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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w odpowiedzi
na złoŻoną interpelację Radnego Rady Powiatu w Busku _ Zdroju Pana Ludomira
Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 ľoku dotyczącą programu 

''Asystent 
osobisty

osoby niepełnosprawnej'' przedstawia następuj ącą informację w spľawie.
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Bożena Borys-Szopa w dniu

19 wľześnia 2019 r. podpisała Program ''Asystent osobisty osoby niepełnospľawnej||
adľesowany do osób niepełnospľawnych posiadających orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

o środki na Íealizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegaó się
jednostki samorządu terýorialnego szczeb|a gminnego i powiatowego' które w ramach
pľogľamu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.
Pierwsza edycja Progľamu będzie realizowana od l paŻdziemika 20l9r. do 3l grudnia
2020 roku.

Żrődłem finansowania Pľogľamu są środki z Solidarnościowego Funduszu
Wspaľcia osób Niepełnospľawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne
osób niepełnosprawnych. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako
formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawrrych posiadających oľzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. osoby te będą miały
możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych
czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób
niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydaľzeniach społecznych,
kultuľalnych czy spoľtowych. Do zadań asystenta należei będą m.in. pomoc w wyjściu,
powľocie oraz w dojazdach np. na rehabilitacj ę i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków
kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw uľzędowych.

Jednocześnie informujemy, iŻ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju wystąpiło do wszystkich gmin na terenie powiatu buskiego z zapytariem czy
planują przystąpienie do w/w programu oraz cTy podsiadają informację na temat osób
niepełnosprawnych potľzebujących wsparcia asystenta osobistego' jak ľównież
informacja o w/w pľogramie zostałaprzedstawiona na Zatząd Powiatu w Busku - Zdroju.

Po otrzymaniu informacji z poszczególnych gmin z terenu powiatu buskiego
o osobach niepełnosprawnych wymagających wsparcia bądż ewentualnego pľzystąpienia
do ýw pľogramu na szczeblu gminnym, Powiat Buski podejmie decyzję o przystąpieniu
do programu,,Asystent osobisty osoby niepełnospľawnej''.

Mamy nadzieję, Że przedstawiona infoľmacja w pełni wyczerpuje temat
interpelacji. W przypadku wystąpienia dodatkolvych pytan, udzielimy niezbędnych
dalszych informacji' 

zpowaza,iem


