Informacja do Zarządów Kół terenowych o realizacji projektu
„Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych z
subregionu jeleniogórskiego” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski realizuje świadczenie usług
asystenckich na podstawie ogłoszenia o konkursie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego
Udostępnienie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla
mieszkańców subregionu jeleniogórskiego, tj. 9 powiatów: zgorzelecki, bolesławiecki,
lubański, lwówecki, złotoryjski, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra,
kamiennogórski.
Termin udzielonego wsparcia od 01.03.2020 do 15.12.2021 r. Ogólna liczba
przyznanych godzin wsparcia 10080. W 2020 r. 5077 godzin
Z usług asystenckich mogą skorzystać osoby pełnoletnie (powyżej 18. roku życia)
posiadające wszystkie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności bez względu na
charakter tej niepełnosprawności. Mogą to tez być osoby niesamodzielne, starsze,
które jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, ale posiadające
zaświadczenie lekarskie, że są osobami niesamodzielnymi. W pierwszej kolejności
do projektu będą przyjmowane osoby, które nie korzystały z podobnego wsparcia
oraz osoby z małych miast i wsi do 10 tys. mieszkańców.
Beneficjentowi przysługuje w miesiącu maksymalnie 30 godzin asystentury.
Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc.
Asystenci osób niesamodzielnych musza spełniać określone wymagania:
- wykształcenie kierunkowe, udokumentowane co najmniej rocznym doświadczeniem
lub przebyte szkolenie w pracy z osobami niesamodzielnymi,
- asystentami nie mogą być osoby spokrewnione lub spowinowacone z
beneficjentami projektu.
Z asystentami zostanie podpisana umowa zlecenie i będą oni otrzymywać za swoją
pracę wynagrodzenie w wysokości 35 zł za godzinę (całkowity koszt wynagrodzenia
– ze wszystkimi obowiązującymi składkami). Możliwy jest zwrot kosztów dojazdu do
beneficjenta (samochodem prywatnym lub komunikacją publiczną).
Celem usług asystenckich jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia
osób niesamodzielnych, mieszkańców 9 powiatów subregionu jeleniogórskiego,
poprzez zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się i aktywizacji społecznej,
przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ułatwienie codziennego funkcjonowania i
pełnienia ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą
wykonywać bez pomocy innych, ze względu na stan zdrowia.
Asystent nie będzie świadczył ww. usług osobom, które mogą być objęte analogiczną
pomocą w ramach ustaw, z których wynikają zadania:

- usługi tłumacza języka migowego określonej w ustawie o języku migowym oraz
innych środkach komunikowania się,
- usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby
niepełnosprawnej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, określonym w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Usługi asystenckie nie obejmują: wykonywania czynności gospodarczych i
porządkowych, utrzymania higieny, pielęgnacji wspierającej proces leczenia,
rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, poradnictwa
specjalistycznego, pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi, przewozu osób.
Beneficjent będzie zobowiązany do podpisywania kart udzielonego wsparcia z
wyszczególnieniem godzin i dat tego wsparcia, które do końca miesiąca muszą być
dostarczone przez asystent do biura Okręgu we Wrocławiu.

Druki dla Beneficjenta:
1. Zgłoszenie wraz z udostępnieniem danych osobowych do projektu
2. Regulamin usług asystenckich

Druki dla Asystenta
1. Oświadczenie do umowy cywilnoprawnej
2 . Karta czasu pracy asystenta

