
 
 

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

 

 

Ogłoszenie naboru uczestników  

do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 

 

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

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 otrzymała dofinansowanie z Funduszu 

Solidarnościowego w wysokości 286.500,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej i  w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem. 

 

Program realizowany będzie do 31.12.2022 r. 

 

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. 

 

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

czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach 

do wybranych przez siebie miejsc,  czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, 

kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. 

 

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 15 mieszkańców Miasta 

Lubartów - osoby dorosłe 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. 

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny. 

 

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Warunkiem skorzystania 

przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie Karty zgłoszenia do 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 (załącznik nr 8 do Programu) 

wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych (oryginał do wglądu osobistego osoby 

przyjmującej zgłoszenie). 

 

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30                  

do 15.30  (tel. kontaktowy 81 8526034; 81 8554450)  
 

Załączniki do pobrania: 

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 

(załącznik nr 8 do Programu); 

2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu (załącznik nr 9 do Programu) 

3. Klauzula informacyjna; 

4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu (załącznik nr 14 do Programu) 

5. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

 


