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Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem  

w ramach rządowego programu  

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”  

poszukuje osób  niepełnosprawnych zaineresowanych objęciem 

usługą asystenta osób niepełnosprawnych, a także kandydatów do 

realizacji usług asystenta osób 

niepełnosprawnych 

 

Poszukujemy : 

1) 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 

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z 

art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 573, z późn. zm.). 

 

Priorytet w objęciu usługą będą miały osoby wymagające wysokiego poziomu 

wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci 

niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 

w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
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możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

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

w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność 

sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch 

przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i 

komunikacją. 

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć: 

1. Osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika: 

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w 

następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun 

osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta 

zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub 

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w 

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. 

doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym 

w formie wolontariatu; lub 

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że 

osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w 

pkt 1 lub 2. 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać 

udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym2. 

                                                           
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, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy 

wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).  

2 Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również 
rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub 
opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o 
pracę. 
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2. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się 

wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz 

osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku 

przysposobienia z uczestnikiem. 

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z 

ww. wskazaniami, wymagane jest także: 

1) zaświadczenie o niekaralności; 

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym; 

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna   

  prawnego dziecka z niepełnosprawnością 

 

Limity godzin : 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu 

przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym 

wynosi nie więcej niż3: 

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną; 

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną; 

4) 360 godzin rocznie dla: 

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

                                                           
3 Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w 
zakresie usług asystencji osobistej. 



 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  
 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2023 finansowany 

ze środków Funduszu Solidarnościowego  

  

 
 
 

b) 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 

 

Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

Program zakłada, że będzie realizowany do końca 2023 roku. 

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy 

asystenta w :  

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego; 

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez 

uczestnika miejsca; 

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; 

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, 

galeria sztuki, wystawa); 

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 

do placówki oświatowej. 

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji -  karty 

zgłoszeniowej AOON (karta dla kandydat na asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej)lub ON (karta dla osoby niepełnosprawnej) 

W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z 

pracownikami socjalnymi pod numerem (77) 46-22-095 wew. 20, 21, 22, 24 lub 23.  

 

Istnieje możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji.  
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Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,         

ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie  – w terminie do 07.11.2022 r. do godz. 12.00.  

Karta może zostać przesłana w wersji elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres poczty  

elektronicznej: sekretariat@ops.zawadzkie.pl – oryginał papierowy może zostać 

przekazany najpóźniej w dniu skierowania asystenta do osoby niepełnosprawnej. 

 

Informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej:  

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---

edycja-2023 


