
 

 

 

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

 

Celem Programu jest pomoc dzieciom 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) 

oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie 

o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu 

niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej. 

 

 

 

 

Cele Programu:  

1. Poprawa funkcjonowania w życiu społecznym. 

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej  

do podejmowania aktywności i umożliwienie tej osobie realizowania prawa  

do samodzielnego życia. 

3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej 

społeczności np. udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych, 

sportowych. 

 



 

Do udziału w Programie pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 zapraszamy 

mieszkańców miasta Siedlce zainteresowanych wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystencji 

osobistej. 

Wsparciem objętych może zostać: 

− 13 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 – w wymiarze 280 godzin dla jednego Uczestnika przez okres realizacji Programu; 

− 48 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym 22 osoby 

posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi) – w wymiarze 328 godzin dla jednego Uczestnika przez okres realizacji 

Programu; 

− 9 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym 4 osoby 

posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi) – w wymiarze 280 godzin dla jednego Uczestnika 

przez okres realizacji Programu. 

 

 Minimum 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego 

poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi 

z mobilnością i komunikacją. 

Usługi asystencji osobistej mogą polegać w szczególności na pomocy asystenta w: 

1) wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego; 

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika 

miejsca; 

3) załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych; 

4) korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy 

itp.); 

5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki 

oświatowej.  

 

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę,  

7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. 

 

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będzie realizowany  

do 31.12.2023 r.  

 

Uwaga! Realizacja Programu będzie możliwa jedynie w przypadku rozstrzygnięcia konkursu ofert 

i wyłonienia Zleceniobiorcy Zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

 



 

Zasady przystąpienia oraz rozpatrywania zgłoszeń do Programu  

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 

 

1. Rekrutacja do udziału w Programie będzie odbywała się w terminie od 13.03.2023 r.  

do 24.03.2023 r. 

2. Celem zgłoszenia się do udziału w Programie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne: 

1) wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik  

do niniejszego ogłoszenia; 

2) wypełnioną Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia; 

3) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16. roku 

życia)/kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokument 

równoważny osoby dorosłej (oryginał do wglądu); 

4) oświadczenie o wskazaniu osoby do świadczenia usług asystencji osobistej, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia; 

5) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach lub pobrać w formie pliku ze strony internetowej MOPR – 

www.mopr.siedlce.pl 

4. Dokumentu rekrutacyjne należy dostarczyć: 

1) osobiście do Biura Obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach, przy ul. B. Prusa 16/18 w godzinach 800 – 1400 lub 

2) listownie – na adres siedziby MOPR w Siedlcach: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

ul. B. Prusa 16/18 

08-110 Siedlce lub 

3) na skrzynkę epuap -/MOPR_Siedlce/SkrytkaESP 

5. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu. 

6. Do uczestnictwa w Programie zakwalifikowane zostaną osoby, które w procesie 

rekrutacji uzyskały największą liczbę punktów. 

7. W przypadku wnioskodawców posiadających taką samą liczbę punktów  

o zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie data wpływu dokumentów 

rekrutacyjnych . 

8. Weryfikacja kryteriów premiujących nastąpi według następujących wartości punktowych 

(w oparciu o informacje podane w Karcie zgłoszenia do Programu oraz dokumenty 

zgromadzone w MOPR):  

1) Kandydat/Kandydatka na Uczestnika: 

a) nie korzystał/nie korzystała z usług asystencji osobistej w ramach poprzednich 

edycji Programu (w latach 2020, 2021, 2022) – 4 punkty; 

http://www.mopr.siedlce.pl/


 

b) korzystał/korzystała z usług asystencji osobistej w ramach jednej edycji Programu 

(w 2020 roku lub w 2021 roku lub w 2022 roku) – usługi asystencji osobistej były 

przyznane w niepełnym wymiarze godzin – 3 punkty; 

c) korzystał/korzystała z usług asystencji osobistej w ramach jednej edycji Programu 

(w 2020 roku lub w 2021 roku lub w 2022 roku) – usługi asystencji osobistej były 

przyznane w pełnym wymiarze godzin – 2 punkty; 

d) korzystał/korzystała z usług asystencji osobistej w ramach dwóch edycji Programu 

(w 2020 roku lub w 2021 roku lub w 2022 roku) – 1 punkt; 

e) korzystał/korzystała z usług asystencji osobistej w ramach trzech edycji Programu 

(w latach 2020 - 2022) – 0 punktów. 

2) Kandydat/Kandydatka na Uczestnika: 

a) zamieszkuje samotnie – 2 punkty; 

b) zamieszkuje i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z inną/innymi 

osobą/osobami wymagającą/wymagającymi pomocy (osoba starsza, osoba 

niepełnosprawna) – 1 punkt; 

c) zamieszkuje i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą – 0 punktów. 

9. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Programu z powodu wyczerpania wolnych 

miejsc, znajdą się na liście rezerwowej. 

   


