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WST¢P
Szanowni Paƒstwo
Realizacja projektów ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL wymusi∏a od realizatorów tworzenie partnerstw krajowych i ponadnarodowych. Z perspektywy czasu mog´ stwierdziç, ˝e
jeÊli nawet nie pozostanie po EQUAL du˝o innowacyjnych rezultatów, to na pewno pozostanie wiele Partnerstw, a wi´kszoÊç uczestników projektów b´dzie realizowaç je w starym lub nowym, ale Partnerstwie.
Choç nie by∏o ∏atwo powoli uczyliÊmy si´ siebie nawzajem i coraz lepiej si´ rozumieliÊmy. DziÊ wiemy, ˝e Partnerstwo to nie suma a pot´ga korzyÊci.
Przyk∏adem tego mo˝e byç prezentowana publikacja, która zrodzi∏a si´ w ramach Mega Partnerstwa „PEKiN – Praca, Edukacja, Kariera i Niepe∏nosprawnoÊç”,
ale oparta jest na doÊwiadczeniach z realizacji projektów Partnerstwa na Rzecz
Rozwoju „Winda do Pracy” i „Niepe∏nosprawni – samodzielnoÊç, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany”. W ramach PRR „Winda do Pracy”
us∏ugi asystenckie Êwiadczone przez asystentów osobistych osoby niepe∏nosprawnej (AOON) realizowa∏a Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mi´Êni, która prowadzi ju˝ takie us∏ugi od 2000 r. Natomiast w ramach PRR „Niepe∏nosprawni – samodzielnoÊç, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany” us∏ugi
asystenckie Êwiadczone przez asystentów osoby niepe∏nosprawnej (AON) realizuje Fundacja Pomocy M∏odzie˝y i Dzieciom Niepe∏nosprawnym „Hej, Koniku”, która zajmuje si´ tym tematem od 2004 r.
O tym, ˝e realizujemy zupe∏nie inne us∏ugi przekonaliÊmy si´ dopiero
po szeÊciu miesiàcach wspó∏pracy w ramach Mega Partnerstwa „PEKiN – Praca,
Edukacja, Kariera i Niepe∏nosprawnoÊç”. Dopiero wspó∏praca nastawiona na osiàgni´cie wspólnego celu, a nie rywalizacja nastawiona na podmiotowy sukces zmusi∏a nas do wzajemnego zrozumienia. Nie wiedzieliÊmy o tej ró˝nicy w czasie kiedy zg∏aszaliÊmy wspólny rezultat do oceny Krajowej Sieci Tematycznej. MyÊleliÊmy, ˝e robimy to samo, a ró˝ni nas tylko grupa docelowa, osoby z ró˝nymi niepe∏nosprawnoÊciami. Dzisiaj ju˝ wiemy, ˝e mówimy o dwóch ró˝nych zawodach,
z których ˝aden nie jest wa˝niejszy, a oba sà równie potrzebne w realizacji efektywnej polityki spo∏ecznej wobec osób niepe∏nosprawnych.
I tak w wyniku naszej wspó∏pracy otrzymujecie Paƒstwo publikacj´, która
po raz pierwszy w Polsce podejmuje prób´ opisania dwóch odmiennych typów
us∏ug asystenckich. Mo˝na powiedzieç, ˝e sà to dwa zawody, które majà wspólny
obszar, a mianowicie dotyczà us∏ug skierowanych do tej samej grupy osób, czyli
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do osób niepe∏nosprawnych (ON) i podobne nazwy. Jeden typ us∏ug okreÊlany jest
jako Asystent Osobisty Osoby Niepe∏nosprawnej (AOON), a drugi jako Asystent
Osoby Niepe∏nosprawnej (AON). Poza grupà docelowà i podobnà nazwà nic tych
us∏ug nie ∏àczy. AON to doradca, terapeuta, a AOON to pomocnik, inteligentna
proteza, osoba to˝sama z przewodnikiem osoby niewidomej, t∏umaczem j´zyka
migowego, czy te˝ t∏umaczem j´zyka obcego.
Podejmujàc dzia∏ania majàce na celu zapoznanie Paƒstwa z naszymi doÊwiadczeniami w zakresie wykorzystania przez osoby niepe∏nosprawne us∏ug asystenckich chcemy, aby Asystent Osobisty Osoby Niepe∏nosprawnej (AOON) realizowany przez Fundacj´ Pomocy Chorym na Zanik Mi´Êni w Szczecinie, zosta∏ wprowadzony do polskiego porzàdku prawnego i do klasyfikacji zawodów, natomiast Asystent Osoby Niepe∏nosprawnej (AON), który funkcjonuje w polskim prawie i jest
umieszczony w klasyfikacji zawodów zosta∏ zmodyfikowany o doÊwiadczenia
Fundacji Pomocy M∏odzie˝y i Dzieciom Niepe∏nosprawnym „Hej Koniku” w Warszawie.
Z powa˝aniem
Beata Karliƒska
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ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPE¸NOSPRAWNEJ (AOON)
Beata Karliƒska

1. Kim jest Asystent Osobisty Osoby Niepe∏nosprawnej?
˚eby zrozumieç kim jest Asystent Osobisty Osoby Niepe∏nosprawnej (AOON),
trzeba najpierw zrozumieç kim AOON nie jest. Jednak naszà drog´ poznania musimy rozpoczàç od zrozumienia czym jest niezale˝ne ˝ycie, poniewa˝ idea AOON
wywodzi si´ z amerykaƒskiego pomys∏u tworzenia tzw. Independent Living Center
tj. Centrów Niezale˝nego ˚ycia. Rozwiàzania te zosta∏y przeniesione na kontynent
europejski, mi´dzy innymi do Niemiec, Szwecji i Danii. Polskie organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz osób niepe∏nosprawnych zainteresowa∏y si´ us∏ugami
asystenckimi, bowiem stanowià one podstawowy element aktywizacji spo∏ecznej
i zawodowej, wyra˝ajàcy si´ w oÊmiu tezach:
