
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO 
WSPARCIA DLA RODZIN 

 „ZA ŻYCIEM” 
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami 
rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 
wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w 
tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program 
zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie 
efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i 
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w 
prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również 
wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb 
mieszkaniowych. 

Poniżej prezentujemy skrócony opis zadań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które ujęte będą w ustawie o zmianie ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych 
innych ustaw. Konsultowanie zmian wprowadzanych wskazaną ustawą stanowi główny 
przedmiot projektu Konsultacje +. 

PRIORYTET I. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN. 

1.1. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży 
powikłanej. Celem działania jest: zapewnienie wszechstronnej opieki zdrowotnej nad kobietą w 
okresie ciąży, porodu i połogu. Grupa docelowa: kobiety w ciąży, w tym powikłanej i noworodki. 
Podmioty realizujące: oddziały położniczo-ginekologiczne, oddziały położniczo-ginekologiczne II 
i III poziomu referencyjnego, poradnie ginekologiczno-położnicze, oddziały neonatologiczne III 
poziomu referencyjnego, położne POZ. 

1.2. Diagnostyka i terapia prenatalna. Celem działania jest: zwiększenie dostępności do 
diagnostyki i terapii prenatalnej z możliwością rozszerzenia na inne elementy. Grupa docelowa: 
kobiety w ciąży ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych. Podmioty realizujące: 
podmioty realizujące program badań prenatalnych. 

1.3. Opieka paliatywna i hospicyjna. Celem działania jest: wsparcie rodzin i dzieci z wadą 
letalną, poprzez zapewnienie możliwości opieki psychologicznej rodzinie i godnych warunków 
umierania dzieciom z nieuleczalną wadą letalną. Grupa docelowa: rodziny z dzieckiem z 
nieuleczalna wadą letalną. Podmioty realizujące: hospicja stacjonarne i domowe, podmioty 
realizujące koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży 
powikłanej. 

1.4. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Cel działania: rozwój 
wsparcia środowiskowego dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Grupa docelowa: 
kobiety w ciąży oraz matki z małoletnimi dziećmi. Podmioty realizujące: samorządy gminne, 
powiatowe, podmioty niepubliczne działające na zlecenie samorządów. 

1.5. Pomoc uczennicom w ciąży. Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę 
możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Grupa docelowa: uczennice w ciąży. 



Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i 
placówki. 

1.6. Prawo do korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy. Celem działania 
jest: wsparcie kobiet w ciąży powikłanej w korzystaniu z opieki zdrowotnej, wsparcie rodziców 
dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej 
chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, wsparcie dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Grupa docelowa: pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie 
prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej, pracownicy-rodzice dziecka posiadającego 
zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, pracownicy-
rodzice dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Podmioty 
realizujące: pracodawcy. 

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY. 

2.1. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci, u których 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Celem działania 
jest: podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci, u których 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, poprzez umożliwienie 
koordynacji udzielanych świadczeń przez poradnie neonatologiczno-pediatryczne przy wsparciu 
informatycznych środków wymiany i gromadzenia dokumentacji medycznej. Osoby do których 
skierowano wsparcie: niemowlęta oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju lub w czasie porodu do 3. roku życia. Podmioty realizujące: poradnie neonatologiczne, 
inne poradnie dla dzieci, poradnie/ośrodki rehabilitacji dla dzieci. 

2.2. Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w 
czasie porodu. Celem działania jest: zapewnienie dostępu do odżywiania mlekiem kobiecym 
noworodków i niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Podmioty realizujące: podmioty prowadzące 
Banki Mleka lub przygotowane do ich prowadzenia. 

2.3. Wczesna rehabilitacja dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju lub w czasie porodu. Celem działania jest: zwiększenie efektywności i 
dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju lub w czasie porodu. Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci, u których 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Podmioty realizujące: 
ośrodki rehabilitacji dla dzieci. 

2.4. Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym 
uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia 
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Celem działania jest: zapewnienie 
dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, 
pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego 



problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. 
Promowanie Programu, zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Osoby do 
których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg 
ICD–10. Podmioty realizujące: docelowo 380 ośrodków realizujących kompleksowe, wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka. 

2.5. Dofinansowanie zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki. Celem 
działania jest: zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do 
objęcia opieką dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających 
szczególnej opieki. Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 1. roku życia do ukończenia 
3. roku życia lub 4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka 
wychowaniem przedszkolnym, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dzieci 
posiadające zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie 
zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 
Podmioty realizujące: żłobki lub kluby dziecięce realizujące lub planujące realizację wspomagania 
indywidualnego rozwoju dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub dzieci 
posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej 
chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu. 

