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                Program „Asystent osobisty osoby     
               niepełnosprawnej” – edycja 2023  
               realizowany ze środków      
               Funduszu Solidarnościowego  
               ---------------------------------------------------- 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków osób 
niepełnosprawnych do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze 
środków Funduszu Solidarnościowego do złożenia których zachęcamy mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego 

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. 

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania 
wniosków. 

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy: 

• przemieszczaniu   się    przez    uczestnika  Programu  w  wybrane  miejsce  (np. dom –  praca,  placówki 
oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje 
finansowe, znajomi, rodzina, itp.); 

• korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego; 
• zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji; 
• nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami. 

 

Kto może zostać asystentem: 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika: 

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby 
niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta;  

2. posiadające  co  najmniej   6-miesięczne,   udokumentowane doświadczenie  w  udzielaniu bezpośredniej 
pomocy   osobom  niepełnosprawnym   np.  doświadczenie  zawodowe,  udzielanie   wsparcia   osobom 
niepełnosprawnym w formie wolontariatu (przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy 
osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej 
pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko 
umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę).  
* Posiadanie doświadczenia, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który 
zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.  

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia 
przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. 
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Kto nie może zostać asystentem: 

1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu, 
2. członkowie rodziny (w tym rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, 

ojczym); 
3. opiekunowie prawni. 

Dokumenty, które należy złożyć: 

Mieszkańcy Powiatu Kwidzyńskiego, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, do której należy dołączyć: 

 

1. Kartę zakresu czynności stanowiącą załącznik Nr 1 do karty zgłoszenia,  
2. Wskazanie asystenta, w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego – załącznik Nr 2 do karty 

zgłoszenia,  
3. Oświadczenie uczestnika Programu – załącznik Nr 3 do karty zgłoszenia,  
4. Klauzula informacyjna – załącznik Nr 4 do karty zgłoszenia,  
5. Podpisaną klauzulę informacyjną RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, 
6. Oświadczenie osoby wskazanej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego, 
7. Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenia równoważnego. 
 

Wypełnione druki należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie,                  
ul. Gen. Józefa Hallera 5 w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku do godziny 15.00: 

√ osobiście w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do godziny 
   15.00, 
√ poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce znajdującej się na budynku przy wejściu do 
   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.   

 
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego pod numerem 55 279 99 15,            
55 646 18 00, 55 230 01 07.   