1. Móc zaspokoiç swoje podstawowe potrzeby
2. Byç wolnym w myÊlach i emocjach
3. Akceptowaç i broniç samego siebie
4. Traktowaç siebie samego jako równego partnera w spotkaniach z innymi ludêmi
5. Móc realizowaç swoje cele
6. Prowadziç ˝ycie, w którym sami, w wolnoÊci, podejmujemy odpowiedzialne decyzje i decydujemy o ich konsekwencjach
7. ˚yç w i ze spo∏eczeƒstwem
8. Uczestniczyç w ˝yciu politycznym.
Tyle teoria, spróbujmy przenieÊç jà na praktyk´. Kiedy zaczynamy byç samodzielni? Popatrzmy na szeÊciolatka – nie ma du˝ego zakresu samodzielnoÊci. Ale gdy
porównamy z nim szeÊciolatka z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà przykutego do wózka inwalidzkiego, zobaczymy, ˝e ten pierwszy robi jednak ju˝ bardzo du˝o samodzielnie, a ten drugi nic. Czy ju˝ wiecie o co chodzi? PrzeÊledêmy wi´c kolejne lata ˝ycia
cz∏owieka porównujàc zakres samodzielnoÊci osoby w pe∏ni sprawnej i osoby ze
znacznà niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà. Ta ostatnia ju˝ jako osoba doros∏a samodzielnie, a wi´c niezale˝nie, nie mo˝e nawet przemieÊciç si´ w obr´bie swojego mieszkania. T´ najprostszà form´ samodzielnoÊci da si´ uzyskaç poprzez odpowiednie oprzyrzàdowanie, czyli wózek inwalidzki – aktywny dla osoby, która ma sprawne i silne
r´ce, a z nap´dem elektrycznym dla osoby, która tej sprawnoÊci nie ma.
I tak pierwszy stopieƒ do niezale˝nego ˝ycia osiàgn´liÊmy. ˚eby przejÊç dalej potrzebne jest u˝ycie bardziej specjalistycznego oprzyrzàdowania, które zastàpi nam
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r´ce i nogi. Potrzeba nam pomocy drugiej osoby – tà osobà jest w∏aÊnie asystent osobisty osoby niepe∏nosprawnej.
Tak wiem, pomyÊleliÊcie, ˝e tà osobà jest przecie˝ najbli˝szy cz∏onek rodziny –
mama, tata, mà˝, ˝ona, a jak ich nie ma to dalsi cz∏onkowie rodziny lub tzw. opiekunka PCK. W tym miejscu przyszed∏ czas, ˝eby zrozumieç kim asystent osobisty
nie jest. Proponuj´ wejÊç w ˝ycie czterech ró˝nych osób z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà spowodowanà chorobà nerwowo-mi´Êniowà. W zwiàzku z tymi schorzeniami mamy do czynienia ze znacznà niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà, wymagajàcà
oprzyrzàdowania w postaci wózka inwalidzkiego z nap´dem elektrycznym oraz
pomocy osoby drugiej w 90% czynnoÊci zwiàzanych z motorykà cz∏owieka.
W zwiàzku z tym, ˝e czynnoÊci oddechowe wykonujà te˝ nasze mi´Ênie, czasem
do oprzyrzàdowania musimy dodaç respirator. OczywiÊcie osoby ze schorzeniami
nerwowo – mi´Êniowymi, których motoryka jest niesprawna w tak znacznym stopniu nie stanowià du˝ej grupy wÊród osób niepe∏nosprawnych, ale na ich przyk∏adzie naj∏atwiej jest zrozumieç rol´ asystenta osobistego osoby niepe∏nosprawnej.
Popatrzmy wi´c, jak wyglàda aktywne ˝ycie tych osób.

2. Wspó∏praca asystent – beneficjent, a praktyka
Robert
Jest uczniem ostatniej klasy gimnazjum, które mieÊci si´ w budynku ca∏kowicie dostosowanym do potrzeb osób z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà. Nauka nie
sprawia mu ˝adnych problemów, jest jednym z najlepszych uczniów w klasie,
choç nie najpilniejszym, legitymuje si´ IQ znacznie wi´kszym ni˝ przeci´tny. Rodzice Roberta pracujà. Charakter pracy ojca pozwala na póêniejsze rozpocz´cie
pracy, wi´c to on rano ubiera i myje syna oraz pomaga mu skorzystaç z toalety. Nast´pnie odwozi go do szko∏y. Podczas lekcji Robert zostaje w szkole sam. Przybory szkolne, ksià˝ki i zeszyty pomagajà mu rozpakowaç i spakowaç koledzy i kole˝anki z klasy. Podobnie jest podczas przemieszczania si´ mi´dzy pi´trami, je˝d˝à
z nim windà, poniewa˝ sam nie móg∏by jej obs∏u˝yç. AOON przychodzi do Roberta w czasie d∏ugiej przerwy, ˝eby umo˝liwiç mu skorzystanie z toalety i zjedzenie
przekàski oraz w czasie lekcji kultury fizycznej, w których Robert nie uczestniczy
i okienek. Wówczas Robert robi zakupy w pobliskich sklepach, je w pobliskich barach, siedzi w szkole czyta, odrabia lekcje, korzysta z czytelni. Czasami nie wraca
do szko∏y – po prostu ucieka z lekcji. OczywiÊcie ponosi za to odpowiedzialnoÊç
tak jak ka˝dy inny uczeƒ, ma obni˝ane stopnie z zachowania. O tych ucieczkach
z lekcji marzy∏ przez ca∏à swojà karier´ szkolnà, ale wczeÊniej chodzi∏ do szko∏y
razem z mamà i by∏o to niemo˝liwe. Teraz jest ju˝ niezale˝ny i mo˝e robiç co chce,
oczywiÊcie dzi´ki us∏ugom AOON.
Po lekcjach Robert razem z AOON wracajà do domu dostosowanà do przewozu
ON taksówkà lub jeÊli lekcje skoƒczà si´ niezgodnie z planem, jedzie niskopod∏o8
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gowym autobusem. Te jazdy autobusem sà dla Roberta, podobnie jak ucieczki
z lekcji, du˝à przyjemnoÊcià. Po powrocie do domu zajmuje si´ swoimi sprawami.
Jest z AOON do powrotu mamy, która przygotowuje obiad.
Robert pozosta∏y czas sp´dza z rodzicami, czasem przychodzà do niego koledzy z klasy. Cz´sto jednak wtedy odczuwa brak AOON, który jest jego nogami i r´kami, a mama jak to mama, ciàgle zaj´ta jakimiÊ domowymi sprawami.
Ania
Studiuje w systemie studiów dziennych, poza miejscem zamieszkania. Czasowo mieszka w akademiku, który jest pozbawiony barier architektonicznych.
Z us∏ug AOON korzysta rano i wieczorem przy ubieraniu i toalecie. Sama równie˝
nie mo˝e wstaç ani po∏o˝yç si´ do ∏ó˝ka.
