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PROJEKT
„ „Osobisty asystent osoby chorej na stwardnienie

rozsiane (SM)”

REALIZOWANY OD 2002 r.

BENEFICJENCI PROJEKTU – OSOBY:

• CHORE NA STWARDNIENIE ROZSIANE
• POSIADAJĄCE ORZECZENIE O ZNACZNYM

STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI –
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
• ZAKRES USŁUG – WARSZAWA I PRZYLEGŁE
POWIATY
• W WIEKU OD 25 DO 82 R.Ż.
• 30 GODZIN TYGODNIOWO
• 700 – 800 GODZIN MIESIĘCZNIE

ZAKRES USŁUG
pomoc ON chorej na SM w:

•

dostaniu się do miejsca pracy, szkoły i pomoc w zagospodarowaniu tego miejsca.

•

dostaniu się m.in. do urzędu, banku, na pocztę oraz pomoc w załatwianiu tam spraw (np. jeśli podopieczny ma
kłopoty ze wzrokiem – przeczytanie formularza i wypełnienie go we współpracy z podopiecznym).

•

spędzaniu czasu wolnego (zagospodarowanie zgodnie z wolą beneficjenta) np. wyjście do kina, teatru, na
wystawę, koncert, spacer.

•

korzystaniu z dostępnych usług m.in. – fryzjer, drobne zakupy, oddawanie sprzętów do naprawy, ubrania do
pralni, pójście na wizytę do lekarza i na zabiegi usprawniające - lecznicze.

•

towarzyszeniu w domu – czytanie, rozmowy, praca przy komputerze, pomoc przy porządkowaniu dokumentów
itp.

Wszystkie czynności, o których mowa powyżej, asystent wykonuje współpracując z
podopiecznym.

ASYSTENT NIE WYKONUJE:
•
•
•

prac gospodarczo – porządkowych, w tym sprzątania mieszkania
czynności usługowych jak zakupy, przygotowanie posiłków, podanie posiłków
czynności pielęgnacyjnych w szczególności związanych z toaletą osobistą beneficjenta.

ASYSTENT – PROFIL

•
•
•
•
•

Wysoka kultura osobista
Empatia
Siła fizyczna
Pożądane lecz nie konieczne wykształcenie
humanistyczne w zakresie pomocy społecznej,
psychologii, pedagogiki, socjologii
Ukończone kierunkowe szkolenie – teoria ( ok.
40 h dydaktycznych z zakresu: neurologia,
psychologia, poradnictwo
socjalne/obywatelskie/prawne, pierwsza pomoc
przed medyczna, rehabilitacja oraz praktyka –
20 h. staż

ZATRUDNIENIE – STAN NA 30.04.2013 R.

• Zatrudniamy 25 osób
• Zakres terytorialny projektu – Warszawa

•
•
•
•
•

i przyległe powiaty
Umowa zlecenie
Średnio 15 h/m-c dla beneficjenta
(zależne od posiadanych środków)
Stawka 15 zł brutto
(stawka godzinowa utrzymana od 2002 r.)
Środki projektowe oraz własne
Usługa płatna po stronie beneficjenta – 2 zł /h.
(możliwość zniesienia opłaty)

łącznie asystenci przepracowali
84 469 godzin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2002 r.: 1783 godzin, z pomocy
skorzystało 50 osób,
2003 r.: 4237 godzin u 70 osób,
2004 r.: 3876,5 godzin, pracowali
u 83 osób,
2005 r.: 3745 godzin u 53 osób,
2006 r.: 6798,5 godzin u 63
osób,
2007 r.: 10137 godziny u 64 osób,
2008 r.: 10272 godziny u 67 osób,
2009 r.: 9571 godziny u 61 osób,
2010 r.: 11104 godziny u 64 osób,
2011 r.: 10651,5 godziny u 57
osób,
2012 r.: 12434 godziny u 58 osób.

w okresie od 2002 do 2012 roku
program finansowany był
z następujących źródeł:

• Przedstawicielstwa Komisji
•
•

•
•

•
•

Europejskiej (Phare Access)
Ministerstwo Zdrowia
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Biuro Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej: Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
Wojewoda Mazowiecki
środki własne

