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Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023
W zwi?zku z og?oszonym w dniu 23 pa?dziernika 2022r. Pani? Marlen? Mal?g Ministra Rodziny i
Polityki Spo?ecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepe?nosprawnej” ?
edycja 2023, informuj? o mo?liwo?ci sk?adania wniosków na realizacj? Programu. Podstaw? prawn?
Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 pa?dziernika 2018 r. o Funduszu
Solidarno?ciowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z pó?n. zm.).
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si? o ?rodki finansowe Funduszu Solidarno?ciowego w ramach
ww. Programu s? jednostki samorz?du terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Wnioski
zgodnie z og?oszeniem o konkursie winny by? z?o?one bezpo?rednio do Wojewody ?l?skiego w
terminie do dnia 10 listopada 2022r. (decyduje data wp?ywu do wojewody).
Szczegó?owe informacje dotycz?ce Programu oraz naboru wniosków dost?pne s? na poni?szej stronie:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministrarodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023
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PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ” – EDYCJA 2022
Gmina Lubliniec działająca poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu
informuje, iż przystąpiła do realizacji Programu „KORPUS WSPARCIA SENIORA”,
który jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące
procesy demograficzne, a także elementem polityki społecznej państwa w zakresie
wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan
zdrowia.
Program w zakresie Modułu II ma na celu wsparcie finansowe gmin w świadczeniu
usługi „opieki na odległość” na rzecz osób starszych przez dofinansowanie zakupu
oraz kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”, wyposażonych w co
najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające
komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące
podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja). Opaska bezpieczeństwa będzie
połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego
zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia
połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia
dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje
decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on
zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego
najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję
pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika
socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
Rolą opaski będzie wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i
więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze

względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub
mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej
opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
Wartość finansowania dla Gminy Lubliniec: 129 000,00 zł.
Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
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PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPE?NOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2022

Gmina Lubliniec dzia?aj?ca poprzez Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Lubli?cu informuje,
i? przyst?pi?a do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPE?NOSPRAWNEJ” – finansowanego ze ?rodków FUNDUSZU SOLIDARNO?CIOWEGO
Warto?? finansowania dla Gminy Lubliniec: 181 744,00 z?

Program jest w 100% finansowany ze ?rodków Funduszu Solidarno?ciowego.
Program ma na celu zapewnienie dost?pno?ci do us?ugi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu
codziennych czynno?ci oraz funkcjonowaniu w ?yciu spo?ecznym osób niepe?nosprawnych.
Gmina Lubliniec kieruje us?ug? asystenta dla osób niepe?nosprawnych posiadaj?cych orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci wydane na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych albo
orzeczenie równowa?ne do wy?ej wymienionego.

Us?ugi asystenta przyczyni? si? do umo?liwienia prowadzenia przez osoby niepe?nosprawne bardziej
aktywnego i samodzielnego ?ycia. Tym samym nadrz?dnym celem us?ugi b?dzie d??enie do poprawy
funkcjonowania osób niepe?nosprawnych w spo?eczno?ci lokalnej i ich aktywizacja spo?eczno kulturalna. Us?ugi asystenta b?d? realizowane w oparciu o indywidualne wsparcie udzielane osobom
z niepe?nosprawno?ciami.
Us?ugi asystenta w szczególno?ci b?d? polega? na pomocy asystenta w wyj?ciu, powrocie lub dojazdach
w wybrane przez osob? niepe?nosprawn? miejsce (np. dom, praca, placówki o?wiatowe i szkoleniowe,
?wi?tynie, placówki s?u?by zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urz?dy,
znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, spo?eczne lub sportowe).
Asystent b?dzie wspiera? osoby niepe?nosprawne przy dokonywaniu zakupów, za?atwianiu spraw
urz?dowych oraz wykonywaniu czynno?ci dnia codziennego. Asystent b?dzie wspó?uczestniczy? przy
nawi?zaniu kontaktu lub wspó?pracy z ró?nego rodzaju organizacjami zgodnie z potrzebami osoby
niepe?nosprawnej. Ponadto b?dzie aktywizowa? osob? niepe?nosprawn? poprzez asystowanie
w kontaktach spo?ecznych i w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
wystawy).
Osoba niepe?nosprawna zakwalifikowana do Programu nie p?aci za us?ugi asystenta.
Szczegó?owych informacji udziela koordynator Programu – tel. 34/ 356 20 05 w godz. pracy tut. OPS tj.
poniedzia?ek – pi?tek 7:00 – 15:00
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