2.6. Uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku 
choroby dziecka do 18. roku życia. Celem działania jest: wsparcie opiekuna pracującego w 
przypadku choroby dziecka. Osoby do których skierowano wsparcie: aktywni zawodowo, 
podlegający ubezpieczeniu chorobowemu opiekunowie dzieci ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Podmioty realizujące: ZUS, 
płatnicy zasiłków. 

2.7. Przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Celem działania jest: wsparcie 
materialne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Osoby do których skierowano wsparcie: 
rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 
lub w czasie porodu. Podmioty realizujące: gminne organy właściwe w rozumieniu ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) (wójt, burmistrz, 
prezydent miasta) i marszałkowie województw. 

PRIORYTET III. USŁUGI WSPIERAJĄCE I REHABILITACYJNE 

3.1. Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Celem 
działania jest: zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków 
rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez możliwość uzyskania pomocy 
rodzinie, w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, pomocą w 
załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka 
rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez 
członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Osoby do których 
skierowano wsparcie: opiekunowie (o dochodzie nieprzekraczającym miesięcznie 1200 zł netto na 
osobę w rodzinie) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 



dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób 
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podmioty realizujące: samorząd 
powiatowy lub na jego zlecenie podmioty niepubliczne. 

3.2. Rozwój sieci ŚDS, w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i 
rozszerzenie typów ŚDS – sprzężone niepełnosprawności oraz osoby ze spektrum autyzmu. 
Celem działania jest: ułatwienie dostępu do tej formy wsparcia większej grupie osób z 
zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, rozwój bazy 
całodobowej umożliwiającej pobyt całodobowy z przyczyn losowych lub na czas odpoczynku 
opiekuna. Osoby do których skierowano wsparcie: osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osoby ze spektrum autyzmu. Podmioty realizujące: 
samorząd gminny, samorząd powiatowy, podmioty niepubliczne działające na zlecenie 
samorządów. 

3.3. Wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztat terapii zajęciowej, w celu 
podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Celem działania jest: wsparcie byłych 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 
społecznym i zawodowym. Osoby do których skierowano wsparcie: byli uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej, którzy podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Podmioty realizujące: 
jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. 

3.4. „Pomoc w domu” – w ramach prac społecznie użytecznych. Celem działania jest: wsparcie 
rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków 
domowych, aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby do 
których skierowano wsparcie: rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podmioty realizujące: PUP 
we współpracy z GOPS/MOPS. 

3.5. Wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Osoby do których 
skierowano wsparcie: dla poddziałań 3.5.1.–3.5.4.: członkowie rodzin opiekujący się dziećmi z 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. 

3.5.1. Wspieranie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną. Cel 
działania: celem takiego rozwiązania jest umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych 
łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną. Podmioty realizujące: 
Powiatowe Urzędy Pracy. 

3.5.2. Dostęp do usług i instrumentów rynku pracy członków rodzin opiekujących się osobą 
niepełnosprawną. Celem działania jest: godzenie opieki nad osobą niepełnosprawną, o której 
mowa poniżej, z pracą zawodową, poprzez umożliwienie członkom rodziny, z wyłączeniem 
opiekunów pobierających świadczenie lub zasiłek opiekuńczy: nabycia umiejętności jakich 
potrzebują (poprzez udział w szkoleniu), podjęcia zatrudnienia w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasu pracy, o ile opiekun lub opiekunowie tego chcą. Podmioty realizujące: Powiatowe 
Urzędy Pracy. 

3.5.3. Stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania działalności gospodarczej przez 
członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną na zakładanie żłobków lub klubów 



dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub świadczenie usług rehabilitacyjnych 
dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych. Celem 
działania jest: ułatwienie powrotu na rynek pracy bezrobotnym opiekunom osób 
niepełnosprawnych poprzez: stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania działalności 
gospodarczej, zachęcanie innych bezrobotnych do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi 
niepełnosprawnymi oraz zachęcanie bezrobotnych do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla 
dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Podmioty realizujące: PUP (w przypadku 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej), BGK (w przypadku pożyczek na 
podjęcie działalności gospodarczej). 

3.5.4. Stworzenie preferencyjnych warunków dla przedsiębiorców będących członkami rodzin 
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w pozyskaniu środków na nowe miejsce pracy. 
Celem działania jest: ułatwienia w rozwijaniu działalności gospodarczej przez opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Podmioty realizujące: PUP (w przypadku refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy, BGK (w przypadku pożyczek na utworzenie miejsca pracy). 

3.5.5. Stworzenie preferencyjnych warunków dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub dla podmiotów świadczących usługi 
rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne. 
Celem działania jest: zachęcanie podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce do tworzenia 
nowych miejsc opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz do świadczenia usług 
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Grupa docelowa: 
podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
żłobki/kluby dziecięce przekształcane w żłobki lub kluby dziecięce z miejscami dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne. Podmioty realizujące: PUP (w 
przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy), BGK (w 
przypadku Pożyczek na utworzenie miejsca pracy). 

