Projekt
z dnia 9 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020
Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. Z art.7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz.1815),art.17 ust.2 pkt 4 ustawy dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ; z 2018r. poz.2245; z 2019r. poz.1507,
poz. 1622, poz.1690, poz. 1818, poz. 2473) oraz art. 6 pkt1 i ustawy z dnia 23 października 2018 r.
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 2192; z 2019r.
poz. 1622, poz. 1696, poz.2473) w związku z programem „Asystent osobisty niepełnosprawnej” - edycja 20192020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowanym ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Lewin Brzeski przystępuje do realizacji rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował:
Wydz. MGOPS
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Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 r. został opracowany przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami,
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie
równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do
zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia
terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach( z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika)
i w załatwianiu spraw urzędowych. Należy podkreślić, ze dostępność usług asystenta powinna przyczynić się
do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia.
Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy
funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
Program będzie realizowany ze środków Solidarnościowego funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z zapisami Programu gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały w celu przystąpienia do Programu.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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