
 

 

 
 

Gmina i Miasto Żuromin przystąpiła do realizacji 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 

ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,  
na który otrzymała środki finansowe w kwocie 23 367,97 zł 

 i ogłasza nabór Uczestników do Programu 
 

Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
 

Bezpośrednim realizatorem Programu  
jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie.  

 
Termin realizacji Programu: kwiecień-listopad 2023 r. 
 
Cel Programu 
 
Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez 
usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy 
Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz  
w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu: 
 poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez 

umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; 
 wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb; 
 uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych lub sportowych itp.; 
 dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań 

mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych; 
 
 
Adresaci Programu 
 
Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte  
4 osoby niepełnosprawne pełnoletnie z terenu Gminy i Miasta Żuromin (niepełnosprawność 
ruchowa, osoby słabowidzące): 
 

a) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  
b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem 

wymienionym w punkcie a, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 
- w tym 1  osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność 
sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch 
przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością  
i komunikacją. 

  



 
 
Zakres usług asystenckich 
 
Usługi asystenta będą polegać na pomocy asystenta  między innymi w: 
 wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu; 
 wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez 

Uczestnika miejsca; 
 załatwianiu spraw urzędowych; 
  uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,    

 rozrywkowych lub sportowych itp.; 
 

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz 
wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. 
 
Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej 
decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny 
osoby niepełnosprawnej. 
 
W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne 
usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne 
wsparcie, o którym mowa w ust. 8, finansowane ze środków publicznych. 
 
 
Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany 
indywidualnie z Uczestnikiem Programu zgodnie z wnioskiem złożonym  
w ramach Programu. Planowany limit godzin usług asystenta osobistego osób 
niepełnosprawnych objętych Programem w całym okresie realizacji zadania  wyniesie 
łącznie 509 godzin na wszystkich Uczestników Programu. 
 
 
Uczestnik Programu za usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi 
odpłatności. 
 
 

Procedura naboru do Programu określona została w: 
 
Regulaminie realizacji i naboru do Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2023 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żurominie 
 
 
 
Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów wymienionych  
w Regulaminie: 
 Karty zgłoszenia do Programu- załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 Kopii ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (zgodnie 

z § 4 ust.1 Regulaminu) 
 Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej- podpisanego 
przez osobę ubiegającą się o wsparcie- załącznik nr 2do Regulaminu 

 Klauzuli informacyjnej M-GOPS w Żurominie podpisaną przez osobę ubiegającą się 
o wsparcie –załącznik nr 3 do Regulaminu 

 Upoważnienia- załącznik Nr 4 do Regulaminu 



 
 
 

 
Dokumenty zgłoszeniowe należy składać do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 15:30 (liczy się data 
wpływu dokumentów oraz godzina wpływu) osobiście lub za pośrednictwem osoby 
upoważnionej na podstawie stosownego upoważnienia, stanowiącego załącznik nr 4  
do niniejszego Regulaminu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żurominie,  lub pocztą tradycyjną na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 9-300 Żuromin . 
 

 
 


