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RADY MIASTA LUBART.OW
z

dnia

...2020

r,.

w sprawie przyst4pienia Gminy Miasto Lubart6w do realizacji Programu

,rAsystent

osobisty osoby niepelnosprawnej'o- edycj a 2019 -2020

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
23 pu\dziernika 2018 r. o SolidarnoSciowym Funduszu Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2192, poz. 1622, 1696, 2473) Rada Miasta Lubart6w uchwala,
co nastgpuje:

$

1.

Gmina Miasto Lubart6w przystgpuje do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby
niepelnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego ze Srodk6w SolidarnoSciowego
Funduszu Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych.

$2.
realizacjq Programu okreSlonego
OSrodek Pomocy Spolecznej w Lubartowie.

Dzialania zwi4zare

z

w$I

bgdzie podejmowal Miejski

$3.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Lubart6w.
$4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Rady Miasta
Grzegorz Gregorowicz

Uzasadnienie

Ministerstwo Rodziny Pracy

i

Polityki Spolecznej opracowalo program ,,Asystent

osobisty osoby niepelnosprawnej"- edycja 2019-2020. Program ,,Asystent osobisty osoby
niepelnosprawnej" jest adresowany do os6b niepelnosprawnych posiadaj4cych orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoSci. Celem Programu jest m.in.
ograniczenie skutk6w niepelnosprawnoSci oraz stymulorvanie osoby niepelnosprawnej do

podejmowania aktywnoSci spolecznej.

Do

zadafi asystenta nalehec bgdzie m.in. pomoc

wwyjSciu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitacjg
oSrodk6w kultury, pomoc

i

zajgciaterapeutyczne lub do

w zakupach i zalatwianiu spraw urzgdowych. Usluga asystenta

osobistego bgdzie realizowanaprzez 7 dni w tygodniu. 2r6dl.em finansowania Programu s4

Srodki z SolidarnoSciowego Funduszu Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych, kt6rego gl6wn4

ide4 jest m.in. wsparcie spoleczne os6b niepelnosprawnych. Pierwsza edycja programu
obejmuje okres od 1 paldziernika2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po zdiagnozowaniu Srodowiska Gmina Miasto Lubart6w

zNoZyNa

wniosek na Srodki

roku. Zalolono objgcie wsparciem 4 os6b niepelnosprawnych na lqcznq
hczbE 1440 godz. Wsparcie Asystenta wplynie na poprawg jakoSci Zycia os6b

finansowe w 2020

niepelnosprawnych,

Zgodnre

w

z zapisami

szczegolnoSci na umoZliwienie im.iak najbardziej niezaleznego Lycia.

Programu gmina zobowiqzana jest do podjgcia uchwaly

w

sprawie

przyst4pienia do reahzacji Programu. Wobec powyzszego podjgcie uchwaly jest zasadne.
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