10 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Długołęce odbyło się spotkanie pracowników
socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce z przedstawicielem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Moniką Orzeszyną, Pawłem Parusem –
pełnomocnikiem marszałka ds. osób niepełnosprawnych i Anny Jeżowskiej - Siwek koordynatora
projektu z ramienia fundacji „Promyk Słońca”. Na spotkanie zaproszone zostały także osoby
niepełnosprawne z terenu gminy Długołęka, które były zainteresowane udziałem w projekcie
„Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”. Nasi
goście w ciekawy i przystępny sposób opowiedzieli o założeniach projektu oraz o tym, jakie
warunki musi spełnić osoba niepełnosprawna, by wziąć w nim udział. Bardzo dużo czasu
poświecono także na objaśnienie tego, kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej, jakie
powinien mieć predyspozycje, oraz co będzie należało do jego zadań. Projekt będzie trwał do
końca 2019 roku a skorzystać z niego będą mogli mieszkańcy gminy Długołęka, posiadający
orzeczenie o niepełnosprawności. Asystentem osoby niepełnosprawnej może zostać każda osoba z
wyłączeniem osoby pełniącej rolę opiekuna faktycznego. Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON)
to kierunek dla osób cechujących się wysoką odpornością na stres, opanowaniem oraz chęcią
niesienia pomocy. Do zadań AON należeć będzie udzielanie porad i pomocy dotyczącej
zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów a także pobudzanie własnej aktywności i
aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej. AON powinien także potrafić udzielić pierwszej
pomocy w sytuacji
istniejącego zagrożenia. Przede wszystkim zadaniem AON będzie
towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w codziennym życiu, podstawowych czynnościach,
wyjazdach do kina, teatru, spotkaniach z przyjaciółmi.
Rolą asystenta osoby niepełnosprawnej będzie przede wszystkim kompensacja dysfunkcji osoby
niepełnosprawnej, co mocno akcentowali nasi goście. Asystent nie będzie świadczył usług
opiekuńczych ani też pielęgnacyjno-higienicznych. W przypadku osób niewidomych będzie
przewodnikiem, w przypadku osób niesłyszących będzie tłumaczem, zaś osobom poruszającym się
na wózkach będzie pomagał w dojazdach i innych czynnościach, których te osoby nie mogą
wykonywać z racji swojej niepełnosprawności. Istotną kwestią będzie to, że osoba niepełnosprawna
sama powinna określić, jaką rolę w jej życiu pełnić będzie asystent. Kandydat na asystenta osoby
niepełnosprawnej zostanie przeszkolony specjalistycznie. Szkolenie rozpocznie się już 24 kwietnia
2017, trwać będzie 40 godzin, które zostaną rozłożone na 5 dni tygodnia. Dla osób z poza
Wrocławia, przewiedziano możliwość bezpłatnego zakwaterowania (z wyżywieniem) w hotelu na
czas szkolenia.
Co ważne - asystentem osoby niepełnosprawnej może być także osoba z najbliższego otoczenia –
brat, siostra, kuzyn, sąsiad, kolega, to jest osoba, która już pomaga - dzięki udziałowi w projekcie,
taka osoba będzie mogła pobierać wynagrodzenie za swoją pracę. Paweł Parus podkreślił, że usługi
asystenckie zaczynają odgrywać coraz większą rolę i stają się dominującym elementem w
kontekście usamodzielniania osób niepełnosprawnych, szczególnie tych pozostających pod opieką
rodziców. Już dziś ustalono, że w najbliższym czasie zaplanowane zostanie spotkanie z
mieszkańcami
gminy,
zainteresowanymi
zarówno
problematyką
pomocy osobom
niepełnosprawnym,
jak
również
bycia
beneficjentem
programu.
Cały czas prowadzona jest rekrutacja do projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z
niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska” dla osób z gminy Długołęka.
Osoby zainteresowane prezentowaną tematyka prosimy o niezwłoczny kontakt z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Długołęce - z pracownikiem socjalnym Piotrem Szymańskim, telefon
71 315 20 50. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia br. Możliwy jest także bezpośredni kontakt z
Urzędem Marszałkowskim. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe – w załączeniu.
Teresa Klimek – kierownik GOPS w Długołęce