Na uczelni´ jedzie i z uczelni do akademika wraca dostosowanà dla potrzeb
ON taksówkà. W czasie zaj´ç nie ma AOON, jakoÊ przemieszcza si´ mi´dzy zaj´ciami, ale nie mo˝e skorzystaç z toalety. Podczas aktywnoÊci dziennej korzysta
z pomocy kolegów i kole˝anek z roku, ale czasem daje jej to poczucie zale˝noÊci.
JeÊli mia∏aby mo˝liwoÊç korzysta∏aby z us∏ug AOON cz´Êciej, ale nie sà one jeszcze tak dost´pne.
Ania spotyka si´ z Mariuszem, w∏aÊciwie sp´dzajà razem ca∏y czas wolny i wtedy nie brakuje jej us∏ug AOON. Jest wolna i szcz´Êliwa, po zakoƒczeniu studiów
planujà Êlub.
Krzysiek
Ma 45 lat, do niedawna mieszka∏ z mamà. Pomaga∏a mu w czynnoÊciach dnia
codziennego, ale zawsze by∏a awantura, gdy chcia∏ czegoÊ wi´cej poza siedzeniem
w czterech Êcianach swojego pokoju. AOON pomagali mu wychodziç z domu i tam
te˝ mu towarzyszyli.
Od roku Marek mieszka w zakupionym przez siebie ca∏kowicie pozbawionym
barier architektonicznych mieszkaniu razem z ˝onà. Oboje sà aktywni zawodowo.
Ona pracuje na zmiany, a on w domu przy komputerze i cztery razy w tygodniu
po siedem godzin w biurze.
Z us∏ug AOON korzysta na poczàtku i koƒcu dnia, jeÊli ˝ona jest akurat w pracy. AOON jest przy nim równie˝ w pracy, podaje mu dokumenty, laptopa oraz
umo˝liwia skorzystanie z toalety. W zak∏adzie gdzie pracuje Krzysiek jest wi´cej
osób niepe∏nosprawnych, korzystajà oni z us∏ug tego samego AOON.
Wszystkie przejazdy Krzysiek realizuje dostosowanym busem. Korzysta równie˝
z takiego transportu do przemieszczania si´ poza pracà. JeÊli nie ma przy nim ˝ony,
zawsze towarzyszy mu AOON. Jest bardzo szcz´Êliwy, uwielbia siedzieç w swoim
nowym mieszkaniu, które zosta∏o wyremontowane pod jego nadzorem, nawet
wszystkie materia∏y kupowa∏ sam. Kupili to wszystko na kredyt, który udaje im si´
sp∏acaç dzi´ki temu, ˝e oboje pracujà.
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Marek
Ma 26 lat, mieszka z rodzicami i m∏odszym rodzeƒstwem. Choroba mi´Êni spowodowa∏a niewydolnoÊç oddechowà, wi´c musi korzystaç z respiratora. Jego tata
pracuje w systemie zmianowym, a mama zajmuje si´ g∏ównie domem. Najm∏odsza
siostra ju˝ jest w czwartej klasie szko∏y podstawowej, wi´c mama ju˝ mniej si´ nià
zajmuje. Sama zacz´∏a ucz´szczaç na kursy podnoszàce kwalifikacje zawodowe
i szuka pracy.
Marek korzysta z us∏ug AOON nawet do oÊmiu godzin dziennie, nie mo˝e byç
sam w domu. AOON zast´puje mu r´ce i nogi, ale równie˝ wykonuje takie czynnoÊci piel´gnacyjne jak odsàczanie Êliny, oklepywanie, umo˝liwia zmian´ pozycji.
Marek ˝yje z respiratorem ju˝ szósty rok, wi´c zdà˝y∏ si´ do niego przyzwyczaiç. Wi´kszoÊç czasu sp´dza w domu, na swoich ulubionych zaj´ciach, przed komputerem. Jak jest ∏adna pogoda wychodzi na spacer. Jest bardzo pogodny, cieszy si´
˝e ˝yje i nie jest zale˝ny tylko od najbli˝szej rodziny a ona od niego. Ostatnio nawet wyjechali na kilka dni, a on zosta∏ tylko z AOON.
Czy ju˝ wiecie kto to jest AOON? Niektórzy z was pewnie pomyÊleli, ˝e to
wszystko mo˝e przecie˝ robiç opiekunka. Tak i macie racie – te same czynnoÊci
mo˝e wykonywaç opiekunka. Bo sedno ró˝nicy pomi´dzy tymi zawodami tkwi nie
w tym jakie czynnoÊci wykonujà, tylko jaka istnieje zale˝noÊç pomi´dzy opiekunkà i podopiecznym, asystentem i osobà niepe∏nosprawnà.
Najlepiej to wyt∏umaczyç na przyk∏adach. Wróçmy wi´c do poznanych wczeÊniej osób i zamiast us∏ug asystenckich zaproponujmy im us∏ugi opiekuƒcze.
PomyÊlcie, czy opiekunka pozwoli∏aby Robertowi uciekaç z lekcji, albo jeêdziç
wczeÊniej autobusem zamiast czekaç na specjalistyczny transport? A jak widzicie
rol´ opiekunki u Ani w akademiku? Czy Krzysiek z opiekunkà móg∏by robiç zakupy materia∏ów budowlanych? A co robi∏aby opiekunka u Marka w domu, kiedy w domu przebywajà inni cz∏onkowie rodziny, a on i tak korzysta z us∏ug asystenckich?
Upraszczajàc bardzo spraw´ mo˝na by powiedzieç, ˝e opiekunka si´ opiekuje,
a asystent asystuje. Ale chyba sedno sprawy le˝y w odpowiedzialnoÊci za podejmowane decyzje oraz w samym ich podejmowaniu. W pierwszym przypadku odpowiedzialnoÊci i podejmowanie decyzji le˝y w 90% po stronie us∏ugodawcy, czyli opiekunki, a w drugim po stronie us∏ugobiorcy, czyli osoby niepe∏nosprawnej.
Mam nadziej´, ˝e ju˝ wiecie kim AOON nie jest i troch´ kim jest. Pami´tacie
te˝, ˝e wszystko zacz´∏o si´ od idei niezale˝nego ˝ycia. Mo˝emy przejÊç do podsumowania, w którym przedstawi´ wam definicj´ zawodu AOON oraz list´ przyk∏adowych sytuacji, w których potrzebne sà jego us∏ugi. Na koniec dowiecie si´ kto
mo˝e zostaç AOON.
10
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AOON to osoba, która umo˝liwia niczym nieskr´powane funkcjonowanie ON
w codziennym ˝yciu prywatnym i zawodowym. Poprzez swoje us∏ugi pe∏ni funkcj´ kompensacyjnà w zale˝noÊci od stopnia i rodzaju niepe∏nosprawnoÊci indywidualnej osoby niepe∏nosprawnej.
