
dla rodziców i małżonków rodziców,
• 50% ulgi opłaty za paszport dla rodziców
i małżonków rodziców i 75% ulgi opłaty
za paszport dla dzieci,
• darmowe wstępy do parków narodowych
dla wszystkich posiadaczy Karty Dużej
Rodziny.
Karta przysługuje niezależnie od dochodu.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci
do 18. roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Ograniczenia
wiekowe nie obowiązują w przypadku dzieci
powyżej 18. roku życia legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności na okres ważności
orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku
rodzina spełniała wyżej wymienione warunki. Jeśli
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w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie
mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci
spełniających wymienione wyżej warunki
(uczących się do 25. roku życia), Karta Dużej
Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom)
lub małżonkowi rodzica.
Szczegóły dotyczące KDR oraz wykaz partnerów
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/karta-duzejrodziny
Karta Rodzina Plus i Karta Dużej Rodziny
ul. Strzegomska 6, pokój 26
53-611 Wrocław
obsługa klientów:
pon., śr., pt. 8.00-15.00
wt. 11.00-15.00
czw. 9.00-17.00

Opieka wytchnieniowa
Opieka wytchnieniowa to wszelkie usługi, których
celem jest zapewnienie opiekunom osób z niepełnosprawnościami (dorosłych lub dzieci) odpoczynku od codziennych obowiązków związanych
z opieką nad osobą zależną, np. dzieckiem z niepełnosprawnością lub starszym członkiem rodziny
wymagającym wsparcia. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być zapewniane w różny sposób (np.
całodobowy lub dzienny) oraz w różnych formach.
Zgodnie z programem „Za życiem” opieka ta
przysługuje opiekunom dzieci z orzeczeniem
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o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
(pkt 7 orzeczenia) oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji
oraz osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym (pkt 8 orzeczenia), pod warunkiem, że
dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty
1200 zł na osobę.
Program przewiduje realizację opieki wytchnieniowej w różnych formach, np. poprzez
zapewnienie usług w dziennych ośrodkach
wsparcia, placówkach całodobowych, jednostkach
systemu oświaty lub poprzez zawarcie umowy
z organizacją pozarządową na usługi, w tym
indywidualne. Opieka ta może być realizowana
również poprzez uczestnictwo osoby z niepełnosprawnością w różnorodnych formach
wypoczynku zorganizowanego.
Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)
Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy należy do zadań gminy. We Wrocławiu
działa 6 ŚDS prowadzonych przez organizacje
pozarządowe. Są to ośrodki wsparcia dla
dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych
(typ A) z niepełnosprawnością intelektualną (typ
B) i dla osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych (typ C).
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ŚDS są w całości finansowane z budżetu państwa.
Domy we Wrocławiu dysponują łącznie 188
miejscami.
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A
prowadzony przez Stowarzyszenie „W Naszym Domu”
ul. Szkolna 11
uczestników: 50
54-007 Wrocław
tel. 071 / 349 45 80
kierownik: Krystyna Kubiak
e-mail: biuro@wnaszymdomu.org.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A
prowadzony przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej
Rehabilitacji „ART.”
ul. Nowowiejska 20f
uczestników: 24
50-314 Wrocław
tel. 609 887 642
Kierownik: Anna Jędryczka-Hamera
e-mail: dolsar_art@interia.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A
prowadzony przez Stowarzyszenie
na rzecz Promocji Zdrowia CURATUS
ul. Kleczkowska 5 oficyna
uczestników: 25
50-227 Wrocław
tel. 071 / 329 09 19
kierownik: Maciej Szafarz
e-mail: sdscuratus@gmail.com
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Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
prowadzony przez Fundację „Przyjazny Dom”
im. Stanisława Jabłonki
ul. Okulickiego 2
uczestników: 35
51-216 Wrocław
tel. 071 / 796 04 60 fax 799 19 82
kierownik: Piotr Ryś
e-mail: fprzyjaznydom@wp.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B
prowadzony przez Stowarzyszenie „OSTOJA”
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Stawowa 1a
uczestników: 30
50-015 Wrocław
tel./fax 071 / 344 78 02
kierownik: Wioletta Piętal-Pyrek
e-mail: sds@ostoja.org.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy typu A
prowadzony przez Fundację „Opieka i Troska”
ul. Kiełczowska 43/6
uczestników: 24
51-315 Wrocław
tel./fax 71 / 794 78 91
kierownik: Anna Kraucz-Miękus
z-ca kierownika: Małgorzata Szejbak
e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl

