
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie  informuje, że Gmina Pęczniew zamierza 

ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. Pomoc jest realizowana w formie dziennego wsparcia w zakresie pomocy w 

codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu ról społecznych. Wsparcie asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w codziennym 

życiu i otaczającym go środowisku. 

Program jest adresowany dla: 

1) 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 koniecznością stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi 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 r. poz. 573, z późn. zm.). 

Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej polega na pomocy w:  

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego; 

2) przemieszczaniu się z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca; 

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; 

4) uczestnictwu w życiu lokalnej społeczności oraz korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury. 

Usługę asystenta osobistego będą mogły wykonywać: 

 Osoby posiadające odpowiednie umiejętności i przygotowanie z co najmniej jednego z 

poniżej wymienionych zakresów: 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/opieki 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 oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest 

przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  

Usługi w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą 

świadczone nieodpłatnie.  

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w 

siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie od poniedziałku do piątku, w 

godzinach 7.30 – 15.30. 

Przyjmowanie wstępnych zgłoszeń prowadzone jest  w terminie do dnia 8 listopada 2022 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


