
KONFERENCJA 

"DOLNOŚLĄSKIE DOBRE PRAKTYKI W 

ZAKRESIE PRZERWY WYTCHNIENIOWEJ" 

25 kwietnia 2019 

UMWD ul. Walońska 3-5 Wrocław 

Sala konferencyjna 122 

godz. 11:00-14:00 

 



11:00-11:15 

11:15-13:20 

11:15-11:40 

11:15-12:05 

12:05-12:30 

12:30-12:55

13:20-14:00

12:55-13:20

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Spotkania organizowane w ramach projektu 
"Dolnośląska Ekonomia Społeczna" 

Rozpoczęcie spotkania

Prezentacja dobrych praktyk 

Pytania i odpowiedzi do przedstawicieli ww podmiotów

FUNDACJA IMAGO 

FUNDACJA EUDAJMONIA 

FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA 

MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GMINA WROCŁAW 

Tworzenie i rozwój lokalnych programów asystenckich i opieki wytchnieniowej.

Funkcjonowanie domów krótkiego pobytu. Usługi asystenckie oraz trener aktywności.

Usługi asystenckie –wymagania wobec asystentów, zasady organizowania wsparcia na ternie województwa 
dolnośląskiego.

Całodobowe pokoje wytchnień w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Czasowy pobyt w Domu Pomocy Społecznej jako forma przerwy wytchnieniowej

Joanna Świst – Ekspertka Fundacji Imago w zakresie programów asystenckich i opieki wytchnieniowej 
Piotr Kuźniak- Prezes Fundacji Imago, Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

Małgorzata Karlak-Kąca -Dyrektor Domu Krótkiej Przerwy w Przemkowie 

Patrycja Karpicz - Zastępca Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Anna Jeżowska- Siwek - Koordynator projektów 

Alicja Szatkowska - Prezes Stowarzyszenia MSPDION 



FUNDACJA IMAGO  Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

FUNDACJA EUDAJMONIA  Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH 

FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GMINA WROCŁAW 

W latach 2018-2019 Dolnośląski Ośrodek polityki Społecznej, we współpracy z Fundacją IMAGO, zrealizował konferencję 
„Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami” oraz cykl warsztatów dla dolnośląskich 
samorządów „Opieka wytchnieniowa – usługa społeczna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami”. 
 
Fundacja IMAGO od 2009r. podejmuje innowacyjne inicjatywy, w które angażuje podmioty publiczne, prywatne oraz 
pozarządowe. Od 2014 r. prowadzi programy asystenckie i opieki wytchnieniowej dla ok. 200 klientów rocznie na terenie 
aglomeracji Wrocławskiej, Dąbrowy Górniczej i Bytomia. Wspólnie z podmiotami skupionymi wokół krajowej (Koalicja na rzecz 
Usług Asystenckich) i zagranicznej sieci współpracy (Międzynarodowe Stowarzyszenie Krótkiej Przerwy; ISBA), zajmuje się 
promocją, badaniami, rozwojem narzędzi i usług dot. opieki wytchnieniowej oraz asystentury. Współtworzy samorządowe 
programy usług krótkiej przerwy na bazie rozwiązań krajowych i zagranicznych. 
https://fundacjaimago.pl/

Fundacja  Eudajmonia prowadzi szereg różnorodnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym realizuje usługi 
przerwy wytchnieniowej, usługi asystenckie, usługi trenera pracy oraz trenera aktywności. Obecnie na terenie województwa 
dolnośląskiego prowadzi 2 Domy Krótkiej Przerwy – w Mrowinach i w Przemkowie. Organizuje także innowacyjne formy 
wspierania osób z niepełnosprawnościami np. usługi asystenckie w formule live shear. 
Włącza się także w działania lobbingowe i rzecznicze, jest członkiem Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Dolnośląskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz sieci Pozarządowych Instytucji Rynku 
Pracy. Współorganizuje Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych oraz Dolnośląski Konwent Organizacji i Środowisk 
Osób z Niepełnosprawnościami. 
http://www.eudajmonia.pl/index.php 

Od 1990 fundacja prowadzi zróżnicowane działania, głównie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Oferta fundacji obejmuje między innymi: wczesną diagnostykę, rehabilitację, wczesne 
wspomaganie rozwoju, opiekę i edukację. Fundacja realizuje także działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez 
organizacje usług asystenckich w lokalnej społeczności. Usługi te są realizowane we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz na 
terenie powiatów: wałbrzyskiego, wrocławskiego i wołowskiego. 
https://www.promykslonca.pl/ 

MSPDiON prowadzi na terenie powiatu milickiego kompleksowe działania adresowane do osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodzin. Stowarzyszenie prowadzi m.in. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wczesnej Interwencji mieszkania treningowe oraz pracownię fizjoterapii. Realizuje 
także usługi asystenckie i trenera pracy. Swoim wsparciem obejmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. 
Przerwa wytchnieniowa realizowana jest poprzez organizację opieki dziennej lub całodobowej w specjalnym „pokoju wytchnień” 
zlokalizowanym w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie. 
http://www.nowa.mspdion.org.pl/ 

Gmina Wrocław realizuje usługi przerwy wytchnieniowej w formie całodobowej poprzez możliwość skorzystania z czasowego 
pobytu w Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym w ramach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 