3.5.6. Dodatkowe programy aktywizacji zawodowej powracających na rynek pracy 
bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Cel działania: przekazanie 
urzędom pracy dodatkowych środków na działania aktywizacyjne dla bezrobotnych rodziców i 
opiekunów osób niepełnosprawnych, niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Osoby do których skierowano wsparcie: bezrobotni rodzice i 
opiekunowie prawni lub faktyczni osób z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą 
niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Podmioty realizujące: Powiatowe 
Urzędy Pracy. 

PRIORYTET IV. WSPARCIE MIESZKANIOWE 

4.1. Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 
budowa mieszkań na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania własności, m.in. z 
wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+). Celem działania 
jest: zwiększenie dostępności mieszkań, w tym dla rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne. Grupa docelowa: gospodarstwa domowe o dochodach uniemożliwiających 
zakup lub wynajem mieszkania na zasadach rynkowych, w tym rodziny z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Podmioty realizujące: Spółka BGK Nieruchomości S.A. (w ramach pilotażu 
rola operatora mieszkaniowego), we współpracy m.in. z samorządami gminnymi, spółkami 
Skarbu Państwa i innymi podmiotami. 



4.2. Wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne (III filar Programu Mieszkanie+). Cel działania: zwiększenie dostępności 
mieszkań oraz poprawa warunków mieszkaniowych, w tym rodzin wychowujących dzieci 
niepełnosprawne. Grupa docelowa: gospodarstwa domowe oszczędzające na realizację celów 
mieszkaniowych, obejmujących zarówno uzyskanie samodzielnego mieszkania, jak i poprawę 
stanu technicznego zamieszkiwanego mieszkania, w tym rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Podmioty realizujące: banki komercyjne, SKOK-i, BGK. 

4.3. Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 
mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu wybudowane w ramach bezzwrotnego 
dofinansowania ze środków budżetu państwa społecznego budownictwa czynszowego. Celem 
działania jest: zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin z dzieckiem posiadającym 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”. Osoby do których skierowano wsparcie: rodziny z dzieckiem 
posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r., o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Podmioty realizujące: JST, towarzystwa 
budownictwa społecznego, spółki gminne, związki międzygminne, organizacje pożytku 
publicznego. 

4.4. Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 
mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu wybudowane w ramach programu 
preferencyjnych kredytów finansujących społeczne budownictwo czynszowe. Celem działania 
jest: zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o 
którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem”. Osoby do których skierowano wsparcie: rodziny z dzieckiem posiadającym 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”. Podmioty realizujące: towarzystwa budownictwa społecznego, 
spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne. 

4.5. Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 
najem mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy. Celem działania jest: zwiększenie, w 
przypadku rodzin najmniej zarabiających, oferty mieszkań uwzględniających specyfikę potrzeb 
rodzin z osobami niepełnosprawnymi w ramach mieszkaniowego zasobu gminy. Osoby do 
których skierowano wsparcie: rodziny z osobami niepełnosprawnymi osiągające dochody 
nieprzekraczające kryteriów dochodowych ustalonych przez daną gminę. Podmioty realizujące: 
gminy. 

4.6. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na potrzeby mieszkalnictwa 
wspomaganego, w tym chronionego dla osób niepełnosprawnych. Celem działania 
jest: zwiększenie dostępności mieszkań chronionych dla rodzin z dzieckiem posiadającym 
zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”. Osoby do których skierowano wsparcie: rodziny z dzieckiem 
posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Podmioty realizujące: gminy, jednostki pomocy 
społecznej, organizacje pożytku publicznego. 

4.7. Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. 
Celem działania jest: wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę 
psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz 
niewidomych. Osoby do których skierowano wsparcie: osoby niepełnosprawne ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono 
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, 



oraz niewidomych. Podmioty realizujące: samorządy powiatowe lub gminne, organizacje 
pozarządowe na zlecenie samorządu. 

