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Fundacja Sustinae w okresie od 14 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2023r. realizuje zadanie publiczne                 

pt. „Świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością”.  Zadanie jest 

realizowane na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn.: „Zawsze 

Rodzina”, finansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Odbiorcami zadania są  rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, z dziećmi do 18 r.ż. z 

orzeczoną niepełnosprawnością (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Celem realizacji 

specjalistycznych usług jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 

mających trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie w Gminie 

Miejskiej Kraków dostępności usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i 

młodzieży oraz ich rodzin w szczególności dotkniętych kryzysem i zagrożonych dysfunkcją. Zlecenie 

specjalistycznych usług dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością realizowane jest w 

ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawsze rodzina” i obejmuje nie mniej 

niż 120 rodzin z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. 

Realizacja zadania publicznego obejmuje świadczenie specjalistycznych usług dla rodzin z dzieckiem z 

niepełnosprawnością: 

1) w 2021 roku - szacunkowo 27 500 godzin; 

2) w 2022 roku - szacunkowo 27 500 godzin; 

3) w okresie styczeń – czerwiec 2023r. szacunkowo 11 000 godzin. 

Usługi specjalisty w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w 

godzinach od 7.00 do 19.00, w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej 

rodziny. 

Realizacja zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług obejmuje w szczególności: 

1) Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do 

samodzielnego życia, w tym: 

a. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania; 

b. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji; 

c. prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych; 

d. wspieranie w codziennych czynnościach życiowych. 

 

2) Interwencje i pomoc w życiu w środowisku i rodzinie, w tym: 

a. pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych; 

b. ułatwienie dostępu do edukacji i kultury; 

c. doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji; 

d. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

e. kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z 

niepełnosprawnością. 

 

3) Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia dziecka z niepełnosprawnością, w tym 

wsparcie i trening: 

a. umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością; 
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b. w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza; 

c. w zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich 

stosowania. 

d. w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych. 

 

4) Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb 

życiowych w celu umożliwienia rodzicom: 

a. załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego; 

b. załatwienia spraw urzędowych; 

c. dbania o własne zdrowie; 

d. odpoczynku 

 

5) Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola, szkoły, przy pisemnej 

zgodzie opiekuna prawnego. 

 

Osoba do kontaktu: 

Aneta Duch, tel. +48 883 340 209, asystent@fundacjasustinae.org 

https://www.krakow.pl/ 

https://ngo.krakow.pl/ 
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