
 
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego 

 

Ogłoszenie o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”. 

 

Gmina Miasto Lubartów  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 będzie ubiegać się o dofinansowanie  

z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

 

Program realizowany będzie w 2022 roku. 

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie 

funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji                    

do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego. 

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych. Skierowany jest do 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, a także osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym 

do ww. 

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: 

załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez siebie 

miejsc,  czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych                          

i sportowych. 

 

Ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mieszkańcy Miasta Lubartów korzystali 

już w latach ubiegłych. Dostrzegając potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie prowadzi rozeznanie 

środowiska, które pozwoli na objęcie jak największej grupy osób pomocą w ramach Programu. 

Udział w nim jest całkowicie nieodpłatny. 

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego www.lublin.uw.gov.pl . 

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Lubartowie ul. 3Maja 24A, 21–100 Lubartów pod numerem tel. 81 855-44-50, 81 852-60-34. 

 

http://www.lublin.uw.gov.pl/

