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Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2021 r. został opracowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu jest 
rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na 

prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla: 

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 

co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).Dodatkowym założeniem jest, aby 

minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu 

wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z 

mobilnością i komunikacją. 

 

Rola asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ma polegać na: 

• 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 i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 

finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), 

• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

• w załatwianiu spraw urzędowych, 

• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 

• w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym przez dzieci z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki 

oświatowej). Co ważne, osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, 

która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta. 

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-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-

osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022 

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. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022
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Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 

• 18 2679868, 18 2680482 

Dokumenty: 

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2021  

(pobierz .docx) 

(pobierz .pdf) 

2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej. 

 

 

https://mopsostrowiec.pl/wp-content/uploads/2021/03/karty-zgloszenia-do-Programu-AOON-2021-1.docx
https://mopsostrowiec.pl/wp-content/uploads/2021/03/karty-zgloszenia-do-Programu-AOON-2021.pdf

