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Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o naborze uczestników do Programu Asment ogbla osob! niegngggrawnei ggg: 2019-2020
Miejsko —Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób chętnych
wzięcia udziału w Programie:

- mieszkańców do

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020"
Program finansowany jest ze środków
Funduszu Solidarnościowego.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dedykowany jest pełnoletnim osobom
niepełnosprawnym posiada'gcym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.
Kluczowym celem Programu

jest zwiększenie dostępności uslug asystenta jako formy wsparcia

pełnoletnich osób niegełnosprawnych.
Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

.

wyjściu, powrocie oraz/ lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.
dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia

rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje Finansowe,
wydarzenia kuIturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
i

-

wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

:

zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

~

załatwianiu spraw urzędowych;

'

nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

.

Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

Dzialania podejmowane w ramach Programu przyczynia się do:

.
.

poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
ograniczania skutków niepełnosprawności,

o

stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty
zgłoszenia — stanowiącej załącznik do Programu i dostarczenie jej od 26.02. 2020 r. do 06.03.2020 r.
do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin.
Klauzula informacyjna: Klauzula informacyjnadocx Klauzula

informagjnapdf.

Karta zgłoszenia do pobrania: karta zgłoszeniowadocx, karta

zgoszeniowapdf.

Karty zgłoszenia w formie papierowej są

dostępne w sekretariacie MGOPS.

Prosimy o kontakt telefoniczny (52 383 34 45) w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem
w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć,
O

zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz
usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami
faktycznie zamieszkującymi razem : uczestnikiem Programu.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej powinien posiadać:
-

dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby

niepełnosprawnej,
lub

-

minimum średnie wyksztalcenie z co najmniej rocznym udokumentowanym
doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

