
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 

realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 
 
 

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych,  
które wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, w związku                               
z przystąpieniem do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy                    
i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 
2019 – 2020 ogłasza nabór osób niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

 

Adresaci programu: 

√  Program  „Asystent   osobisty  osoby   niepełnosprawnej”  dedykowany  jest  pełnoletnim  

     osobom   niepełnosprawnym  posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  
     stopniu niepełnosprawności,   które   w    wykonywaniu    codziennych    czynności   oraz  
     w funkcjonowaniu w życiu społecznym  wymagają wsparcia asystenta osobistego osoby  
     niepełnosprawnej.  
 
Kluczowym celem programu jest 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 rożnych szczeblach życia codziennego.  
 
Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta 
osobistego m.in. przy:  
 
√  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, sportowe itp.),  
√  wyjściu,   powrocie  oraz/lub  dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,  
√  zakupach,  z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,  
√  załatwianiu spraw urzędowych,  
√  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,  
√  korzystaniu z dóbr kultury tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, 
√  wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  
 
 
 
  
 



 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 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.   

 
Miejsce świadczenia usługi asystenta:  
 
Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczona może być w mieszkaniu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej osoby 
niepełnosprawnej w zależności od potrzeb.  Usługi asystenta mogą być realizowane przez 
7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 - 22.00.  W uzasadnionych przypadkach godziny        
i miejsce świadczenia usług mogą zostać zmienione. 
 
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika będzie wynosił nie więcej 
niż 30 godzin miesięcznie  
 
 
Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta  proszone są                      
o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem i dostarczenie do dnia 21 września 
2020 roku na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
ul. gen. Józefa Hallera 5 

82 - 500 Kwidzyn 
 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Kontakt w sprawie tel. 55 279 99 15  

 
 
Kartę zgłoszenia można złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie, za pośrednictwem poczty na adres wskazany powyżej, wrzucić do skrzynki 
znajdującej się przed wejściem do siedziby Centrum lub e-mailem na adres: 
sekretariat@pcprkwidzyn.pl  
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