Skierowanie do ŚDS następuje na podstawie
decyzji administracyjnej. W ramach programu
„Za życiem” ułatwiono dostęp do środowiskowych domów samopomocy większej grupie
osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. ze
spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami
sprzężonymi).
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Dzienne Domy Pomocy
Z usług Dziennego Domu Pomocy może
skorzystać osoba, która ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność wymaga
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych. Decyzję o skierowaniu do Dziennego Domu Pomocy wydaje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawą do
podjęcia decyzji jest wizyta pracownika
socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby
starającej się o tę formę pomocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska
53-611 Wrocław
tel. 71 / 782 23 00 do 03
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
www.mops.wroclaw.pl

We Wrocławiu działa obecnie siedem domów
prowadzonych przez Miejskie Centrum Usług
Socjalnych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz jeden prowadzony przez organizację
pozarządową.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Komuny Paryskiej 11
50-451 Wrocław
tel. 71 / 343 25 30
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 67
50-088 Wrocław
Tel. 71 / 341 90 32
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Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Ul. Skwierzyńska 23/2
53-522 Wrocław
Tel. 71 / 361 23 11
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 37/1
50-321 Wrocław
Tel. 71 / 321 47 48
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Pogodna jesień”
ul. Litewska 20
51-354 Wrocław
Tel. 71 / 324 90 57, 324 90 71, 324 92 91
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Na Ciepłej”
ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław
tel. 71 / 367 44 12
oraz
ul. Podróżnicza 36
53-208 Wrocław
Tel. 71 /363 15 21
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Starszych z Deficytem Pamięci „Matuzalem”
Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
„Przyjaciele seniorów”
ul. Kraszewskiego 2
50-229 Wrocław
Tel. 71 / 329 30 44

Pobyt w dziennych domach pomocy jest
odpłatny. Odpłatności nie ponoszą osoby, których
dochód jest niższy od kryterium dochodowego
(w 2018 roku 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie). Decyzję
o wysokości opłaty podejmuje MOPS.
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Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań
wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością
Program „Za życiem” zakłada tworzenie mieszkań
chronionych dla osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z powodu zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, całościowych zaburzeń
rozwojowych, epilepsji lub niepełnosprawności
wzroku.
Więcej informacji na temat mieszkań chronionych
i wspomaganych znajduje się na stronie 31.
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Osoby potrzebujące pomocy w codziennym
funkcjonowaniu, mogą ubiegać się o wsparcie
asystenta. Są to usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami
lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami,
umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych
osób i ich rodzin w wykonywaniu podstawowych
codziennych czynności, niezbędnych do ich
aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
Więcej informacji na temat asystenta rodziny na
stronie 37.
„Pomoc w domu” – w ramach prac społecznie
użytecznych
Program „Za życiem” przewiduje możliwość
skorzystania z pracy osoby wykonującej prace
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społecznie użyteczne w wymiarze do 10 godzin
tygodniowo. Adresatami tej usługi są:
• rodzice i opiekunowie dzieci posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7
orzeczenia) oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 8 orzeczenia)
• osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Jest to forma pomocy
w codziennych obowiązkach domowych.
O przyznanie wsparcia należy wystąpić do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS
współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy
w celu wyboru odpowiedniej osoby do wsparcia.
Do świadczenia usług „pomocy w domu” uprawnione są osoby uczestniczące w zajęciach
centrów i klubów integracji społecznej, po
uprzednim przeszkoleniu w ramach zajęć
w centrum lub klubie. Dodatkowo pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy wskazują osoby
bezrobotne, które mogłyby podjąć tego typu
prace, ewentualnie szkolą je w zakresie
podstawowych umiejętności. Osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun może wybrać osobę
spośród wskazanych przez MOPS.
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Wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów
osób niepełnosprawnych
Program „Za życiem” wspiera opiekunów osób
z niepełnosprawnością, którzy chcą wrócić lub
wejść na rynek pracy. Wsparcie jest kierowane do
osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako
bezrobotne lub poszukujące pracy, o ile nie
pobierają one świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla
opiekuna.
Program przewiduje następujące formy wsparcia:
• ułatwienie podjęcia pracy w formie
telepracy lub przy zastosowaniu innych
elastycznych form organizacji czasu pracy,
• wsparcie działalności w formie spółdzielni
socjalnej,
• dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Telepraca
Telepraca to praca wykonywana regularnie poza
zakładem pracy, z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej. 13
Rodzic
• który posiada zaświadczenie o ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka,
które powstały w okresie prenatalnym albo
w czasie porodu, wydane przez przez
lekarza, który ma umowę z NFZ i posiada
13

