
 
 W związku z realizacją zadania Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w ramach 

projektu „Centrum Dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” podejmowany jest szereg działań, które 

na celu mają usprawnić codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. 

Asystent mimo panującej pandemii COVID-19 stara się sprostać potrzebom i udzielać potrzebnego 

wsparcia swoim podopiecznym. 

 Uczestnicy korzystający z zadania mają nieustanną możliwość otrzymania pomocy w 

zakresie wykonywania czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania 

społecznego, realizacji działań w ramach aktywizacji edukacyjnej, zawodowej. 

Istotną kwestią działań asystenta jest to, że zakres czynności dostosowany jest zawsze do potrzeb, 

oczekiwań, stopnia i rodzaju niepełnosprawności naszych uczestników. 

W trakcie zimowych, mroźnych dni asystent stara się uprzyjemniać swoim podopiecznym 

spędzanie czasu wolnego w miejscu zamieszkania. Dzięki asyście i wsparciu asystenta uczestnicy 

mogą w domowym zaciszu spotkać się i porozmawiać z asystentem. Obserwuje się, że zwłaszcza 

podczas COVID-19 zwykłe spotkanie, dialog z drugim człowiekiem okazują się być bardzo ważne i 

potrzebne dla psychospołecznego rozwoju naszych podopiecznych. W domowym zaciszu 

uczestnicy przy pomocy asystenta mają również możliwość rozwijania swoich pasji, zdolności, 

zainteresowań. Dzięki temu powstały w ostatnim czasie przepiękne, wykonane prace manualne oraz 

przepyszne wypieki. Odbyły się również z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego spotkania 

okazjonalne. 

W dobie pandemii ważną kwestią staje się sprawne załatwianie spraw urzędowych. Asystent 

udziela na bieżąco w tym zakresie asysty i wsparcia, w tym pomaga uczestnikom wypełniać 

niezbędne wnioski, druki, formularze. Nawiązywać kontakt z pracownikami urzędów oraz udziela 

asysty i wsparcia podczas docierania oraz powrotu z ww. miejsc, uwzględniając możliwość 

skorzystania przez uczestnika projektu z usługi transportowej, która jest realizowana w ramach 

zadania. 



 
Nie należy zapomnieć również o zabezpieczaniu na rzecz naszych podopiecznych podstawowych 

potrzebach życiowych. Udzielenie im asysty i wsparcia w zakresie realizacji niezbędnych zakupów, 

dotarcia na wizyty w salonie fryzjerskim, na wizyty lekarskie, do punktów aptecznych, itp. staje 

niezmiennie bardzo ważnym elementem codziennej egzystencji. 

 Reasumując, pandemia COVID-19 nie spowodowała, że nasi podopieczni mają ograniczone 

możliwości korzystania z usług asystenckich. Zachowując wszelkie możliwe zasady reżimu 

sanitarnego staramy się chronić i dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczestników, a 

jednocześnie oferować im różne formy wsparcia społecznego. O efektach pracy asystenta świadczą 

zamieszczone poniżej fotografie. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 


