Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat:
Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca
2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Rozwiązanie polega na zapewnieniu osobom z grupy docelowej usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wybranych przez osobę korzystającą z usług czynnościach z katalogu poniżej:
a) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:
b) wsparcie w wykonaniu czynności zaleconych przez lekarza:
c) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie:
d) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
Najważniejszymi elementami usług realizowanych zgodnie z naszym modelem, w porównaniu
z dotychczas realizowanymi usługami o zbliżonym charakterze są:
-

integralne połączenie usług z różnych sfer funkcjonowania klienta, bez wykluczania
czynności opisywanych w aktach prawnych dotyczących usług socjalnych jako „czynności
opiekuńcze”. Wsparcie dla osoby niepełnosprawnej jest realizowane stale przez jednego,
wybranego przez tę osobę asystenta. ON i asystent podpisują kontrakt regulujący zakres
wykonywanych usług i zasady ich organizacji. Asystent działa w taki sposób, aby jak
najbardziej motywować ON do podejmowania własnych decyzji, a jednocześnie tak aby jego
praca była jak najmniej widoczna dla osób trzecich;
- zarządzanie przez ON budżetem usług asystenckich
- wsparcie trenera niezależności (ON z dużym doświadczeniem życiowym) jako wsparcie
uzupełniające usługi asystencji osobistej;

Rozwiązanie służy młodym dorosłym (18-35 lat) osobom z utrudniającymi codzienne
funkcjonowanie dysfunkcjami narządu ruchu i/lub wzroku. Warunkiem korzystania
z rozwiązania jest sprawność intelektualna przynajmniej w zakresie decydowania
o sprawach życia codziennego oraz zdolność do komunikacji werbalnej . Nasze
rozwiązanie stosować mogą: władze i organy samorządowe różnych szczebli,
w tym ośrodki pomocy społecznej, pragnące zorganizować usługi asystencji osobistej
jako dopełnienie lub częściową alternatywę dla usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz organizacje pozarządowe wspierające aktywność życiową ON.
Grupa nieformalna „Włącznik“ w składzie:
Łukasz Orylski: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od kilkunastu
lat zaangażowany w działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Inicjator
powołania Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”. Autor kilkunastu
publikacji z zakresu socjologii niepełnosprawności. Propagator idei asystencji osobistej
w Polsce. Redaktor naczelny Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób
Niepełnosprawnych Pion.pl, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak (2012-2015).
Obecnie pracuje w Fundacji Akceleracji i Inkubacji Biznesu jako specjalista ds. projektów
społecznych.
Magdalena Molenda-Słomińska – magister pedagogiki specjalnej. Pracowała jako
terapeutka zajęciowa w poznańskich WTZ „Amikus” i „Śmiałek”. Wielokrotnie
nagradzana poetka.
Sara Walczak – magister fizjoterapii. Specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów
z dysfunkcjami neurologicznymi. Wieloletnia wolontariuszka w Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji i w Polskim Związku Niewidomych w Radziejowie.
asystencjapoznan@gmail.com