5

Art. 67 i nast. kodeksu pracy
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specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii (ale nie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej ani
pediatrę)
• rodzic dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub
znacznym
• rodzic dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
może wnioskować do swojego pracodawcy
o wykonywanie pracy w formie telepracy. Jest
to wniosek wiążący, jednak pracodawca może
odmówić, jeśli nie jest to możliwe z uwagi na
organizację lub rodzaj pracy wykonywanej
przez rodzica. Z uprawnień mogą skorzystać
wszyscy opiekunowie, również rodzice osób
powyżej 18. roku życia.
Elastyczne formy organizacji czasu pracy 14
Elastyczne formy organizacji czasu pracy to, poza
telepracą, także praca wykonywana:
• w systemie przerywanego czasu (z góry
ustala się rozkład przewidujący nie więcej
niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby,
trwającą nie dłużej niż 5 godzin), 15
• w ruchomym rozkładzie czasu (rozkład czasu
pracy może przewidywać przedział czasu,
14
15

1

Art. 142 kodeksu pracy
Art. 139 kodeksu pracy
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w którym pracownik decyduje o godzinie
rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie
z tym rozkładem jest dla pracownika dniem
pracy), 16
• w indywidualnym rozkładzie czasu pracy. 17
Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek
o nową organizację czasu pracy:
• rodzica dziecka w fazie prenatalnej,
w przypadku ciąży powikłanej,
• rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu, stwierdzone przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego
specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii (ale nie zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej ani pediatrę),
• rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
• rodzica dziecka posiadającego opinię
o potrzebie
wczesnego
wspomagania
rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.

