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Fundusz Solidarnościowy 
 

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych –  edycja 2019 

Celem programu jest zapewnienie wsparcia społecznego w formie świadczenia usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych: 
1) osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 

lat oraz  
2) dzieciom do 16 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji. 

Dla gmin przewidziano dofinansowanie w wysokości do 50 % 
kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w 

tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom 
zwiększenie ilości godzin usług. 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych –  edycja 2019 

Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację ww. Programu w 
wysokości 31 486 688,03 zł, zostały przekazane do 320 gmin, w 
tym na: 
1) usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 27 561 091,34 zł, 
2) specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę  
3 925 596,69 zł. 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Opieka wytchnieniowa –  edycja 2019 

Program kierowany jest do: 
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz  

2) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  
  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, potrzebują wsparcia w 
postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i 
wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. 

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać 
wsparcie finansowe w wysokości do 80% kosztów 

realizacji usług opieki wytchnieniowej. 
 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Opieka wytchnieniowa –  edycja 2019 

Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację ww. Programu 
w wysokości 23 653 841,70 zł, zostały przekazane do 329 
gmin/powiatów, w tym na: 
 
1) Moduł I przeznaczono kwotę 17 697 491,12 zł, 
2) Moduł II przeznaczono kwotę 1 422 308,02 zł, 
3) Moduł III przeznaczono kwotę 4 534 042,56 zł. 

 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Centra opiekuńczo-mieszkalne 

Mieszkanie bez 
barier 

Celem programu jest stworzenie warunków dla jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na powstanie i utrzymanie placówek 
pobytu osób niepełnosprawnych. 

Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.  
 
Osoby z niepełnosprawnościami, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie 
potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, 
stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz 
społecznych), powinny mieć zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i 
godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.  



Fundusz Solidarnościowy 
 

Centra opiekuńczo-mieszkalne 

Mieszkanie bez 
barier 

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w 
trybie ciągłym, środki Funduszu Solidarnościowego na 
realizację Programu w wysokości 10 568 408,99 zł, 
zostały/zostaną przekazane w transzach  do 4 gmin/powiatów. 

 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020  
 
Celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.  
 
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o: 
1) znacznym lub  
2) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  
  
 
  



Fundusz Solidarnościowy 
 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 

Zgodnie z Programem usługę asystenta mogą wykonywać: 
 
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w 
zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, 
 
2) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej 
roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej 
pomocy osobom niepełnosprawnym. 

 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 

 
Jaki jest zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej? 
 
Do jej/jego zadań należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w 
dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, 
instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także 
pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.  
 

 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 

 
W ramach programu opłacany jest: 
 
1) limit godzin usług asystenta, który wynosi 30 godzin miesięcznie,  

 
2) koszt zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów 

w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług asystenta na obszarze województwa, 
w którym zamieszkuje uczestnik Programu,  
 

3) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta. 
 
Po przekroczeniu tego limitu gmina lub powiat może przyznać kolejne godziny ze środków 
własnych. 

 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020  
Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta 

osobistego? 
 

Osoba niepełnosprawna powinna złożyć do urzędu gminy lub 
powiatu „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”. Na jej podstawie jednostka samorządu 
terytorialnego może przyznać usługę asystenta. 
 
Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, 
telefonicznie lub e-mailem. 
 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 

Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację ww. Programu w 
latach 2019-2020 w wysokości 80 423 379,42 zł, zostaną przekazane 
do 492 gmin/powiatów, w tym: 
 
1) w 2019 r. przeznaczono kwotę  773 623,77 zł, 
2) w 2020 r. przeznaczono kwotę 79 649 755,65 zł. 

 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2020 r., zwany planem wsparcia.  

W ogłoszonym w dniu 29 listopada 2019 r. planie wsparcia na 2020 rok 
finansowanym ze środków Funduszu znalazły się wszystkie programy, które były 
realizowane w 2019 r. tj.:  
1) Opieka wytchnieniowa – 40 mln zł, 
2) Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – 30 mln zł, 
3) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 80 mln zł, 
4) Centra opiekuńczo-mieszkalne – 120 mln zł, 
 
oraz świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych   4,543 mld zł. 
 
Dodatkowo środki Funduszu Solidarnościowego zasilą Fundusz Dostępności w 
kwocie 40 mln zł. 

 



Fundusz Solidarnościowy 
 

Plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2020 r., zwany planem wsparcia. 

Ponadto planowana jest realizacja nowych programów/zadań 
zgłoszonych przez: 
1) Ministerstwo Zdrowia,  
2) Ministerstwo Infrastruktury,  
3) Ministerstwo Sportu, 
4) Ministerstwo Cyfryzacji. 
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 Dziękuję za uwagę  


