
 
 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego  

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

- edycja 2019-2020 

 

Gmina Niemodlin otrzymała środki w kwocie 26.280,75 zł na realizację  

Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 - 2020 (zwanego 

 w dalszej treści ,,Programem”). Organizatorem usług będzie Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Niemodlinie do grudnia 2020 r. Program jest finansowany ze środków  Funduszu 

Solidarnościowego.  

 

PROGRAM MA NA CELU: 

1) wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (zwanej w dalszej 

treści ,,usługi asystenta”),  jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich 

osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych; 

2) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z  usługi asystenta  

przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej 

do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego 

życia; 

4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

 

ADRESACI I ZAKRES PROGRAMU 

Adresatami Programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, zamieszkałe  

na terenie Gminy Niemodlin. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone 

usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w Programach 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi 

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.  

Usługi asystenta są bezpłatne, mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godz. 700 – 

2200, w maksymalnej liczbie 30 godzin (zegarowych) w miesiącu na jedną osobę. 

asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu  

na podejmowane działania. W szczególności mogą one polegać na:   

1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce 

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 

zdrowia i rehabilitacyjne, 

2) gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 

kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.), 
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3) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, 

4) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

5) załatwieniu spraw urzędowych, 

6) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

7) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 

 

Osoby chętne do skorzystania z usług asystenta powinny wypełnić kartę zgłoszenia, 

ankietę, oświadczenie (dostępne do pobrania), a następnie doręczyć je do Ośrodka Pomocy 

Społecznej, ul.  Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, osobiście do siedziby 

(pok. nr 6), albo za pomocą poczty elektronicznej, w formie skanów, tj. wypełnionych 

i podpisanych, na adres e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl.,  witrynę epuap.gov.pl. Nabór 

zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu godzin.  

Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny zobowiązani są aktualizować Kartę 

zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w każdym przypadku 

zmiany danych w niej zawartych. Kolejne zgłoszenia potrzeb usług asystenta mogą być 

przyjmowane drogą pisemną, osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby: 

1) posiadające uprawnienia – kwalifikacje do świadczenia usług asystenta osobistego 

osoby  niepełnosprawnej, w szczególności:  

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent 

osoby niepełnosprawnej, 

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, 

udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom 

niepełnosprawnym, 

2) o stanie zdrowia, pozwalającym realizację usług asystenta; 

3) dyspozycyjne w całym okresie realizacji zamówienia, tj. gotowe do świadczenia usług 

asystenta, przez 7 dni w tygodniu, w godz. 700 – 2200, a w uzasadnionych przypadkach 

godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;  

4) zapewniające osobiste, nieprzerwane wykonywanie usług asystenta, w całym okresie 

przyznania usług.  

 

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela Pani Katarzyna Sitnik – pracownik 

socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,  

pok. 12 lub pod numerem  tel. 774607945. 
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FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA 

1. Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 - 2020 

2. Uchwała Rady Miejskiej w Niemodlinie 

3. Karta rozliczenia usług 

DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO 

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

1. Nabór osób chętnych do świadczenia usług osobistego asystenta dla osoby 

niepełnosprawnej 

2. Ankieta dla osoby chętnej pełnić funkcję osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej 

3. Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  

4. Oświadczenie zleceniobiorcy      

5. Informacja o numerze konta   

 

 

DOKUMENTY PRZEZNACZONE DLA UCZESTNIKÓW 

1. Karta zgłoszenia do programu   

2. Ankieta potrzeb osoby niepełnosprawnej 

3. Oświadczenie uczestnika - udział w innych programach     

  

 

http://www.opskepice.pl/images/asystent_osoby_niepe%C5%82nosprawnej/Ankieta_potrzeb_osoby_niepe%C5%82nosprawnej.pdf

