
Jesteś Rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem  
o niepełnosprawności  lub opiekunem osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności? 
Potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia 
pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki                  
nad osobą niepełnosprawną? 
 
 

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ 

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 

 
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są przez: 
- psychologa w zakresie indywidualnych konsultacji psychologicznych; 
- dietetyka w zakresie nauki odżywiania, doboru diety, itp.; 
- rehabilitanta w zakresie nauki prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych; 
- pielęgniarkę w zakresie nauki pielęgnacji. 
 
 

Taką bezpłatną pomoc można uzyskać zgłaszając się do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie. 

 
Aby otrzymać wsparcie 
 

należy złożyć Kartę zgłoszenia do Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020                         
wraz załącznikami do Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Można to zrobić 
osobiście, pocztą lub przez e-puap w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. 

 
Karta zgłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej 
www.pcprwejherowo.pl.  
 
Więcej informacji można uzyskać w zespole pomocy osobom niepełnosprawnym  
i starszym pod numerem telefonu: (58) 672-40-63 wew. 44. 
 
O zakwalifikowaniu się do programu PCPR w Wejherowie poinformuje w terminie do dnia  
14 września 2020r. 
 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 będzie realizowana do 18 grudnia 2020 roku.                                                       
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