Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że dysponuje wolnymi
miejscami dla osób niepełnosprawnych w realizowanym Programie „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanym ze środków FUNDUSZU
SOLIDARNOŚCIOWEGO w wysokości 413.737,50 zł.
Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia
29.04.2022 r. (data wpływu do Ośrodka).
Udział w Programie dla uczestników jest bezpłatny.
Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie
przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/.
Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której
adresatami są:
1) dzieci do 16-go 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,
2) 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 (zgodnie z art 5 i art. 62 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573).
Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 % uczestników Programu stanowiły osoby
wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i
8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: 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) w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z
mobilnością i komunikacją.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika

miejsca,
3) załatwianiu spraw urzędowych,
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. Muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
lub przyprowadzaniu ich z niej.
Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby
niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących
kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są
członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę
niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany
do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci
niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie z wyżej
wymienionymi wskazaniami), wymagane jest także złożenie przez kandydata na asystenta:
1) zaświadczenia o niekaralności kandydata,
2) pisemnej informacji o niefigurowaniu jego osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym,
3) pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
z niepełnosprawnością.