16
17

1

Art. 140 kodeksu pracy
Art. 142 kodeksu pracy
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Taki wniosek może być złożony przez rodzica
również po ukończeniu przez dziecko 18. roku
życia.
Pracodawca może odmówić uwzględnienia
wniosku tylko wtedy, gdy jego uwzględnienie nie
jest możliwe ze względu na organizację pracy lub
rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku
pracodawca informuje pracownika na piśmie.
Spółdzielnie socjalne
W ramach realizacji programu „Za życiem”
wprowadzono możliwość przyznania niepracującemu opiekunowi osoby z niepełnosprawnością jednorazowego wsparcia na założenie lub
przystąpienie do już istniejącej spółdzielni
socjalnej. Wsparcie obejmuje m.in. pokrycie
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
związanych z podjęciem tej działalności i wynosi
maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wsparcie w tej wysokości może zostać
przyznane bez względu na rodzaj prowadzonej
przez spółdzielnię socjalną działalności.
Program „Za życiem” rozszerzył też katalog osób,
które mogą zakładać lub przystępować do
spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub
osoby pracującej o opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy poszukują pracy, nie są
zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej
(z wyłączeniem osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy).
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Jeżeli opiekun osoby z niepełnosprawnością
założy taką spółdzielnię, może liczyć na różnego
rodzaju wsparcie finansowe, na przykład:
• z PFRON: możliwość uzyskania przez
spółdzielnię
socjalną
jednorazowego
wsparcia na utworzenie stanowiska pracy,
dla skierowanej przez PUP osoby
z niepełnosprawnością będącej jednocześnie osobą bezrobotną lub poszukującą pracy
do pracy w spółdzielni socjalnej, w wysokości określonej w umowie, jednak nie
wyższej niż 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia,
• z PFRON: możliwość uzyskania przez
spółdzielnię socjalną wsparcia na pokrycie
kosztów wynagrodzenia dla skierowanej
przez PUP osoby z niepełnosprawnością,
będącej jednocześnie osobą bezrobotną lub
poszukującą pracy w okresie 6 miesięcy od
dnia
zawarcia
umowy,
wypłacane
w miesięcznych ratach w wysokości nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia,
• z Funduszu Pracy: możliwość uzyskania
przez spółdzielnię socjalną jednorazowego
wsparcia na utworzenie stanowiska pracy
dla skierowanego przez PUP do pracy
w spółdzielni socjalnej poszukującego pracy
niepozostającego w zatrudnieniu lub
niewykonującego innej pracy zarobkowej
opiekuna osoby z niepełnosprawnością,
w wysokości określonej w umowie, nie
wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia,
• z Funduszu Pracy: możliwość uzyskania
przez spółdzielnię socjalną wsparcia na
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pokrycie kosztów wynagrodzenia dla
skierowanego przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej poszukującego pracy
niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby z niepełnosprawnością w okresie 6
miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane w miesięcznych ratach w wysokości nie
niższej niż minimalne wynagrodzenie.
Więcej na ten temat na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy we Wrocławiu.
www.wroclaw.praca.gov.pl

Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy
chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą
otrzymać jednorazowe dofinansowanie w wysokości maksymalnie 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia lub niskooprocentowaną pożyczkę
w wysokości do 20-krotności przeciętnego
wynagrodzenia.
Więcej na ten temat na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy we Wrocławiu.
www.wroclaw.praca.gov.pl

Wsparcie dla pracodawców
W programie „Za życiem” wprowadzono
specjalne zachęty do zatrudniania opiekunów
osób z niepełnosprawnościami, np. refundację
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kosztów
doposażenia
lub
wyposażenia
stanowiska pracy, pożyczkę na utworzenie
takiego stanowiska pracy, grant na stworzenie
nowego stanowiska pracy w formie telepracy,
refundację części kosztów zatrudnienia.
Więcej na ten temat na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy we Wrocławiu.
www.wroclaw.praca.gov.pl

Rozwijanie miejsc opieki na dzieckiem
Formą wsparcia opiekunów jest także możliwość
rozwijania miejsc opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością w żłobkach i klubach dziecięcych (np.
ułatwienie zakładania działalności gospodarczej w
tym zakresie, wprowadzenie korzystniejszych
warunków przy tworzeniu nowych stanowisk
pracy dla istniejących podmiotów, które będą
świadczyć tego typu usługi (pożyczka, dotacja,
refundacja kosztów utworzenia, doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy). Te formy
wsparcia są realizowane przez Urząd Pracy.
W ramach programu „Za życiem” możliwe jest
skierowanie programu „Maluch+” również do
podmiotów posiadających lub planujących
utworzyć miejsca opieki dostosowane do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających
szczególnej opieki.
Podmioty prywatne otrzymują dofinansowanie
pod warunkiem pomniejszenia o przyznaną kwotę
dofinansowania
opłaty
ponoszonej
przez
rodziców za dziecko. W przypadku dofinan57

sowania funkcjonowania miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej
opieki kwota dofinansowania jest powiększona
o dodatkowe środki, które podmiot będzie mógł
przeznaczyć na utrzymanie miejsc dla dzieci
z wyżej wymienionej grupy.
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