Zakres us∏ug AOON obejmuje pomoc:
• w wykonywaniu podstawowych czynnoÊci dnia codziennego, np. ubieranie. rozbieranie, przesiadanie si´ z ∏ó˝ka na wózek inwalidzki, w toalecie, w czynnoÊciach fizjologicznych, w spo˝ywaniu posi∏ków itp.
• w razie potrzeby podczas snu podopiecznych np. zmiana pozycji, odsysanie
• w udziale w zaj´ciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych ON
• w dojeêdzie do szko∏y, pracy
• w wyjÊciu do sklepu, urz´du
• podczas zaj´ç lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole i na uczelni
• w dotarciu i uczestnictwie w kursach zawodowych oraz innych
• podczas podró˝y Êrodkami komunikacji miejskiej jak i pozosta∏ymi Êrodkami komunikacji krajowej, jak i mi´dzynarodowej wynikajàcej z potrzeb ON
• w innych potrzebach zg∏oszonych przez ON.
Decydujàcymi czynnikami w∏aÊciwego wype∏niania obowiàzków przez AOON sà
ich predyspozycje fizyczne i psychiczne, a nie wiedza teoretyczna czy poziom wykszta∏cenia. Takie podejÊcie do AOON pozwala na szybkie wdro˝enie do pracy np.
osób d∏ugotrwale bezrobotnych z wykszta∏ceniem podstawowym, zawodowym
i Êrednim lub osób pracujàcych w czasie zast´pczej s∏u˝by wojskowej.
Opisany powy˝ej model AOON zosta∏ przetestowany podczas realizacji projektu „Winda do pracy”, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Model przetestowano na trzech ró˝nych grupach osób ze znacznà niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà spowodowanà w 80% chorobà nerwowo-mi´Êniowà:
• grup´ A stanowi m∏odzie˝ pochodzàca ze wsi i ma∏ych miasteczek, kontynuujàca nauk´ w szkole Êredniej lub pomaturalnej z internatem, w sumie 17 osób
• grup´ B stanowià doros∏e osoby niepe∏nosprawne nieaktywne zawodowo, które
w ramach projektu uczestniczy∏y w szeregu kursów podnoszàcych ich umiej´tnoÊci, w sta˝ach zawodowych oraz zatrudnieniu na otwartym rynku pracy, w sumie 46 osób
• grup´ C stanowià rodzice niepe∏nosprawnych dzieci, którzy w ramach projektu
uczestniczyli w szeregu kursów podnoszàcych ich umiej´tnoÊci oraz zatrudnieniu, w sumie 17 osób. Us∏ugi AOON w tym przypadku dotyczy∏y oczywiÊcie ich
dzieci.
W projekcie pracowa∏o w sumie 20 AOON, a oko∏o 150 osób nie przesz∏o rekrutacji na to stanowisko, odpadajàc po teÊcie osobowoÊciowym lub rezygnujàc po zapoznaniu si´ z zakresem obowiàzków AOON.
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ASYSTENT OSOBY
NIEPE¸NOSPRAWNEJ (AON)
Magdalena Bojarska

Opis us∏ug realizowanych w ramach projektu „Niepe∏nosprawni – samodzielnoÊç, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany”.
W Êwietle Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoÊci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Asystent ON (symbol zawodu 346 (02)) „u∏atwia osobie niepe∏nosprawnej wykonywanie czynnoÊci dnia codziennego, pomaga jej w uzyskaniu
jak najwi´kszej samodzielnoÊci oraz wspó∏pracuje z instytucjami i organizacjami
spo∏ecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji; wspiera osoby niepe∏nosprawne w realizacji programu rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej.”
Specyfika funkcji asystenta ON realizowana w naszym projekcie pokrywa si´
z opisem zawodu zawartym w cytowanym rozporzàdzeniu regulujàcym profil zawodowy AON. Asystent ma do wykonania okreÊlone zadania z zakresu usamodzielniania i aktywizacji ON, stymulujàce w∏àczenie si´ tych osób w normalny nurt ˝ycia spo∏ecznego. Ogólnym celem wsparcia przy pomocy us∏ugi asystenckiej AON jest zwi´kszenie indywidualnej aktywnoÊci ON, prze∏amanie postaw wycofania i wyuczonej
niezaradnoÊci. Asystent ma byç pomostem pomi´dzy osobà niepe∏nosprawnà a Êwiatem zewn´trznym. Pomoc asystenta umo˝liwia beneficjentom w∏àczanie si´ w ˝ycie
spo∏eczne i podejmowanie kolejnych, zaplanowanych w projekcie kroków na Êcie˝ce
indywidualnego rozwoju, a˝ do umo˝liwienia wejÊcia na otwarty rynek pracy.
Za realizacj´ us∏ug asystenckich w projekcie odpowiada Fundacja Pomocy M∏odzie˝y i Dzieciom Niepe∏nosprawnym „Hej, Koniku”, która od kilku lat Êwiadczy
us∏ugi asysty warszawskim niepe∏nosprawnym. Pracujàcy w projekcie asystenci to
osoby zatrudnione w Fundacji na etat, które kwalifikacje w zawodzie asystenta
zdoby∏y koƒczàc kurs prowadzony przez Fundacj´ wed∏ug jej autorskiego programu. Sà to osoby, które rekrutowa∏y si´ z grona bezrobotnych zarejestrowanych
w Urz´dzie Pracy M. St. Warszawy, z którym Fundacja wspó∏pracowa∏a realizujàc
program wdra˝ania us∏ugi. Kandydatom do pracy w charakterze AON stawiamy
wymóg wykszta∏cenia minimum Êredniego i rekrutujemy je wed∏ug opracowanego
na potrzeby programu profilu psychologicznego. Za najwa˝niejsze uznajemy kryteria dotyczàce okreÊlonych cech charakteru oraz motywacji do pracy w tym
zawodzie. Warto podkreÊliç, ˝e osoby, które prze˝y∏y okres bezskutecznego poszukiwania pracy i chcà spróbowaç swoich si∏ w zawodzie, w którym b´dà si´ mog∏y
12
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realizowaç pomagajàc innym, po odpowiednim przygotowaniu sà szczególnie cennym materia∏em na dobrego asystenta i z pasjà wykonujà swoje zadania.
Wymogi odnoÊnie wykszta∏cenia osób wykonujàcych zawód asystenta ON reguluje przyj´ta przez MEN „Podstawa programowa kszta∏cenia w zawodzie AON”.
