
 

 

  

 

 

JESTEŚ MIESZKAŃCEM SZCZECINKA 

I POSIADASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI? 

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU  

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021 

Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. 

Wysokość dofinansowania: 57 007,80 zł 

 

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie usług asystenta dla:  

1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej oraz 

koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji,  

2) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 

orzeczeniami równoważnymi1. 
 

W czym może pomóc asystent? 

✓ w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach do pracy, placówki oświatowej, placówki zdrowia 

i rehabilitacyjne, urzędu, rodzina, instytucje finansowe, na wydarzenia kulturalne/społeczne/sportowe), 

✓ w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

✓ w załatwianiu spraw urzędowych, 

✓ w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

✓ w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 

✓ w wykonywaniu czynności dnia codziennego z aktywnym udziałem uczestnika Programu. 
 

Osoby zainteresowane muszą złożyć: 

1) prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia (do pobrania); 

2) Klauzulę informacyjną (do pobrania); 

3) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania); 

4) Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 
 

Dokumenty do pobrania: 

➢ Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  

➢ Klauzula informacyjna  

➢ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

➢ Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  

 

Termin składania wniosków: do 7 lipca 2021 r.. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kompletną dokumentację można składać w MOPS w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4 w Punkcie Obsługi 

Interesanta, od poniedziałku do środy w godzinach 800-1500, w czwartek 800-1615 i w piątek 800-1400 lub drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat@mops.szczecinek.pl (z późniejszym uzupełnieniem dokumentów w formie 

papierowej). 

 

KONTAKT TELEFONICZNY: 94 37 280 14 - Konsultant ds. koordynacji usług socjalnych lub 94 37 280 00 

- Sekretariat.  

 

 

1 Zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).  
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