Informacja
W ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu poszukuje Asystentów dla osób
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Wymagania:
•
•

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby
niepełnosprawnej lub
osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne,
udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym,

Zgodnie z treścią Programu-usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w szczególności mogą polegać
na pomocy:
•
•
•
•
•
•
•

w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom,
praca,
instytucje, placówki kulturalne itp.),
w wyjściu, powrocie/dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
załatwianiu spraw urzędowych,
nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, galerie, muzea itp.).

Forma realizacji usługi
•

umowa cywilnoprawna (zlecenie) – do 30 godzin miesięcznie.

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych
czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.
Treść programu jest do zapoznania w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystentosobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020
Więcej informacji na temat programu, można uzyskać:
•
•
•

osobiście, w siedzibie MGOPS w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40
telefonicznie, pod numerem 75 771 21 44 lub 75 77125 08
poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: opswegliniec@poczta.onet.pl

Osoby zainteresowane zarówno udziałem w programie, jak i świadczeniem w nim usług, proszone są o
zgłaszanie się bezpośrednio do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu przy ul.
Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec, na adres e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl lub pod nr tel.: 75 771
21 44 lub 75 77125 08
Z poważaniem
Grażyna Sroka
Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu

