
INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
WIELKICH JUTRA:                                         

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 

„Cień pomoże Ci… wyjść z cienia” 
Grupa nieformalna „Włącznik” 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne)



Grupa nieformalna „Włącznik”

Łukasz Orylski - lider grupy, autor 
koncepcji innowacji „Zagrajmy w 
dorosłość!” oraz „(Po)Dzielni w pracy”
 
Magdalena Molenda-Słomińska – 
terapeutka zajęciowa w poznańskich 
WTZ-ach oraz nagradzana poetka
 
Sara Walczak – doświadczona 
rehabilitantka pacjentów z 
dysfunkcjami neurologicznymi



Do kogo adresujemy rozwiązanie?

Osoby w „próżni społecznej”: 

❖ młodzi dorośli (18-35 lat), 

❖ z dysfunkcjami narządu ruchu i/lub wzroku, które 
utrudniają codzienne funkcjonowanie, 

❖ sprawni intelektualnie (w komunikacji i decydowaniu), 

❖ w szczególności niemieszkający z opiekunami 
faktycznymi,  

❖ pracujący lub poszukujący pracy. 

Szacunkowo: około 150.000 – 200.000 Polaków/Polek



Problemy osób niepełnosprawnych w utrzymaniu aktywności 
i komforcie życia*

60%
nie przeniesie torby  
z zakupami o wadze  

5 kg na odległość 10 m

40%
ma problem  

z przejściem 500 m

>38%
ma trudności  

w wykonywaniu prostych 
czynności wokół siebie

33%
ma problem z wstaniem 

z łózka lub krzesła

>64%
z trudem wykonuje 

proste czynności 
domowe

>20%
ugotowanie sobie posiłku 

sprawia duży problem 

Źródło: Raport „Polscy Niepełnosprawni” Wydziału Humanistycznego AGH na zlecenie PFRON (Kraków, 2014)

➡ wymuszona bierność życiowa osoby niepełnosprawnej (ON) 

➡ przeciążenie opiekunów w codziennym wspieraniu ON 

➡ wąski zakres usług opiekuńczych oraz niewspierający decyzyjności ON model 
świadczenia usług opiekuńczych



Nasze rozwiązanie

połączenie usług  
z różnych sfer 

funkcjonowania ON

realizacja wsparcia 
przez jednego 

asystenta

monitoring 
voucherów na 

usługi asystenckie

pomoc mentora 
aktywności

ON sama decyduje o formie 
udzielanego wsparcia



Kto jeszcze może zastosować nasze rozwiązanie?

1.
władze i organy samorządowe (ośrodki 
pomocy społecznej)

2.
podmioty wspierające ON (organizacje 
pozarządowe, pracodawcy)

3.
grupy nieformalne



Jak testowaliśmy nasze rozwiązanie?

❖ 48h szkoleń dla 18 kandydatów 
na asystenta ON

❖ wyłonienie 7 klientów dla 
asystentów osobistych

❖ wybór asystentów przez ON

❖ realizacja 720h usług 
asystencji osobistej

❖ wsparcie mentorów 
aktywności



Jakie są efekty naszego testowania? - wnioski, rekomendacje

kluczowe są cechy 
osobowościowe oraz sprawność 
fizyczna asystentów

decydujący nie jest zakres 
wsparcia, a sposób jego 
realizacji  

coraz więcej osób rozumie 
rolę asystenta osobistego 

ON przejmuje odpowiedzialność 
za kształt relacji z asystentem

ON nie muszą „kupować” 
sobie niezbędnego wsparcia

usługi asystencji osobistej dają 
wytchnienie dla bliskich ON



Jakie materiały udostępniamy w ramach licencji – czyli z czego składa 
się produkt finalny?

Nasz podręcznik wdrażania us ług 
asystencji osobistej zawiera:

❖ standard usług asystencji osobistej dla 
młodych dorosłych ON,

❖ materiały szkoleniowe dla kandydatów,

❖ przewodnik dla klientów,

❖ wzory ankiet ewaluacyjnych,

❖ wskazówki wdrażania modelu.



Gdzie możecie nas znaleźć i jak się z nami kontaktować?

Łukasz Orylski

ul. Św. Wawrzyńca 1A/8, 60-539 Poznań

asystencjapoznan@gmail.com



Dziękujemy za uwagę 

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
WIELKICH JUTRA 

DGA S.A., ul. Towarowa 37 (piętro 3), 
61-896 Poznań  
tel. bezpośredni 505 820 079 
tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01 
e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

mailto:biuro@inkubatorwielkichjutra.pl

