
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 

 

Z dniem 15.03.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza nabór 

kandydatów do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2022. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 05.04.2022 r. włącznie. 

Działanie: realizacja programu w ramach resortowego programu ze środków Funduszu 

Solidarnościowego działającego w ramach zadań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wartość dofinansowania: całkowita wartość Programu wynosi 565 592,00 zł  i jest 

w 100 % finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Rodzaj zadania: zapewnienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

Cel programu: zapewnienie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 14 osób dorosłych ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, w tym dla 2 osób ze znacznym 

– sprzężonym stopniem niepełnosprawności oraz dla 6 osób dorosłych z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności.   

Grupa docelowa: program skierowany jest do 14 osób dorosłych ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności lub równoważnym, w tym dla 2 osób ze znacznym – sprzężonym 

stopniem niepełnosprawności oraz dla 6 osób dorosłych z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności.   

Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegać na: 

• pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego osoby niepełnosprawnej; 

• wyjściu i powrocie lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce 

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia 

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 

finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); 



• załatwianiu spraw urzędowych; 

• towarzyszeniu przy korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, 

galerie sztuki, wystawy). 

Sposób zgłoszenia do Programu: 

• osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są 

o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej Załącznik nr 1, zakresu czynności 

– stanowiącego Załącznik nr 2 i klauzuli informacyjnej - RODO - stanowiącej Załącznik 

nr 3, a także załączenie kserokopii orzeczenia o znacznym, znacznym - sprzężonym  lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej 

wymienionych; 

• wnioski należy składać osobiście w kasie MOPR, w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7.45 – 9.30 oraz 14.15 – 15.30; 

• przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A, 

86-300 Grudziądz z dopiskiem „rekrutacja Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

- edycja 2022”; 

• mailowo na adres: pomoc@mopr.grudziadz.pl  

Wypełnienie i złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

Programu, o zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

Dokumenty do pobrania: 

• Załącznik nr 1 – „Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej - edycja 2022”; 

• Załącznik nr 2 – „Zakres czynności w ramach usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej – edycja 2022”; 

• Załącznik nr 3 – „Klauzula informacyjna - RODO”. 
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