
 
 

 

Program 
Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej finansowany jest ze 
środków pochodzących z 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych 

 
 
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy  w związku z pozyskaniem w 2020r. 
środków na realizację programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 
2019 - 2020, który jest finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające 
następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia. 
 
Cel Programu i jego adresaci  
Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom 
niepełnosprawnym legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie 
z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.   
 
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:  
a) 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.); 
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 
d) załatwieniu spraw urzędowych; 
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;  
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 
 
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00,  
w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Limit 
godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 
30 godzin miesięcznie.  
Usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, którzy posiadają określone 
kwalifikacje wskazane poniżej.  Asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego 
wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania. 
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie powinien ponosić odpłatności. Realizator 
zadań umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie 
świadczyć usługi asystenta.   
 

Usługi asystenta mogą świadczyć: 
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie   
      asystent osoby niepełnosprawnej;  
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne,  
      udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  
      niepełnosprawnym. 
Usługi asystenta nie mogą być świadczone  przez członków rodziny, opiekunów 
prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu. 
 
Procedura przystąpienia do Programu 
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.  
Ważne informacje  
1. W czasie korzystania z 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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi,  
o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. 
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-realizowane-w-ramach- 
funduszu-solidarnosciowego 
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Wnioski  o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej  przyjmują   pracownicy 
Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), 
tel. 76 722 18 08 wew. 121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać 
za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.  
 
Wymagane dokumenty:  
- wniosek - druk do pobrania na stronie www.mops.bip.legnica.eu 
- orzeczenie o znacznym / umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności   

lub  orzeczenie równoważne.  
Uwaga 
Program będzie realizowany pod warunkiem pozyskania realizatora Programu, który 
zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  