MEN wymaga ukoƒczenia przez te osoby szko∏y policealnej w trybie rocznego kursu, co mo˝e byç dla wielu osób o niskich kwalifikacjach, ale w∏aÊciwych predyspozycjach psychologicznych i du˝ej motywacji do pracy, powa˝nà przeszkodà w podj´ciu pracy. W autorskim programie szkolenia asystentów Fundacja „Hej Koniku” postawi∏a przede wszystkim na praktycznà nauk´ zawodu. Wyszkoleni przez Fundacj´
asystenci przygotowani sà, aby wspieraç osoby z ró˝nymi niepe∏nosprawnoÊciami.
W projekcie zatrudniono oÊmiu wykwalifikowanych i doÊwiadczonych asystentów (pieciu na etat i trzech na pó∏ etatu). Obs∏ugujà oni oko∏o 15 osób z ró˝nymi
rodzajami niepe∏nosprawnoÊci. Z doÊwiadczeƒ Fundacji wynika, ˝e jeden asystent, pracujàc osiem godzin dziennie, mo˝e wspieraç Êrednio dwie, trzy ON.
Do g∏ównych dzia∏aƒ aktywizujàcych realizowanych przez asystentów w Projekcie nale˝à:
• pomoc ON w dotarciu na aktywizujàce zaj´cia przewidziane w projekcie (grupy
wsparcia, spotkania indywidualne z psychologami, warsztaty aktywizacji, samokszta∏cenia, kursy j´zykowe i/lub komputerowe)
• pomaganie w przemieszczaniu si´ ON do urz´dów, na rehabilitacj´, do lekarza itp.
• wsparcie w podejmowaniu przez ON wysi∏ku w pokonywaniu l´ków i reakcji
wycofania w kontaktach z innymi (w najbli˝szym Êrodowisku zamieszkania-sàsiedztwie ale i w kontaktach z instytucjami, urz´dami)
• wsparcie w aktywizacji zawodowej, m.in. poprzez pomoc w pozyskiwaniu informacji na temat mo˝liwoÊci uzupe∏nienia kwalifikacji zawodowych (szkolenia,
kursy itd.) oraz mo˝liwoÊci i perspektyw zatrudnienia.
Pracujàcy w projekcie asystenci obs∏ugujà bardzo specyficznà grup´ beneficjentów. Sà to osoby mieszczàce si´ w kategorii wykluczenia spo∏ecznego, bierne spo∏ecznie i zawodowo. Przyczynà sytuacji w jakiej znalaz∏y si´ te osoby tylko cz´Êciowo jest ich niepe∏nosprawnoÊç. Wa˝nym powodem postawy wycofania jest
bardzo niska samoocena, obawa przed Êwiatem zewn´trznym, brak samodzielnoÊci. Dlatego te˝ – zwa˝ywszy na szczególnie trudnà grup´ odbiorców us∏ugi – wa˝nym elementem realizowanego przez nas projektu okaza∏o si´ udzielane na ka˝dym etapie projektu silne wsparcie psychologiczne – kierowane do osób z niepe∏nosprawnoÊcià i ich rodzin, ale równie˝ do asystentów.
Z uwagi na specyfik´ grupy beneficjentów asystenci wchodzà ze swymi podopiecznymi w doÊç bliskie relacje psychologiczne. Asystent staje si´ niejako przed∏u˝eniem i uzupe∏nieniem funkcji wsparcia psychologicznego, jakie dana osoba
otrzymuje w ramach grup wsparcia. Asystent, oprócz wspierania ON w codziennych czynnoÊciach, pe∏ni rol´ mentora, pomocnika, czasem nawet wi´cej – przy-
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jaciela i powiernika. Z tego w∏aÊnie powodu nad tymi relacjami musi czuwaç psycholog, aby nie sta∏y si´ one zbyt bliskie i aby nie zosta∏y przekroczone pewne,
wyznaczone charakterem zawodu, granice. Dlatego wa˝ne jest równie˝, aby
w miar´ mo˝liwoÊci danà ON obs∏ugiwa∏ zawsze ten sam asystent oraz by by∏a to
osoba akceptowana przez beneficjenta i spe∏niajàca jego oczekiwania. W naszym
projekcie rolà psychologa jest w∏aÊciwe dobranie pary asystent – beneficjent.
Wa˝nym czynnikiem jest te˝ wnikanie asystenta w wewn´trzny Êwiat rodziny
ON. Asystent mo˝e spe∏niaç istotnà rol´ aktywizujàcà i wzmacniajàcà ca∏à rodzin´, szczególnie, ˝e w ramach projektu oferowane jest równie˝ wsparcie psychologiczne w formie grup wsparcia dla rodzin ON.
Asystenci pracujàcy w projekcie otrzymujà od psychologów zatrudnionych
w Fundacji sta∏e wsparcie – raz w miesiàcu prowadzone sà grupowe superwizje,
w trakcie których asystenci majà mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy sobà
i konsultacji problemów ze specjalistami. Rolà superwizji jest te˝ zapobieganie wypaleniu zawodowemu asystentów.
Realizowany przez asystenta program pracy z beneficjentem ma charakter progresywny, ma prowadziç do rozwoju umiej´tnoÊci spo∏ecznych ON, wi´kszej samodzielnoÊci i zaradnoÊci, usprawniaç komunikacj´ ON ze Êwiatem zewn´trznym itp. Asystent podpisuje z beneficjentem opracowany przez Fundacj´ KONTRAKT, który okreÊla szczegó∏owy zakres czynnoÊci asystenta oraz oczekiwania ON wobec asystenta,
a tak˝e uwzgl´dnia mo˝liwoÊci ON w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb, by asystent wspiera∏ jà w tych obszarach, które sà szczególnie deficytowe. Asystenci ustalajà plan pracy z ON na spotkaniach superwizyjnych z psychologami.
Wzrost indywidualnej aktywnoÊci ON jest rejestrowany na bie˝àco w Tygodniowych Kartach AktywnoÊci Beneficjenta, asystenci zaÊ prowadzà dzienne Karty Pracy.
Dokumenty te umo˝liwiajà monitorowanie przebiegu pracy asystenta i ocen´ wzrostu aktywnoÊci osoby, z którà asystent pracuje. Na ich podstawie a tak˝e na podstawie opinii zatrudnionych w projekcie psychologów, mo˝na stwierdziç, ˝e wÊród osób
korzystajàcych z us∏ugi asystenta w ramach projektu nastàpi∏ znaczàcy wzrost motywacji do dzia∏ania i wzrost spo∏ecznej aktywnoÊci.
