Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2019-2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie w okresie od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r.
realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowany
ze środków Funduszu Solidarnościowego na lata 2019-2020.
Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych,
kulturalnych, sportowych itp. Kluczowym celem programu wprowadzenie usług asystenta jako
formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:
•
•
•
•

wykonywaniu codziennych czynności,
poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.
Adresatami programu jest 10 pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne do w/w, zamieszkałych na terenie miasta Oława, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

•

•
•
•
•
•
•

Usługi asystenta powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby
niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania
w szczególności polegają na pomocy asystenta w:
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, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia
kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
załatwieniu spraw urzędowych;
czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niezdolnym do samodzielnego czytania;
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niej
usługi asystenta.
Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie
więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
Asystentem może być osoba posiadająca:

- dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie aystent osoby niepełnosprawnej, lub
- wykształcenie co najmniej średnie i minimum rok udokumentowanego doświadczenia
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (potwierdzonego świadectwem
pracy, zaświadczeniem, lub oświadczeniem o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą
niepełnosprawną).
Asystentem nie może być:
- osoba nie spełniająca powyższych warunków w zakresie wykształcenia lub doświadczenia
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
- osoba będąca członkiem rodziny, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem
z uczestnikiem niniejszego programu.

