„Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
podstawowym warunkiem aktywności społecznej i
zawodowej osób ze znaczną niepełnosprawnością
ruchową”
Szczecin, 6 maja 2013 r.

Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej od
2004 roku,
Projekt „Starość nie musi być samotna”
01 marzec 2010 r. – 30 listopad 2010 r.

Projekt „5+1”
01 grudzień 2011 r. – 30 styczeń 2015 r.

Osoby niepełnosprawne o znacznym i
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
z różnym rodzajem niepełnosprawności,
w różnym wieku.
2008  8 ON/rok/miesiąc 6 ON /tydzień 5 ON/dzień
2009  13 ON/rok/miesiąc 12 ON/tydzień 7 ON/dzień
2010  20 ON/rok/miesiąc 17 ON/tydzień 8 ON/dzień
2011  19 ON/rok/miesiąc 14 ON/tydzień 8 ON/dzień
2012  22 ON/rok/miesiąc 17 ON/tydzień 9 ON/dzień
Średnio ON korzystają z usług AOON od 2 godz./dzień x 2/tydzień
do 3-4 godz./dzień x 5/tydzień

Wsparciem zostało objętych 20 osób starszych z
niepełnosprawnością, w wieku poprodukcyjnym.
 W trakcie projektu zrealizowano 2589 godzin usług asystenckich;
 Dziennie z pomocy AOON korzystało średnio 9 osób starszych;
 Jedna osoba starsza korzystała z pomocy AOON ok. 7,5 godziny
tygodniowo;
Wsparciem objętych 20 ON rocznie, 60 ON w ciągu trwania
projektu, osoby w wieku aktywności zawodowej, o znacznym i
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nieaktywne
zawodowo i nie pozostające w zatrudnieniu.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, długotrwale
bezrobotne; wykształcenie: zawodowe, podstawowe, średnie.
Przeszkolone w zakresie zagadnień związanych z problematyką
poszczególnych grup niepełnosprawności, przeszkolone przez
zatrudnionych wcześniej AOON.
 2008 – 2009  2 AOON
 2010 – 2012  3 AOON
zatrudnienie – umowa o pracę
4 AOON, zatrudnienie – umowa o staż,

4 AOON, zatrudnienie – umowa o pracę.

 pomoc w transporcie środkami komunikacji:
 w dotarciu z miejsca zamieszkania do szkoły, uczelni, pracy,
placówek zdrowia, instytucji publicznych i kulturalnych, na zajęcia
rehabilitacyjne,
 pomoc w toalecie, ubraniu, przyrządzaniu posiłku, podaniu posiłku,
 pomoc w drobnych czynnościach związanych z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, w tym pomoc w sprzątaniu, robieniu
zakupów (przy czym asystent nie świadczy usług opiekuńczych),
 przenoszenie z miejsca na miejsce docelowe, np.: z łóżka na wózek,
znoszenie ze schodów, wnoszenie do samochodu,
 pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz w
komunikowaniu się z otoczeniem.

ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA




Uśrednione koszty płac wraz z
pochodnymi AOON w PCPR w latach
2008 – 2012 – 1763,27 zł/os/m-c
Zwrot kosztów dojazdu – 108 zł/os/m-c
 Płaca wraz z pochodnymi AOON
1171 zł/os/m-c
 Zwrot kosztów dojazdu – 84 zł/os/m-c
 Płaca wraz z pochodnymi AOON
2535 zł/os/m-c
 Zwrot kosztów dojazdu 105 zł/os/m-c

 Środki własne
Powiatu Polickiego
58 383 zł/rok
 MPiPS
30 120 zł/6 m-cy
 EFS
78 240 zł/rok

