Gmina Filipów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Filipowie jest realizatorem resortowego
Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia (pomoc
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym) dla:




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;
Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawność wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie
równoważne

W łącznej liczbie 11 osób.
Okres realizacji zadania


Od maja do grudnia 2021 r.

Pomoc asystenta polega na:












wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom,
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i
rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje
finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe, itp.)
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
załatwianiu spraw urzędowych
nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
usługi w tym samym czasie mogą być świadczone na rzecz tylko 1 uczestnika programu
zakres usług może być zmienny zgodny z potrzebami uczestnika, które asystent ma
obowiązek uwzględnić realizując zadanie
usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 20:00 na
terenie gminy lub w uzasadnionych przypadkach w powiecie suwalskim, mieście Suwałki,
Augustów, Białystok lub też w Olecku czy Kowalach Oleckich
łączny czas usług nie może przekroczyć 31 godzin zegarowych miesięcznie na 1 uczestnika,
a w przypadku uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego nie więcej niż 30 godzin.

Wysokość przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego:


130.414,65 zł, z tego:
 koszty bezpośrednie związane z realizacją zadania – 127.857,50 zł
 koszty związane z obsługą zadania 2 % - 2.557,15 zł

