
Regulamin realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej –
edycja 2021” 

w  gminie Wręczyca Wielka.

§ 1 
Definicje

1. Asystent – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
2.  Realizator Programu  – Gmina Wręczyca Wielka -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 
Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka.
3. Kandydat – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w programie na podstawie zasad ujętych w 
niniejszym Regulaminie.
4. Koordynator Programu – pracownik wskazany przez  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wręczycy Wielkiej do koordynowania Programu.
5. Ośrodek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
6. Program – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany ze 
środków Funduszu Solidarnościowego. 
7.  Rodzina  –  osoby  spokrewnione  lub  niespokrewnione  pozostające  w  faktycznym  związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
8.  Uczestnik – osoba zakwalifikowana do Programu zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym 
Regulaminie. 

§ 2 
Zasady ogólne 

1.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  do  Programu  oraz  zasady  uczestnictwa  w 
Programie.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz Realizatora Programu. 
3. Realizatorem Programu  jest Gmina Wręczyca Wielka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we 
Wręczycy Wielkiej, zwany dalej „Realizatorem”.
4.  Program  finansowany  jest  z  Funduszu  Solidarnościowego  w  ramach  programu  "Asystent 
osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2021.
5. Biuro Programu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy 
Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1.
6.  Program jest skierowany do mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.
7. Odbiorcami usług są mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka:
1)   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.
2)  osoby  niepełnosprawne  posiadające  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym  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 wymienionych. 
8. Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników Programu. 
9. W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 
roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także 
zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.



10. Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w 
tym  osoby  z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  i  trudnościami  związanymi  z  mobilnością  i 
komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawne z 
orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami  pkt  7  i  8  w  orzeczeniu  o 
niepełnosprawności).
11. Usługi realizowane są przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych , zwanych dalej 
„Asystentami”, zatrudnionych przez Realizatora projektu.
12. Realizując usługi Asystent kieruje się poniższymi zasadami: 
1)  zasada  akceptacji  –  oparta  na zasadach tolerancji,  poszanowania  godności  swobody wyboru 
wartości i celów życiowych uczestnika Programu, 
2)  zasada  indywidualizacji  –  podmiotowego  podejścia  do  uczestnika  Programu,  jego 
niepowtarzalnej osobowości, z jej prawami i potrzebami, 
3)  zasada  poufności  i  respektowania  prywatności  i  nieujawniania  informacji  uzyskanych  od 
uczestnika  Programu  bez  jego  wiedzy  i  zgody  osobom  trzecim  (z  wyłączeniem  wyjątków 
wynikających z przepisów obowiązującego prawa),
4)  zasada  prawa  do  samostanowienia  –  prawo  uczestnika  Programu  do  wolności  i 
odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia),
5)  zasada  obiektywizmu  (nieoceniania)  –  wszechstronne,  oparte  na  profesjonalnej  wiedzy 
rozpatrywanie każdej sytuacji, niedokonywanie osądów podczas analizy sytuacji.
 
13. W godzinach realizacji usług Asystenta   nie mogą być świadczone w tych samych godzinach 
usługi  opiekuńcze ani  specjalistyczne usługi opiekuńcze,  o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach  Funduszu Solidarnościowego 
lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł. 

14. Realizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie 
świadczenia usługi, wynikające z działania osób niezatrudnionych do realizacji usługi.

§ 3. 
Kryteria uczestnictwa

1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
1) Dostępu:
a) zamieszkuje na terenie gminy Wręczyca Wielka;
b) legitymuje się:
− orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub równoważnym 
do wyżej wymienionych lub
− 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 w przypadku dziecka do 16 roku życia;
c) wymaga usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. 
2) Formalne:
Złoży w siedzibie Ośrodka we wskazanym terminie wymagane dokumenty rekrutacyjne: 
a)  kartę  zgłoszenia  do  Programu  „Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  –  edycja  2021 
stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności;
b) oświadczenie o korzystaniu z innych usług stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu;
c) informację o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek stanowiącą załącznik nr 
3 do Regulaminu (klauzula informacyjna);



d)  oświadczenie o wskazaniu osoby pełniącej usługi  stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu 
(fakultatywnie).
2. W przypadku zakwalifikowania do Programu dziecka do 16 roku życia, opiekun prawny dziecka 
będzie zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu 
do Programu dostarczyć do siedziby Ośrodka zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań 
do wykonywania czynności przez asystenta.