Przeprowadzone w trakcie trwania projektu badania ewaluacyjne potwierdzi∏y trafnoÊç opisanego modelu us∏ug asystenckich w przypadku grupy osób uczestniczàcej w naszym projekcie.
Wynagrodzenie asystenta, zatrudnionego na umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze godzin, wynosi w przybli˝eniu 1 800 (brutto) miesi´cznie. Koszt wynagrodzenia asystentów pracujàcych w Fundacji za umow´ zlecenie to 15 z∏ (brutto) za godzin´ pracy. Dodatkowe koszty pociàga za sobà koordynacja i zarzàdzanie us∏ugà
oraz zatrudnienie psychologa. Pe∏ny koszt us∏ugi realizowanej przez Fundacj´
kszta∏tuje si´ na poziomie oko∏o 18 z∏ za godzin´ pracy asystenta.
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W wielu opracowaniach jak i w samej klasyfikacji zawodu AON przedstawia si´
jako wspomaganie ON w czynnoÊciach dnia codziennego. I rzeczywiÊcie, takie
dzia∏ania, indywidualnie ustalane z osobami niepe∏nosprawnymi, wykonujà asystenci w naszym projekcie. Jednak po wielu miesiàcach wspó∏pracy beneficjenta
z asystentem, z informacji jakich dostarczajà nam osoby niepe∏nosprawne oraz
z obserwacji stosunków mi´dzy asystentami a ON, oprócz widocznych pozytywnych efektów w codziennym funkcjonowaniu ON, wy∏ania si´ dodatkowy obraz
asystenta. KogoÊ kto nie tylko wspomaga, ale staje si´ towarzyszem.
Czy praca AON ogranicza si´ do wspomagania w technicznych sprawach, czy
jest czymÊ wi´cej? Czym jest tak naprawd´ towarzystwo asystenta dla osoby niepe∏nosprawnej, szczególnie wyizolowanej spo∏ecznie i zawodowo, czy˝by tylko
wyr´kà w tych czynnoÊciach, których sama nie mo˝e wykonaç?
Na te pytania z pewnoÊcià odpowiedzà poni˝sze, autentyczne przyk∏ady oraz
informacje pochodzàce zarówno od osób niepe∏nosprawnych bioràcych udzia∏
w naszym projekcie, jak i asystentów.
Ola ma 24 lata. Kilka lat temu straci∏a wzrok. Jak opowiada∏a, wraz ze wzrokiem
straci∏a dalszà mo˝liwoÊç uczenia si´, nie mówiàc ju˝ o pracy, znajomych, Nawet
jej brat nie móg∏ pogodziç si´ z jej niepe∏nosprawnoÊcià i zaczà∏ jej unikaç. Chocia˝
nie czu∏a si´ gorsza od innych, mia∏a ÊwiadomoÊç, ˝e zaczyna znikaç, tzn. ogarnia∏o jà coraz wi´ksze wra˝enie oddalania si´ od tego, co kiedyÊ chcia∏a robiç. Mimo
du˝ej pomocy ze strony mamy czu∏a si´ osamotniona i mimo ch´ci, ba∏a si´ nowych wyzwaƒ. Ola zgodzi∏a z ch´cià si´ na asystenta. Z Agnieszkà – asystentkà
od razu przypad∏y sobie do gustu – to bardzo wa˝ne!
Oprócz typowej wspó∏pracy, takiej jak dowo˝enie na zaj´cia i grupy wsparcia
czy pomoc w za∏atwianiu spraw urz´dowych, Agnieszka stara∏a si´ przywróciç si∏y i wiar´ w zrealizowanie marzeƒ Oli. Razem zbiera∏y informacje na temat szkó∏
i mo˝liwoÊci studiowania osób niepe∏nosprawnych na uczelniach, uczestniczy∏y
w spotkaniach beneficjentów poza projektem, wspólnie organizowa∏y wolny czas.
Po kilku miesiàcach wspó∏pracy Ola mimo nawyku odsuwania pewnych spraw,
powoli sama zacz´∏a interesowaç si´ zbieraniem informacji – nie tylko dotyczàcych rehabilitacji ale równie˝ kierunków studiów. Sama dzwoni do Agnieszki
i chwali si´ za∏atwionymi sprawami. Teraz ju˝ znalaz∏a swój wymarzony kierunek.
Czeka tylko na dofinansowanie z PFRON na komputer, bo bez tego ani rusz.
Jedyne czego teraz najbardziej si´ boi.... to utraty Agnieszki, tzn. asystenta wraz
z koƒcem programu. Mówi, ˝e b´dzie si´ stara∏a o dofinansowanie i „przed∏u˝enie
wspó∏pracy z Agnieszkà póki sama nie stanie na nogi”.
Wojtek 15 lat temu mia∏ wypadek samochodowy. Po wypadku sp´dzi∏ par´ lat
w szpitalach. Obecnie porusza si´ o kulach, nie mo˝e jednak pokonywaç d∏ugich
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dystansów, bo na drugi dzieƒ nie mo˝e podnieÊç si´ z ∏ó˝ka. Na pierwszym spotkaniu Wojtek kilkakrotnie wraca∏ do swojego g∏ównego problemu, którym by∏a
„niemoc w za∏atwianiu spraw urz´dowych”. Mówi∏, ˝e „jak raz mi si´ coÊ nie uda,
to potem opadajà mi r´ce i ju˝ nic mi si´ nie chce”. Wojtek rzeczywiÊcie ma bardzo trudnà sytuacj´ materialnà. Kilkakrotnie stara∏ si´ podjàç prac´... ale bez efektu. Na pytanie czy próbowa∏ kiedyÊ coÊ z tym zrobiç, odpowiedzia∏, ˝e „stara∏ si´
nieraz ale potem traci∏ nadziej´”. Zresztà, jak wspomina∏ „kto teraz zatrudni niepe∏nosprawnego faceta po pi´çdziesiàtce”.
Wspó∏praca z asystentem Tomkiem polega∏a najpierw na uporzàdkowaniu
spraw dotyczàcych zad∏u˝eƒ i ewentualnym zdobyciu pomocy prawnej w wielu
kwestiach. Poczàtkowo zadania do wykonania koncentrowa∏y si´ bardziej na barkach Tomka, jednak po dwóch miesiàcach, jak wynika∏o z relacji asystenta, Wojtek
zaczà∏ zauwa˝aç, ˝e z ró˝nymi sprawami mo˝na coÊ zrobiç. Obecnie Wojtek sam
pisze pisma do urz´dów, a nawet udziela porad znajomym z grupy, a co najwa˝niejsze od dwóch miesi´cy... pracuje. Jest w sta∏ym kontakcie z Tomkiem.
