„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
program finansowany ze środków pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego

Powiat Łukowski uzyskał środki na realizację programu "Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022" ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej i finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
W/w program będzie realizowany w 2022 roku przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łukowie.
Kwota dofinansowania wynosi 228.990,00 zł
Całkowita wartość wynosi 228.990,00 zł
Cel
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w
wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresaci
•

•

dzieci do 16. roku życia 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
osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Kto może zostać asystentem?
•

•

•

Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w
następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby
starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy,
pielęgniarka, fizjoterapeuta,
Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane
doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym,
Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,
które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem
złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczeni, że wskazany
przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji
osobistej.

Kto nie może zostać asystentem?
•
•

•
•

Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki,
dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
Opiekunowie prawni,
Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji
osobistej.
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Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
•
•
•
•
•

Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez
Uczestnika miejsce;
Załatwianiu spraw urzędowych;
Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki
oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej;
Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Kiedy asystent może świadczyć usługi?
•
•

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu
uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z
uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne
•
•

•

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych
samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej
decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków
rodzin osoby niepełnosprawnej.
Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę
niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji
osobistych zamiarów.

Czas trwania programu
•

od 1 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Uwaga:
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w
Programie.
Więcej informacji:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022
https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/zatwierdzona-przez-ministra-rodziny-i-polityki-spo%C5%82ecznej-listarekomendowanych-wniosk%C3%B3w-w