§ 4. 
Zasady rekrutacji

1. Realizator Programu  planuje w ramach realizowanego Programu objęcie wsparciem 8 osób, w 
tym:
1)  2  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;
2) 2 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczenie równoważne;
3) 4 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne.
2. Realizator dopuszcza możliwość zmiany liczy uczestników Programu.
3. Dokumenty wymienione w § 3 ust.  1 pkt 2 należy złożyć w formie papierowej w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, 
od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  8.00  do  15.00  lub  za  pośrednictwem  operatorów 
pocztowych. w terminie do 7 maja 2021 r.  W przypadku braku wystarczającej liczby Kandydatów 
Realizator Programu zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu  naboru do Programu.
W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych – 
za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do GOPS. 
4.  Dokumenty,  o  których  mowa  w  §  3  ust.  1  pkt  2  muszą  zostać  opatrzone  własnoręcznym 
podpisem Kandydata lub opiekuna prawnego. 
5.  Złożenie  karty  zgłoszenia  do  Programu  wraz  z  innymi  dokumentami  wymaganymi  przez 
Realizatora Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do Programu.
6.  Osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne po upływie terminu o którym mowa w § 4 ust. 3 
spełniające kryteria uczestnictwa, o których mowa w § 3 zostaną umieszczone na liście rezerwowej 
danej grupy docelowej pod pierwszą wolną pozycją.
7. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Realizatora Programu.

§ 5.
Kwalifikacje zawodowe asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

1.Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:
1)  posiadające  dokument  potwierdzający  uzyskanie  kwalifikacji  w  następujących  kierunkach: 
asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub



2)  posiadające  co  najmniej  6  –  miesięczne  udokumentowane  doświadczenie  w  udzielaniu 
bezpośredniej  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  np.  doświadczenie  zawodowe,  udzielanie 
wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub
3) wskazane przez Kandydata lub jego opiekuna prawnego.
2.W przypadku gdy Kandydat lub opiekun prawny na etapie rekrutacji  nie wskażą osoby, która 
będzie świadczyć usługi asystenta, Realizator Programu przydzieli asystenta. 
3.  Usługa  asystenta  nie  może  być  świadczona  przez  osoby  faktycznie  zamieszkujące  z 
Uczestnikiem Programu lub członków rodziny.
Za  członka  rodziny  uważa  się:  małżonka,  rodzica,  dzieci,  opiekuna  faktycznego  dziecka  oraz 
pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które 
ukończyło 25 rok życia  legitymujące  się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny 
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów.  Do  członków  rodziny  nie  zalicza  się  dziecka 
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a 
także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

§ 6
Zakres usług asystenckich 

1.  Program  będzie  realizowany  w  oparciu  o  indywidualne  wsparcie  udzielane  osobom  z 
niepełnosprawnościami w postaci usług asystenckich w 4 podstawowych formach:
1) asysta domowa (wsparcie w czynnościach dnia codziennego oraz elementach samoobsługi /np. 
trening  przygotowania  posiłków,  dbania  o  dom,  robienia  zakupów,  adekwatnego  ubierania  się, 
dbania o wizerunek/),
2) wsparcie komunikacyjne /wyjście, powrót oraz/lub dojazd w wybrane przez uczestnika Programu 
miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i 
rehabilitacyjne,  gabinety  lekarskie,  urzędy,  znajomi,  rodzina,  instytucje  finansowe,  wydarzenia 
kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp./,
3) wsparcie w kontaktach z instytucjami (wspólne wizyty w różnorodnych instytucjach, pomoc w 
wypełnianiu  i  organizacji  dokumentów,  ustalanie  terminów, pomoc w rozmowie,  nawiązywanie 
kontaktów z różnego rodzaju organizacjami),
4) wsparcie w spędzaniu czasu wolnego (towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w wydarzeniach 
społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych / np. w wyjściach do kina,  wyjazdy 
na basen,  na spotkania ze znajomymi/,  pomoc w nauce,  rozwijaniu zainteresowań). 
2.  Usługi  będą  realizowane  zgodnie  z  indywidualnymi  potrzebami  odbiorcy,  co  oznacza,  że 
realizowane  są  zgodnie  z  zakresem  i  wymiarem  określonym  przez  uczestnika  Programu,  z 
uwzględnieniem  regulaminu  oraz  posiadanych  aktualnie  przez  realizatora  możliwości 
organizacyjnych i finansowych.
3. Asystent uwzględnia wolę uczestnika Programu co do sposobu wykonywania usług.
4.  Asystent  ma  prawo  odmówić  realizacji  usług  wyłącznie  porządkowych,  higienicznych  i 
pielęgnacyjnych.
5. Asystent ma prawo odmówić realizacji usług, bez aktywnego udziału uczestnika Programu. W 
sytuacji  gdy  brak  aktywności  związany  jest  z  poważnym  kryzysem  kondycji  psychofizycznej 
asystent proponuje wsparcie w uzyskaniu odpowiedniej pomocy.
6.  Asystent  podczas  realizacji  usługi  nie  wykonuje  czynności  medycznych  (np.  cewnikowanie, 
zmiana opatrunków, zmiana pozycji ułożeniowej, toaleta przeciwodleżynowa), nie aplikuje leków.
7. Asystent nie ma prawa świadczyć usług asystenckich bez wcześniejszego uzgodnienia realizacji 
usług z Realizatorem projektu.



