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Okres realizacji:

lata 2004-2005,
zatrudnienie asystentów w latach 2005-2013

Realizacja programu: w ramach programu PHARE 2002
„Aktywne formy zwalczania bezrobocia –
Integracja społeczna i zawodowa grup
zagrożonych wykluczeniem dla powiatów i gmin”.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Cele projektu:
Cel ogólny projektu:
Celem ogólnym projektu “Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” było zapobieganie
marginalizacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych

ADRESACI PROGRAMU:
Przedsięwzięcie adresowane było do dwóch grup docelowych, zagrożonych
marginalizacją:

osób niepełnosprawnych,
- będących członkami stowarzyszeń współpracujących z Urzędem Miasta
Szczecin,
- bez względu na wiek,
- z niepełnosprawnością o stopniu znacznym i umiarkowanym,
- osoby głuche, niepełnosprawne intelektualnie, niepełnosprawne ruchowo.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE to 10% mieszkańców Szczecina
Ilość osób niepełnosprawnych objęta pomocą:
- w zależności od potrzeb i możliwości.

osób bezrobotnych,
- powyżej 6 miesięcy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Szczecinie,
- bez prawa do zasiłku

Zatrudnienie asystentów – lata 2005-2013:
Od 2005 roku zatrudnionych jest 7 asystentów w organizacjach pozarządowych na
podstawie umowy z Gminą Miasto Szczecin. Osoby zatrudnione są na stałe na podstawie
umowy o pracę. Z budżetu Miasta finansowana jest płaca wraz z pochodnymi (składki
ZUS). Asystenci zatrudnieni są w następujących organizacjach:





Polski Związek Głuchych – 3 osoby
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 1 osoba
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni – 1 osoba
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA –
1 osoba
 Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób
Niepełnosprawnych – 1 osoba
Od roku 2012 dodatkowo zatrudnionych jest dwóch asystentów na umowę zlecenie
w dwóch organizacjach.
Zakres usług asystentów to m.in.: pomoc przy przemieszczaniu się do różnych
obiektów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wizyty u lekarza, udzielanie
niezbędnej pomocy przy zaspakajaniu potrzeb dnia codziennego, pomoc w szkole, pracy,
organizacja i spędzanie czasu wolnego

Finansowanie zatrudnienia asystentów
z budżetu Miasta Szczecin:
Rok 2010 – kwota 164 904,96 zł
Rok 2011 – kwota 180 686,63 zł
Rok 2012 – kwota 206 484,24 zł
Rok 2013 – kwota 193 319,72 zł – przy pensji 2 000 zł brutto dla
asystenta
Środki finansowe na powyższą działalność przekazywane są organizacjom
pozarządowym na podstawie corocznej umowy. Organizacja zajmuje się
opracowaniem harmonogramu pracy asystenta i wykorzystaniem jego usług
w pełnym zakresie czasu pracy.

Rezultaty projektu:
Zatrudniono siedmiu asystentów,

Dla 30 osób długotrwale bezrobotnych udział w projekcie “Asystent osoby
niepełnosprawnej” stworzył szanse powrotu na rynek pracy poprzez
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
Bezpośredni kontakt z osobami z różnymi rodzajami i stopniem
niepełnosprawności wpłynął korzystnie na postrzeganie własnej sytuacji
oraz podniósł poczucie przydatności społecznej i własnej wartości,
Dla osób niepełnosprawnych korzystanie usług asystenckich to
niejednokrotnie jedyna możliwość uczestnictwa w życiu społecznym,
kulturalnym, edukacji, załatwienia najbardziej podstawowych spraw,
Projekt przyczynił się także do podnoszenia świadomości szeroko
rozumianego środowiska lokalnego w zakresie problematyki osób
bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Podsumowanie :
Projekt korzystnie zmienił sytuację osób niepełnosprawnych, zarówno szeroko
rozumianą sytuację socjalną, jak i zwiększył możliwości samodzielnego życia i szans
na życie aktywne i twórcze. Osobista asystencja jest na razie jedyną znaną formą
pomocy osobom ciężko niepełnosprawnym, która pozwala im godnie żyć, bez
ciągłego proszenia o pomoc.
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