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

realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  

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 wniosków na asystentów osobistych osoby 
niepełnosprawnej 

Głównym celem Programu jest m.in. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz 
stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej.  

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, w tym: 
√  poświadczone    formalnie  np.   poprzez   świadectwo   pracy,   referencje,  umowę  
    o  pracę,   umowę cywilno – prawną,   zaświadczenie  o  odbytym  lub  odbywanym 
    wolontariacie, 
√  nieformalne – CV,  list   motywacyjny  kandydata  na  asystenta  osobistego  osoby  
    niepełnosprawnej,      opisujący        posiadane       doświadczenie      np.     cykliczna  
    i długotrwała  opieka nad członkiem rodziny poświadczone  np. zaświadczeniem 
    lekarskim zawierającym informację, że w rodzinie jest osoba wymagająca opieki,  
    którą  świadczy  kandydat  na asystenta dodatkowo zaświadczenie o ukończonym  
    kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

c) osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni 
praw publicznych,  

d) osoby nie posiadające prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 
dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.  

Dodatkowe predyspozycje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej: 

a) dyspozycyjność – możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej w wyznaczonych 
porach,  

b) asertywność – konieczność utrzymania określonych granic we współpracy z osobą 
niepełnosprawną,  

c) dyskrecja – konieczność zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osoby 
niepełnosprawnej i jej otoczenia,  

d) empatia i umiejętność współpracy z ludźmi – konieczność nawiązania 
pozytywnych relacji z osobą niepełnosprawną i jej rodziną, opartych na wzajemnym 
szacunku i zaufaniu,  

e) sprawność fizyczna – warunki fizyczne umożliwiające wywiązywanie się z zadań        
z zakresu pomocy osobie niepełnosprawnej, 

f) wytrwałość i cierpliwość – odporność na frustracje, niepowodzenia i trudności,  



g) samodzielność w myśleniu i działaniu – umiejętność przewidywania konsekwencji 
swoich działań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreatywność,  

h) umiejętność komunikacji -  

Zakres wykonywanych zadań mających na celu pomoc pełnoletnim osobom 
niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności              
w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,            
w tym: 

√  pomoc   osobie   niepełnosprawnej  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, sportowe  
    itp.),  
√  pomoc   osobie   niepełnosprawnej   w    wyjściu,   powrocie    oraz/lub    dojazdach    na  
    rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,  
√  pomoc  w zakupach,  z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich  
    realizacji,  
√  pomoc osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych,  
√  pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,  
√  pomoc w korzystaniu z dóbr kultury tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy, 
√   inne  czynności    związane    z     pomocą     osobie    niepełnosprawnej    w    wykonywaniu 
    codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, 
√  wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej, 
 
 
Asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na 
podejmowane działania.  
 
Warunki pracy: 
-  umowa cywilno – prawna, 
-  przewidywany termin realizacji usługi wrzesień – grudzień 2020 r., 
-  miejsce  świadczenia  usługi – w  mieszkaniu  osoby niepełnosprawnej  bądź w miejscach 
   aktywności   społecznej   w   zależności  od   potrzeb,  pomiędzy   godziną   07.00  a  22.00,  
   w   uzasadnionych   przypadkach    godziny   i   miejsce  świadczenia  usług  mogą  zostać  
   zmienione, usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu,  
-  limit  godzin  usług  asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu będzie  wynosił 
   nie więcej niż 30 godzin miesięcznie,  
-  w  związku  ze  świadczoną  usługą dokonany może zostać zwrot kosztów zakupu biletów  
   komunikacji  publicznej    jednorazowych  lub  miesięcznych  dla   asystentów  w  związku  
   z wyjazdami, które   dotyczącą   realizacji   usług  na   rzecz   osoby niepełnosprawnej na  
   obszarze województwa,  w   którym  zamieszkuje uczestnik  Programu,  w wysokości  nie  
   większej niż 200 zł miesięcznie.  
 
 
 
 
 

 

 

  

 


