REGULAMIN REKRUTACJI
UCZESTNIKÓW PROJEKTU
pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021
(dokument stanowi aktualizację regulaminu rekrutacji z dn. 14.02.2021 i obejmuje wyłącznie teren woj.
śląskiego – pow.bieruńsko-lędziński, pow. pszczyński, pow.mikołowski, Mysłowice).
§1
INFORMACJE OGÓLNE
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Projekt ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 – 2021, realizowany jest w
ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tym samym tytułem, finansowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego.
Projekt realizowany jest przez fundację Internationaler Bund Polska w województwie małopolskim i
śląskim na terenie 10 powiatów tj.:
w województwie małopolskim:
krakowskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, m. Kraków,
w województwie śląskim:
bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego oraz m. Tychy i m. Mysłowice.
Od 22.02.2021 do 05.02.2021 rekrutacja UP prowadzona jest wyłącznie województwie śląskim dla osób
zamieszkujących na terenie:
- m. Mysłowice,
- pow. bieruńsko-lędzińskiego,
- pow. pszczyńskiego,
- pow. mikołowskiego
W ramach całego projektu zapewniona będzie usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
(AOON) dla 100 osób w tym dla:
- co najmniej 40 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 oraz
- co najmniej 60 osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn.
zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
Minimum 70% uczestników z ww. 100 osób tj. 70 osób będą stanowiły osoby wymagające
wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami
związanymi z mobilnością i komunikacją.
Usługi asystenckie polegać będą w szczególności na pomocy uczestnikom w czynnościach takich jak:
- wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika programu 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/sportowe)
- zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianie spraw urzędowych,
- w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także dotarcie i powrót do/z placówki
oświatowej.
Usługi asystenta realizowane będą przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach
godziny usług mogą być zmienione). Limit godzin usług asystenckich przypadających na jednego
uczestnika wyniesie: do 30 godzin miesięcznie w przypadku dzieci do 16 roku życia i do 40 godzin
miesięcznie w przypadku osób niepełnosprawnych.
Usługi asystenckie realizowane w ramach projektu będą nieodpłatne dla uczestników Projektu.
§2
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

1.

Uczestnikami projektu mogą być:
- 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;
- 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z
późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
Zamieszkujące jeden z 10 powiatów, o których mowa wyżej.

2. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie co najmniej 70 osób wymagających wysokiego poziomu
wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i
komunikacją.

§3
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy:
wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do Regulaminu (osobiście, mailowo lub
telefonicznie pod wskaznaym numeram tel.);
złożyć podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z dokumentem potwierdzającym orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności w biurze Fundacji - ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy, e-mail: pomoc-polska@ib.de,
tel. 789-489-531
w godzinach 10.00-14.00, od poniedziałku do piątku, w terminie od 22.02.2021- 05.03.2021.
W pierwszej kolejności do udziału w projekcie przyjmowane będą dzieci do 16 rż.
Jeśli nie zostaną wykorzystane wszytskie miejsca zostanie ogłoszony kolejny termin rekrutacji.
O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Wsparcie przyznawane będzie do wyczerpania
miejsc w projekcie, przy założeniu, iż pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu
wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i
komunikacją.
Pozostałe osoby wpisane zostaną na listę rezerwową, według kolejności zgłoszeń.
W przypadku zwolnienia się miejsc w projekcie lub niewykorzystania w całości przez uczestników
projektu limitu godzin przypadających na jedną osobę w projekcie zaproszone do udziału w projekcie
zostaną osoby z listy rezerwowej.
Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie podpisany zostanie kontrakt trójstronny, którego
stronami będą uczestnik programu lub jego opiekun prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz
asystent osoby niepełnosprawnej.