Joanna ma 25 lat. Jest osobà niepe∏nosprawnà od urodzenia ze wzgl´du na rozszczep kr´gos∏upa. Porusza si´ na wózku. Ukoƒczy∏a liceum z dobrymi wynikami,
zna angielski i niemiecki w stopniu dobrym, pos∏uguje si´ sprawnie komputerem.
Mieszka z rodzicami. Po przeprowadzce do Warszawy urwa∏y si´ jej kontakty ze
znajomymi ze szko∏y. Mimo dobrego przygotowania na studia i wczeÊniejszych deklaracji Joanna odracza∏a spotkania majàce na celu zbieranie na ten temat informacji. Zdaniem asystentki Eli Joanna reagowa∏a niemal˝e panikà na ka˝de nowe wyzwania. Dopiero po kilku miesiàcach wspó∏pracy i chwilach wspólnie sp´dzonego
czasu bez nowych obowiàzków, Joanna sama zaproponowa∏a Eli wspólny wyjazd
na uczelni´. Obecnie Joanna czeka na rozpocz´cie roku, pokonuje coraz d∏u˝sze
odcinki trasy samodzielnie. Rodzice pytajà nas o dalsze mo˝liwoÊci korzystania
z pomocy Eli.
Grzegorz ma 27 lat. Od urodzenia jest osobà niepe∏nosprawnà, ma mózgowe pora˝enie dzieci´ce, nie porusza si´ samodzielnie – jeêdzi na wózku. Z powodu niewyraênej mowy trudno mu si´ czasem porozumieç z ludêmi, szczególnie w sklepach lub w urz´dach.
Zdaniem asystenta Marcina, podczas pierwszych miesi´cy wspó∏pracy, Grzegorz by∏ bardzo wycofany i nieÊmia∏y. Oprócz próÊb o towarzyszenie podczas drogi na zaj´cia i ewentualnie pomoc w zakupach, trudno by∏o Grzegorzowi zdefiniowaç w czym jeszcze Marcin móg∏by mu pomóc. Grzegorz mieszka sam. WczeÊniej
musia∏ prosiç sàsiadów o pomoc w zjechaniu na parter i wyprowadzenie wózka
na dwór. Czasem przebywa∏ sam w domu, nie mogàc wyjÊç, nawet pi´ç dni.
W dzieƒ wpada∏a tylko opiekunka spo∏eczna z obiadem. Po kilku spotkaniach
Grzegorz zaczà∏ opowiadaç asystentowi o swoich zainteresowaniach, jak i równie˝
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o problemach rodzinnych. Przeprasza∏, ˝e zawraca g∏ow´ ale do tej pory nie mia∏
z kim na ten temat pogadaç. Pó∏ roku temu Grzegorz rozpoczà∏ ponownie rehabilitacj´, na którà jeêdzi razem z Marcinem, rozwija swoje zainteresowania, dzi´ki
„za∏atwieniu kompa”. Jak mówi∏, „w koƒcu po siedmiu latach pojecha∏ na Starówk´ i zobaczy∏ Wis∏´, zjad∏ zapiekank´ ze zwyk∏ej budki w centrum, by∏ na basenie,
robià kilometry, wypadajà za Warszaw´... i prowadzà m´skie rozmowy”. Asystent
Marcin zadaje pytanie o dalszà wspó∏prac´, bo nie zostawi GrzeÊka.
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IMPLEMENTACJA

US¸UG AON
DO ROZWIÑZA¡ PRAWNYCH
I SYSTEMOWYCH
Magdalena Bojarska, Beata Karliƒska, Marek St´pniak
Stanowisko asystenta osoby niepe∏nosprawnej stworzone zosta∏o Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. bez okreÊlenia zasad
praktycznego funkcjonowania zawodu asystenta. Brak jest podstaw prawnych
do zatrudniania osób, które naby∏y odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne
z profilem edukacyjnym okreÊlonym przez MEN. Nie zosta∏y wskazane êród∏a finansowania us∏ug asystenckich ani zasady ich przyznawania osobom niepe∏nosprawnym.
W aktualnie obowiàzujàcych przepisach prawnych termin Asystent ON pojawia si´ w sposób mocno niekonsekwentny. Np. Rozporzàdzenie w sprawie specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. przyznaje prawo wykonywania tych us∏ug asystentom ON, ograniczajàc jednak ich stosowanie tylko
do osób z zaburzeniami psychicznymi, i stawiajàc wymóg minimum pó∏rocznego
sta˝u pracy asystentów w szpitalach psychiatrycznych i innych placówkach dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Z kolei Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych zawiera trzy przepisy odnoszàce si´ do, w pewnej mierze us∏ug asystenckich:
a) art. 26 d zezwala na refundacj´ przez PFRON „miesi´cznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagajàcych pracownikowi niepe∏nosprawnemu w pracy
w zakresie czynnoÊci u∏atwiajàcych komunikowanie si´ z otoczeniem, a tak˝e
czynnoÊci niemo˝liwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepe∏nosprawnego na stanowisku pracy”
b) art. 40 p. 5 zak∏ada finansowanie przez PFRON podczas szkoleƒ zawodowych ON
„kosztu us∏ug t∏umacza j´zyka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszàcej osobie niepe∏nosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego
stopnia niepe∏nosprawnoÊci”;
c) art. 10 e p. 3 okreÊla, ˝e do udzia∏u w turnusie rehabilitacyjnym ON mo˝e uzyskaç
„dofinansowanie ze Êrodków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna”.
Na tych przyk∏adach widaç bardzo fragmentaryczne podejÊcie do idei asystencji. Szczególnie pierwsza z tych regulacji ma doÊç kuriozalny charakter. Przepis
dotyczàcy mo˝liwoÊci refundacji pracodawcy przez PFRON cz´Êci wynagrodzenia
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pracownika wspomagajàcego osob´ niepe∏nosprawnà w realizacji zadaƒ pracowniczych odnosi si´ po cz´Êci do instytucji trenera pracy / asystenta zawodowego,
czyli wykwalifikowanej osoby wspierajàcej niepe∏nosprawnego pracownika
w miejscu pracy. Jednak koncepcja refundowania pracodawcy bardzo niewielkiej
cz´Êci wynagrodzenia sprawnego pracownika, który wesprze pracownika niepe∏nosprawnego, okaza∏a si´ z gruntu chybiona. Z uwagi na biurokratyczne procedury stosowania tej regulacji oraz zbyt ma∏e korzyÊci (mo˝liwoÊç refundacji kwoty
poni˝ej 200 z∏ miesi´cznie), pracodawcy nie sà prawie w ogóle zainteresowani korzystaniem z niej.
