
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ząbkowicach  Śląskich  ogłasza  nabór  wniosków  w
ramach  ministerialnego  Programu  „Asystent  Osobisty  Osoby  Niepełnosprawnej”  –
edycja  2023.  Program  realizowany  jest  przy  wsparciu  finansowym  ze  środków
pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym  celem  Programu  jest  wprowadzenie  usług  asystencji  osobistej  jako  formy
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w
życiu społecznym, których adresatami są:
 dzieciom  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
 osobom  niepełnosprawnym  posiadającym  orzeczenie  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
 osobom  niepełnosprawnym  posiadającym  orzeczenie  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 osobom  niepełnosprawnym  posiadającym  orzeczenie  o  umiarkowanym  stopniu
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

Cele Programu

Program ma zapewniać:
1) możliwość  skorzystania  przez  osoby  niepełnosprawne  z  pomocy  asystenta  przy

wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej

do  podejmowania  aktywności  i umożliwienie  realizowania  prawa  do  niezależnego
życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu
społecznemu  osób  niepełnosprawnych,  umożliwienie  osobom  niepełnosprawnym
uczestnictwa  w  życiu  lokalnej  społeczności  np.  poprzez  udział  w wydarzeniach
społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4) zwiększenie  wsparcia  świadczonego  przez  asystentów  ucznia  ze  specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów,
także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. 

Rodzaj zadań

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: 
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, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina,
instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);

2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;



5) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6) wykonywaniu  czynności  dnia  codziennego.  –  w  tym przez  dzieci  z  orzeczeniem  o

niepełnosprawności  –  także  w  zaprowadzaniu  i  przyprowadzaniu  ich  do/z  placówki
oświatowej.

    W godzinach realizacji 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  2021  r.  poz.  2268,  z  późn.  zm),  usługi
finansowane  w  ramach  Funduszu  Solidarnościowego  lub  usługi  obejmujące
analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł. 

    Czas  trwania  usług  asystenta  −  usługi  asystenta  mogą  być  realizowane  przez  24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do
12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od
godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu
realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

    Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług
nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min. usługa nie
będzie finansowana w ramach Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu 
przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku 
kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

4) 360 godzin rocznie dla:
a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,
b) 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.

Zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 52, lub na 
adres e-mail: sekretariat@opszabkowiceslaskie.pl w terminie do 9 listopada 2022r     .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8100190, 74 8100254,
74 8100946.

Pliki do pobrania:


