
INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu  

ogłasza nabór dla mieszkańców miasta Zgorzelec 
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionego. 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w: 

• wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc, 

• zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu, 

• załatwianiu spraw urzędowych, 

• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

• korzystania z dóbr kultury, 

• wykonywaniu codziennych czynności. 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu: 

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, 

• ograniczanie skutków niepełnosprawności, 

• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby 

niepełnosprawne, 

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych. 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie/ 

dostarczenie: 

1) Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Programu 

2) Klauzuli informacyjnej 

3) Oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta1 

4) Kserokopii aktualnego orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych. 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 

10.02.2022r. do siedziby: Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu                        

ul. Traugutta 77 b, 59-900 Zgorzelec. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym 

do wyczerpania limitu miejsc. 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. 

1 Oświadczenie należy złożyć w  przypadku wskazania osoby asystenta przez 

uczestnika programu/opiekuna prawnego  



 

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 5 osób  z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (wymiar usługi: do 60 godzin 

miesięcznie na osobę). 

 

UWAGA! 

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny 

osoby niepełnosprawnej,  jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca 

razem z osobą niepełnosprawną - uczestnikiem Programu. 

  

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  luty- grudzień 2022 r. po podpisaniu 

niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu. 

  

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, 

 finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego 

w kwocie  155.601,00 zł 

  

  

 


