
 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żmigród! Miło jest nam poinformować, iż udało nam się pozyskać 

środki finansowe w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020”.  

Program ma na celu: 

- wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób 

niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionych; 

- możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania 

aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 

- 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 Programu 

Na terenie gminy Żmigród program adresowany jest do 30 osób pełnoletnich, niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o znacznym (10 osób) lub umiarkowanym (20 osób) 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, które wymagają usługi asystenta 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu  

     1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: 

- wyjściu, powrocie w wybrane przez uczestnika Programu miejsce; 
- wyjściu, powrocie na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 
- załatwieniu spraw urzędowych; 
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z rożnego rodzaju organizacjami; 
- korzystaniu z dóbr kultury. 

 
Asystent nie świadczy usług opiekuńczych (nie sprząta, nie pierze, nie gotuje, itp.). 
 



2. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi, o których mowa                   

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

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. 

3. Asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych będę osoby wyłonione w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie na rzecz osób                                                            

z niepełnosprawnością.  

4. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć 

usługi asystenta (spośród zasobów osobowych Oferenta, który będzie realizował zadanie). 

5. Czas trwania usług asystenta: 

- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00,                               

w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione; 

- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 

30 godzin miesięcznie.  

6. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. 

 

Czas realizacji Programu 

Na terenie gminy Żmigród Program będzie realizowany od 25 stycznia 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. 

 

W związku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych objęciem wsparcia w postaci usługi 

asystenta osobistego o złożenie Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 

– edycja 2019-2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, do dnia 22 stycznia 2020 r. do 

godz. 16:00. O zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Projekt realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 


