
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu informuje, iż przystąpił do realizacji Programu 
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2022                                                   

Źródło finansowania: Program finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Cele projektu: Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, 
pomocy w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych, wsparcie w 
prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę 
jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie 
wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, 
kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd..

Grupa docelowa:

Program dedykowany jest:

• dzieci do 16 oku 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 leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,

• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie
równoważne,  które  wymagają  usług  asystenta  w  wykonywaniu  codziennych  czynności  oraz  funkcjonowaniu  w  życiu
społecznym.

Wnioskodawca: Gmina Legnickie Pole.

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Środki finansowe na realizację programu z Funduszu Solidarnościowego - 233 124,00 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 03.01.2022

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022

Biuro Programu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu
ul. Pl. H. Pobożnego 6
59-241 Legnickie Pole

telefon: 76/ 85 82 843

Koordynator projektu: Ewelina Podsiadło
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