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Program ,,Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" - edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23
października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór
wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.

 

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do16 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

2) osób niepełnosprawnych posiadających 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 2021 r. poz. 573) albo
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 4000 osób.

Program ma także zapewniać:

poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak●

najbardziej niezależnego życia;
wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;●

uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych●

lub sportowych itp.;
dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających●

na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami●

edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby



wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i
8 orzeczenia o niepełnosprawności: 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), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z
mobilnością i komunikacją.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

 

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu
terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

 

Terminy naboru wniosków

 

Gmina/powiat składa wniosek wraz z kalkulacją  na środki finansowe w ramach Programu do1.
właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r.
(decyduje data wpływu).
Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą2.
rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu)
w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin rozpatrzenia wniosków

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków
złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2022 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w
sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków

 

Szczegółowe informacje:

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1313,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1313,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

