Fundacja Pomocy Chorym
na Zanik Mięśni

realizujemy usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
(AOON) od 1 czerwca 2000 roku do dnia dzisiejszego;
•

• w okresie od 01. 06. 2005 do 31.03.2008 r. realizowaliśmy projekt

innowacyjny „Winda do pracy” w ramach programu EQUAL , gdzie
najpierw testowaliśmy nasz model AOON , a potem go upowszechnialiśmy

www.miesnie.szczecin.pl
www.facebook.com/miesnie.szczecin

Charakterystyka Osób Niepełnosprawnych
korzystających z usług AOON












w 2000 roku z tej formy wsparcia korzystały
4 osoby;
w latach 2001 – 2003 – 7 osób;
w latach 2003 – 2005 – 15 osób;
w latach 2005 – 2008 – 24 osoby;
w latach 2009 – 2011 – 10 osób;
osoby korzystały z tej pomocy od 2 do 24
godzin dziennie.
głównie były to osoby ze schorzeniami
nerwowo-mięśniowymi ze znaczną
niepełnosprawnością ruchową w wieku od 3
do 70 lat, z usług korzystały tez inne osoby
z niepełnosprawnością ruchową, osoby
niewidome i niedowidzące i osoby z
autyzmem;
w projekcie „Winda do pracy” korzystało z
tej pomocy 37 / 80 Beneficjentów.

W roku 2012 korzystało 14 ON:










3 osoby korzystały z usług codziennie
w dni robocze 3-4godzin
(czasami w soboty i niedziele);
1 osoba codziennie w dni robocze
8- 10 godzin;
3 osoby korzystały z usług codziennie
w dni robocze 2-3 godzin 2 razy
dziennie;
2 osoby korzystały 3-5 dni w tygodniu
po 4 godziny;
4 osoby korzystały z usług doraźnie
1-2 razy w miesiącu w różnym
wymiarze godzin.
są to osoby ze schorzeniami nerwowomięśniowymi w wieku 12-70lat

Charakterystyka Asystenta Osobistego Osoby
Niepełnosprawnej










w 2000 zatrudnionych było 2 asystentów,
w latach 2001 – 2002 – 4 asystentów,
w latach 2003 – 2004 – 5 asystentów.
w roku 2005 – 7 asystentów,
w latach 2006 – 2007 – 16 asystentów
(w tym w „Windzie do pracy” 12)
w latach 2008- 2013 – 4-6 asystentów,
osoby zatrudniane na to stanowisko
rekrutowane są spośród osób bezrobotnych
z wykształceniem co najwyżej średnim, bez
kierunkowego wykształcenia posiadające
predyspozycje według stworzonego portretu
osobowościowego dobrego asystenta, które
oceniane są głównie przez korzystających z
usług oraz osoby zatrudniające,
Asystenci zatrudniani są na umowę o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy,
incydentalnie zatrudniamy osoby na umowę
zlecenie.

Asystenci udzielają pomocy w
czynnościach
samoobsługowych, przy
przemieszczaniu się,
wykonywaniu pracy, nauki,
prowadzeniu domu,
w szczególności przy:
- kąpieli, myciu, załatwianiu potrzeb

fizjologicznych;
- ubieraniu i rozbieraniu;
- kładzeniu się i wstawaniu oraz w razie
potrzeby pomoc podczas snu;
- przygotowaniu i spożywaniu posiłków;
- dojeździe do pracy, domu, szkoły, sklepu,
urzędu;
- pomoc w udziale w zajęciach
rehabilitacyjnych i rekreacyjnych ON;
- pomoc w udziale na zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych.

Finansowanie usług AOON
Źródła finansowania












wypłacany przez MON żołd dla asystentów, którzy
odbywali w takiej formie zastępczą służbę
wojskową do końca 2008 roku;
ze środków Gminy Miasto Szczecin finansowanie
wynagrodzenia 1 AOON od 2004 roku;
ze środków UE w ramach programu EQUAL projekt
„Winda do pracy” 06.2005 – 03.2008 roku;
ze środków Funduszu Pracy w ramach organizacji
robót publicznych dofinansowanie do
wynagrodzenia 1-4 AOON / miesiąc od 2008 roku;
z odpłatności usługobiorców (a osoby
uczestniczące w projekcie „Winda do pracy” usługi
te miały zapewnione bezpłatnie i osoby , które
zwracały się do Zarządu Fundacji o zwolnienie z
odpłatności) 2zł / 1 godz. korzystania z usług
AOON;
1% podatku od osób fizycznych;
z darowizny od osoby prawnej ze wskazaniem
( 1 etat AOON dla 1ON);
Obecnie zatrudniamy:1 osobę ze środków Gminy
Miasta Szczecin,1 osobę ze środków Funduszu
Pracy, 1 osobę z darowizny od osób prawnych ze
wskazaniem, poszukujemy kobiety na kolejne
stanowisko AOON.

Koszty usług






Koszt zatrudnienia asystenta
wynosi 1950,00zł – 2200,00zł
miesięcznie;
1 godzina na umowę zlecenie
12,00zł
Bilet 3 miesięczny ZDiTM 260,00zł
Koszt 1 godziny usługi średnio
wynosi 18,00zł















Bardzo małe zainteresowanie korzystaniem z
usług.
Potrzeba nauki korzystania z usług AOON.
Brak możliwości korzystania z usług
opiekuńczych, które w znacznym stopniu są
tożsame z usługami AOON.
Minimalizowanie zapotrzebowania przez
korzystających z usług.
Brak możliwości zapewnienia usług powyżej 4
godzin dziennie.
Brak możliwości wyboru konkretnego AOON.

