
Nabór wniosków w ramach programu "Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych" - edycja 2020. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu 

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w edycji na rok 2020. Jego celem jest 

zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa 

jakości świadczonych usług. Na realizację programu przeznaczono kwotę 40 mln zł. 

 Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają duże potrzeby 

wynikające ze stanu zdrowia i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, 

aby zapewnić im na kolejne lata nie tylko pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb 

życiowych, ale również wsparcia w nauce i rozwijaniu umiejętności, dzięki którym będą mogli 

stać się bardziej niezależni. 

Strategicznym celem program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” jest 

zapewnienie wsparcia w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla: 

 osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 

1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb  

i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

Celem programu jest również m.in. poprawa dostępności do usług opiekuńczych,  

w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa jakości świadczonych 

usług oraz rozszerzenie oferty usług. 

 



Wobec powyższego na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został 

zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków. 

 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,13,aktualnosci 

 

 

Wnioski należy przesłać korespondencyjnie lub za pomocą platformy e-PUAP 

( z dopiskiem na kopercie Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 

2020) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na adres AL. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w terminie do 3 kwietnia 

2020 r. (decyduje data wpływu). 
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