Przy braku konkretnych ram prawnych dla zatrudniania asystentów w ramach
systemu rehabilitacji spo∏ecznej czy zawodowej lub systemu pomocy spo∏ecznej,
us∏uga ta realizowana jest g∏ównie przez organizacje pozarzàdowe, korzystajàce
z finansowania ze êróde∏ publicznych i Êrodków UE.
Rezultat AON mo˝e byç zastosowany przez wszystkie instytucje i organizacje,
które dzia∏ajà na rzecz osób niepe∏nosprawnych. Samorzàdy terytorialne mogà
wdra˝aç rezultat na swoim terenie, zlecajàc koordynacj´ us∏ug asystenckich wyspecjalizowanym placówkom wsparcia ON, np. organizacjom pozarzàdowym, które zapewnià pe∏nà infrastruktur´ i administrowanie ofertà us∏ug. Us∏ugi te powinny mieç
zasi´g lokalny, dlatego optymalnym rozwiàzaniem by∏oby udost´pnianie ich poprzez sieç dzia∏ajàcych instytucji gminnych lub powiatowych – OPS lub PCPR. Kandydaci na asystentów mogà byç rekrutowani spoÊród osób bezrobotnych bàdê absolwentów szkó∏ policealnych o profilu zawodowym Asystent ON, nale˝y jednak
umo˝liwiç prac´ w zawodzie osobom, które ukoƒczy∏y studia na kierunkach tzw.
spo∏ecznych: absolwentom szkó∏ kszta∏càcych pracowników socjalnych lub uczelni
wy˝szych (pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna).
Aby upowszechniç us∏ugi asystenckie Êwiadczone przez asystenta osoby niepe∏nosprawnej i asystenta osobistego osoby niepe∏nosprawnej, konieczne jest stworzenie systemu opartego na trwa∏ych podstawach prawnych.
Partnerstwa proponujà wpisanie us∏ugi asystenckiej do narz´dzi aktywizacji ON,
przydzielanych na poziomie orzekania o niepe∏nosprawnoÊci. Us∏uga asystenta
przyznana w orzeczeniu mog∏aby byç finansowana cz´Êciowo przez Paƒstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych i przydzielana poprzez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie. Dzi´ki Êrodkom otrzymanym z PFRON osoba niepe∏nosprawna mog∏aby sama zakupiç odpowiednià iloÊç godzin us∏ugi u oferujàcych je
Êwiadczeniodawców lub te˝ PCPR mog∏yby zlecaç organizacjom czy innym wyspecjalizowanym podmiotom wykonanie us∏ugi na rzecz ich podopiecznych.
Aby us∏ugi asystenckie mog∏y byç przydzielane na poziomie gmin poprzez sieç
OÊrodków Pomocy Spo∏ecznej, nale˝a∏oby zmieniç treÊç Rozporzàdzenia Ministra
Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us∏ug
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opiekuƒczych (Dz. U. z dnia 30 wrzeÊnia 2005 r), rozszerzajàc zawartà w art. 3 p.
2 Rozporzàdzenia list´ jednostek, w których osoby Êwiadczàce specjalistyczne
us∏ugi muszà odbyç co najmniej pó∏roczny sta˝, o placówki terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób z ró˝nymi rodzajami niepe∏nosprawnoÊci. Widoczna jest tu
niekonsekwencja ustawodawcy, bowiem zgodnie z aktualnym brzmieniem tego
Rozporzàdzenia us∏ugi specjalistyczne dotyczyç mogà osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujàcych psychicznie, osób chorujàcych neurologicznie lub
z uszkodzeniem centralnego uk∏adu nerwowego, osób z upoÊledzeniem umys∏owym ale równie˝ osób z uszkodzeniami narzàdów ruchu i innych.
Wa˝nym elementem u∏atwiajàcym dost´pnoÊç tych us∏ug by∏oby przyj´cie
w odniesieniu do us∏ug asystenckich bardziej elastycznej formu∏y ni˝ zapisane
obecnie z mocy Ustawy o pomocy spo∏ecznej kryterium dochodowoÊci. Us∏ugi specjalistyczne sà bowiem znaczàco bardziej kosztowne od zwyk∏ych us∏ug opiekuƒczych, dlatego nale˝a∏oby przyjàç inne zasady przeliczania dochodu i wysokoÊci
odp∏atnoÊci za te us∏ugi, np. zak∏adajàc refundacj´ cz´Êci ich kosztu przez PFRON.
Przy obecnych przepisach wi´kszoÊci ON, szczególnie podopiecznych OPS, nie
b´dzie staç na korzystanie z us∏ugi asysty.
Nale˝y stworzyç PFRON mo˝liwoÊç kontraktowania us∏ug asystenckich u organizacji pozarzàdowych na zasadzie umów wieloletnich, w ramach programów celowych. Us∏ugi AON mo˝na równie˝ wpisaç do regionalnych lub gminnych strategii rozwiàzywania problemów spo∏ecznych, dzi´ki czemu mo˝liwe by∏oby pozyskanie Êrodków z funduszy strukturalnych UE (Kapita∏ Ludzki).
Gdyby us∏ugi asystenckie by∏y dost´pne w ramach ogólnego systemu wsparcia
ON realizowanego przez samorzàdy terytorialne, powinny byç prowadzone na zasadzie delegowania zadaƒ w∏asnych samorzàdów do organizacji pozarzàdowych,
które zabezpiecza∏yby ca∏y obszar dodatkowego wsparcia, koniecznego w przypadku osób z niepe∏nosprawnoÊcià i jednoczeÊnie wykluczonych spo∏ecznie lub osób
z niesprawnoÊcià intelektualnà.
Funkcje asystenta ON mo˝na uzupe∏niç i rozszerzyç o dodatkowe kompetencje
w zakresie aktywizacji zawodowej i wsparcia ON na rynku pracy i w zatrudnieniu.
Osoba o takich kompetencjach mo˝e wykonywaç zawód asystenta zawodowego
lub trenera pracy, czyli wykwalifikowanej osoby, która wspiera ON w przygotowaniu do wejÊcia na rynek pracy, znalezieniu zatrudnienia a nast´pnie w utrzymaniu
si´ w zatrudnieniu.
Dodatkowo realizatorzy us∏ug asystenckich Êwiadczonych przez asystenta osobistego osoby niepe∏nosprawnej wystàpià o wpisanie tego zawodu do klasyfikacji
zawodów oraz wyodr´bnienie go w przepisach prawnych.
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