PRIORYTET V. KOORDYNACJA, PORADNICTWO I INFORMACJA 

5.1. Wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny. Celem działania 
jest: wsparcie rodziców w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
poszerzenie obszaru działania asystenta rodziny i uczynienie z asystenta rodziny ważnego ogniwa 
w systemie wsparcia rodzin poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora w zakresie 
kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w 
ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin 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, 
wsparcie asystentów rodziny w zakresie przygotowania ich do pełnienia funkcji koordynacyjnej 
w zakresie zadań wynikających z Programu, współpraca z innymi służbami działającymi na rzecz 
kobiety w ciąży i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz 
kobiety w sytuacji niepowodzeń położniczych, rodzin 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. Osoby do których skierowano 
wsparcie: rodzice mający problemy/przeżywający trudności w wypełnianiu przez nich funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, kobiety w ciąży i ich rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 
w ciąży powikłanej oraz kobiety w sytuacji niepowodzeń położniczych, rodziny 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, asystenci 
rodziny pełniący funkcje koordynacyjne w realizacji Programu, JST szczebla gminnego, których 
obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Podmioty realizujące: podmioty udzielające świadczeń leczniczych, w tym lekarze 
POZ, JST, jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o którym mowa w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, inne jednostki sektora 
finansów publicznych lub wykonujące zadania zlecone im przez jednostki sektora finansów 
publicznych, w tym na zasadach, w sposób i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, 
MRPiPS w odniesieniu do zorganizowania wsparcia dla asystentów rodziny. 

5.2. Utworzenie bazy danych i portalu o formach wsparcia dla rodziny, osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. Celem działania jest: zapewnienie informacji o dostępnych formach wsparcia 
dla rodzin, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w powiecie. Grupa docelowa: rodziny, osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunowie. Podmioty realizujące: KPRM CIR. 

PRIORYTET VI. POZOSTAŁE INSTRUMENTY WSPARCIA. 

6.1. Wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny i rodzin wychowujących dzieci z 
niepełnosprawnością w ramach konkursu FIO 2017. Celem działania jest: premiowanie zadań 
publicznych na rzecz rodziny, w tym rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością: w 
ramach konkursu FIO w 2017 r. wyodrębnione zostało kryterium strategiczne: Oferta zakłada 
działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa (dodatkowe 3 punkty), w ramach 
konkursu FIO w 2017 r. wyodrębniono Komponent Tematyczny: Działania na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa – alokacja 1.000 tys. zł. Dla wybranego Operatora ustalono 
kryterium premiując wsparcie dla podmiotów zajmujących się wsparciem i opieką nad rodzinami 
z dziećmi niepełnosprawnymi czy spodziewającymi się narodzin dziecka z niepełnosprawnością. 
Osoby do których skierowano wsparcie: rodziny, w tym rodziny wychowujące dzieci 
niepełnosprawne, osoby (głównie dzieci i młodzież) niepełnosprawne, organizacje pozarządowe. 
Podmioty realizujące: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1817 i 1948). 



6.2. Spółdzielczość socjalna na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. 
Celem działania jest: aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością w ramach 
spółdzielczości socjalnej, w tym ułatwienie powrotu na rynek pracy bezrobotnym opiekunom 
dzieci niepełnosprawnych poprzez zachęcanie do tworzenia spółdzielni socjalnych świadczących 
usługi w ramach żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub 
usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Grupa docelowa: 
osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Podmioty realizujące: JST i ich jednostki organizacyjne (np. PUP), inne podmioty zaangażowane 
w tworzenie i współpracę ze spółdzielniami socjalnymi (w tym zlecanie zadań publicznych w 
trybach przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inne podmioty ekonomii 
społecznej; Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

6.3. „Pakiet alimentacyjny” – przeciwdziałanie zjawisku niealimentacji, które w znacznej 
mierze dotyka rodziców samotnie wychowujących dziecko niepełnosprawne. Celem działania 
jest: przeciwdziałanie zjawisku niealimentacji i poprawa skuteczności ściągalności alimentów. 
Osoby do których skierowano wsparcie: osoby uprawnione do alimentów, które ich nie otrzymują 
przede wszystkim z powodu uchylania się od ich płacenia przez dłużników alimentacyjnych 
(zjawisko niealimentacji w sposób szczególny dotyka samotnych rodziców wychowujących dzieci 
niepełnosprawne). Podmioty realizujące: Minister Sprawiedliwości, Minister Cyfryzacji, Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, komornicy sądowi, PUP, ośrodki 
pomocy społecznej, gminne organy właściwe (czyli: wójt, burmistrz, prezydent miasta) realizujący 
zadania z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579). 

6.4. Wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). Osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają możliwość korzystania ze 
wsparcia oraz efektów projektów mających na celu opracowanie modelowych rozwiązań 
dotyczących różnych aspektów funkcjonowania społecznego. Przykładowymi działaniami 
są: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (Działanie 1.3), 
Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, 
rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego (Działanie 2.1), Wysoka jakość 
polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Działanie 2.6) – 
w tym typ projektu dotyczący dokonania przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i 
stworzenie rekomendacji dla zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do 
których ze względu na niepełnosprawność powinny być kierowane instrumenty wsparcia, Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Działanie 2.8). Ponadto samorządy 
oraz organizacje pozarządowe, w celu poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, mogą korzystać 
z funduszy europejskich dostępnych w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 


