
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego,  

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

 
 

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2019-2020 r. został 

opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program adresowany 

jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta  

w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

 

Program ma na celu: 

1) Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na postawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionych; 

2) Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

3)  Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby 

niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do 

niezależnego życia; 

4) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy tez sportowych. 

  

Do zadań asystent należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, w powrocie  oraz dojazdach np. na 

rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach  

(z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika) i w załatwieniu spraw urzędowych. Program 

przewiduje limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika, który wynosi 

nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. 

Program będzie realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe 

do wysokości  100% kosztów realizacji usługi asystenta. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-zmianie-programu-asystent-osobisty-

osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020 

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o 

składanie niżej wymienionych dokumentów: 

• pocztą, 

• drogą elektroniczną: 

• osobiście w siedzibie OPS, ul. Parkowa 2. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 

• 18 2679868, 18 2680482 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-zmianie-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-zmianie-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020
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