§ 7
Ramy czasowe realizacji usług asystenckich 

1. Czas pracy asystenta ustalany będzie indywidualnie z Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka z 
niepełnosprawnością albo bezpośrednio z dorosłą osobą z niepełnosprawnością,  przy czym usługi 
mogą być  świadczone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosić będzie:
-  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 – do 124 godzin w okresie 
realizacji Programu, jednak nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;
2)  dla  osoby  niepełnosprawnej  posiadającej  orzeczenie  o  umiarkowanym  stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne – do 124 godzin w okresie realizacji Programu, 
jednak nie więcej niż 60 godzin miesięcznie a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym gdy z tytułu sprawowania 
opieki nad tą osobą rodzic lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne o którym 
mowa wart. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych nie więcej niż 30 
godzin miesięcznie;
3)  dla  osoby niepełnosprawnej  posiadającej  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczenie równoważne – do 124 godzin w okresie realizacji Programu, jednak nie więcej niż 
60 godzin miesięcznie a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym gdy z tytułu sprawowania opieki nad tą osobą 
rodzic  lub  osoby  spokrewnione  pobierają  świadczenie  pielęgnacyjne  o  którym mowa  wart.  17 
ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.  oświadczeniach  rodzinnych  nie  więcej  niż  30  godzin 
miesięcznie.

§ 8
Odpłatność za usługi asystenckie

1. Należność za usługę wykonywaną przez Asystenta pokrywana jest przez Realizatora Projektu w 
ramach realizacji zadania publicznego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na podstawie 
umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. 
2. Uczestnik Programu ani jego opiekun nie ponoszą opłat za usługi świadczone przez Asystenta w 
ramach projektu.
3. Należność za usługę pokrywana jest przez Realizatora projektu na podstawie umowy – zlecenia, 
zawartej z Asystentem oraz na podstawie Karty pracy, podpisanej przez Asystenta. 

§ 9
Dodatkowe obowiązki

1.  Asystent  nie  może  angażować  się  w  rozwiązywanie  problemów  rodzinnych  i  osobistych 
uczestników  Programu  w  zakresie  szerszym  niż  jest  to  związane  ze  świadczeniem  usługi 
asystenckiej.
2. Od Asystenta wymaga się stworzenia odpowiednich relacji  (zaufania,  szacunku, zrozumienia, 
itp.) z Uczestnikiem Programu.
3. Uczestnik Programu ma obowiązek traktowania Asystenta z szacunkiem.
4. Uczestnik Programu nie może wymagać od Asystenta świadczenia usług innych niż wymienione 
w § 6 niniejszego Regulaminu.



5. Wszelkie nieporozumienia, wynikające ze świadczenia usług asystenckich, Uczestnik Programu i 
Asystent  zobowiązani  są  wyjaśnić:  w pierwszej  kolejności  pomiędzy sobą,  w przypadku braku 
możliwości porozumienia – przy pomocy Koordynatora Programu.
6.  Przypadki  złamania  zasad  niniejszego  Regulaminu  powinny  być  niezwłocznie  zgłaszane 
Koordynatorowi Programu.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
2.  W sytuacji  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przez  Realizatora  Programu  zmian  w  zapisach 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 lub wystąpienia rozbieżności 
z zapisami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Programu.
3.  W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w Programie i Regulaminie decyzję co do 
rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Ośrodka. 
4. W uzasadnionych przypadkach, Realizator Programu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do 
niniejszego Regulaminu.


