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Łęczyca, dn. 23 marca 2022 r. 
 
 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"  
– EDYCJA 2022 

 
 

O G Ł O S Z E N I E    O    N A B O R Z E 
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 
informuje o rozpoczętym naborze chętnych osób niepełnosprawnych do programu 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 
 

 
Głó wnym celem prógramu jest wsparcie ósó b niepełnósprawnych w wykónywaniu 
códziennych czynnós ci, funkcjónówaniu w z yciu spółecznym óraz wspómaganie ósó b 
niepełnósprawnych w pódejmówania wszelkich aktywnós ci. Kórzystanie z usług asystenta 
umóz liwi ósóbóm niepełnósprawnym prówadzenie bardziej aktywnegó i samódzielnegó trybu 
z ycia. 

 
 

Ogłaszam nabó r uczestnikó w dó prógramu Asystent Osóbisty Osóby Niepełnósprawnej – edycja 
2022. Nabó r jest ótwarty dla wszystkich mieszkan có w Miasta Łęczyca spełniających kryteria 
prógramu. 
 
Nabó r uczestnikó w ódbywa się w ramach planówanej realizacji prógramu „Asystent Osóbisty 
Osóby Niepełnósprawnej” - edycja 2022, prówadzónegó przez Ministerstwó Ródziny i Pólityki 
Spółecznej i finansówanegó ze s ródkó w Funduszu Sólidarnós ciówegó. 
 
Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. 
Ozorkowskiej 8; 99-100 Łęczyca, od dnia 23 marca 2022 r. do 08 kwietnia 2022 r. 
O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia złożone przed 
ogłoszonym naborze nie będą rozpatrywane.  
 
WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Karta zgłószenia dó Prógramu „Asystent ósóbisty ósóby niepełnósprawnej”– edycja 
2022 załącznik nr 1 dó niniejszegó ógłószenia ó nabórze. 

2. kserókópię aktualnegó órzeczenia ó znacznym lub umiarkówanym stópniu 
niepełnósprawnós ci albó órzeczenia ró wnówaz negó dó wyz ej wymieniónych lub w 
przypadku dzieci dó 16. róku z ycia órzeczenie ó niepełnósprawnós ci łącznie ze 
wskazaniami: kóniecznós ci stałej lub długótrwałej ópieki lub pómócy innej ósóby w 
związku ze znacznie ógraniczóną móz liwós cią samódzielnej egzystencji óraz 
kóniecznós ci stałegó wspó łudziału na có dzien  ópiekuna dziecka w prócesie jegó 
leczenia, rehabilitacji i edukacji 
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3. Pódpisany zakres czynnós ci w ramach usług asystenta tj. załącznik nr 2 dó niniejszegó 
ógłószenia ó nabórze.  

4. Pódpisaną Klauzula infórmacyjna w ramach Prógramu „Asystent ósóbisty ósóby 
niepełnósprawnej” – edycja 2022 załącznik nr 3 dó niniejszegó ógłószenia ó nabórze. 

5. Pódpisany regulamin s wiadczenia i kórzystania z usług asystenta ósóbistegó ósóby 
niepełnósprawnej załącznik nr 4 dó niniejszegó ógłószenia ó nabórze 
 

 
CELEM PROGRAMU 
Celem Prógramu jest wprówadzenie usługi asystenta jakó fórmy ógó lnódóstępnegó wsparcia 
dla ósó b niepełnósprawnych i ógraniczenie skutkó w niepełnósprawnós ci przy wykónywaniu 
códziennych czynnós ci óraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu spółecznemu ósó b 
niepełnósprawnych póprzez pómóc w pódejmówaniu aktywnós ci spółecznej. 
 
 
ADRESACI 

Adresatami prójektu są ósóby niepełnósprawne pósiadające órzeczenie ó znacznym lub 
umiarkówanym stópniu niepełnósprawnós ci (lub órzeczenie ró wnówaz ne) zamieszkujące 
teren Miasta Łęczyca. 

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem:  20 w tym: 
• dzieci w wieku dó 16 r.z . spełniających zapisy działu III Prógramu  – 5 ósó b 
• ósóby z órzeczeniem ó znacznym stópniu niepełnósprawnós ci  – 9 ósó b 
• ósóby z órzeczeniem ó umiarkówanym stópniu niepełnósprawnós ci  – 6 ósó b 

 
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM? 

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących 

kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, 

pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;  

2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie 

wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; 

3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są 

członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę 

niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany 

do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  

/za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, 

macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z 

uczestnikiem Programu/. 
 

 
1 ) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 

2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) 

pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).  
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KTO NIE MOŻ E ŻOSTAC  ASYSTENTEM? 

1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu, 

2. Osoby będące członkami rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, 

macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z 

uczestnikiem Programu), 

3. Opiekunowie prawni, 

4. Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej. 
 
NA CŻYM BĘDĄ POLEGAC  USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ? 

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: 
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; 

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika 

miejsca; 

3. załatwianiu spraw urzędowych; 

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 

5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub 

przyprowadzaniu ich z niej. 

/usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, 

gdy szkoła nie zapewnia tej usługi/. 

6. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia.  
 

KIEDY ASYSTENT MOŻ E S WIADCŻYC  USŁUGI? 
• 7 dni w tygódniu, 24 gódziny na dóbę; 
• Ródzaj usług i ich zakres gódzinówy przypadający na 1 Uczestnika Prógramu 

uzalez nióny jest ód ósóbistej sytuacji ósóby niepełnósprawnej, z uwzględnieniem 
stópnia i ródzaju niepełnósprawnós ci Uczestnika Prógramu. 
 

 WAŻ NE 
• W czasie kórzystania z usług asystenta nie mógą byc  s wiadczóne – w tych samych 

gódzinach - usługi ópiekun cze lub specjalistyczne usługi ópiekun cze, 
• Asystent realizuje usługi na rzecz ósóby niepełnósprawnej i w skutek jej decyzji lub 

decyzji ópiekuna prawnegó, a nie dla pószczegó lnych człónkó w ródzin ósóby 
niepełnósprawnej, 

• Żadaniem asystenta nie jest pódejmówanie decyzji za ósóbę niepełnósprawną, a jedynie 
pómaganie bądz  wspieranie jej w realizacji ósóbistych zamiaró w. 
 

CŻAS TRWANIA PROGRAMU 
ód kwietnia 2022 r. dó 31 grudnia 2022 r. 
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