
Załącznik do zarządzenia nr ZA.011.14.2023.MK 
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie z dn. 15.03.2023 r. 

Standard do usługi:
„Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu

zamieszkania”

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

W  opinii  mieszkańców  gminy  Gogolin  wynikającej  z  przeprowadzonej  diagnozy  potrzeb
i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, związanej z poszerzeniem oferty
wspierania  rodzin  na  terenie  Gminy,  badani  dostrzegali  między  innymi  potrzebę  rozszerzenia
oferty  wsparcia  na  rzecz  seniorów  i  osób  z  niepełnosprawnościami  w  zakresie  pomocy
w czynnościach  domowych  oraz  zapewnieniu  towarzystwa  w  formie  wolontariatu/usług
sąsiedzkich.  W związku z powyższym została podjęta decyzja o stworzeniu usług asystencko-
wspierających, które będą poniekąd łączyć pomoc w codziennych czynnościach domowych jak
i zapewniać towarzystwo osobom tego wymagającym.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Dz. U z 24 września 2019 poz. 1818).

CEL USŁUGI

Celem usługi  asystencko-wspierającej  świadczonej  w  miejscu  zamieszkania  jest  umożliwienie
osobom  dalszego  (jak  najdłuższego)  funkcjonowania  w  swoim  dotychczasowym  środowisku
poprzez odpowiednie wsparcie i zapewniane osobie potrzebującej  pomocy w formie w/w usługi.
Świadczenie  usług  w  sposób  zorganizowany  adekwatnie  do  rozpoznanych  potrzeb  powinno
zawsze zakładać partycypację osoby zainteresowanej w wykonywaniu poszczególnych czynności
wchodzących w zakres usług (charakter wspierająco -  aktywizujący, ale nie wyręczający) oraz
ścisłą  współpracę  w  realizacji  usług  z  najbliższym  otoczeniem  osoby  w  potrzebie (zgodnie
z zasadą pomocniczości).

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Usługa społeczna pt.”Usługi  asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania” jest
przeznaczona dla mieszkańców gminy Gogolin.



ZAKRES RZECZOWY
Zakres usługi pt.”Usługi asystencko-wspierające” obejmuje:

1) podtrzymanie lub poprawa sprawności psychicznej osoby  biorącej udział w usłudze oraz
integracja  ze  społecznością  w  stopniu  adekwatnym  do  indywidualnych  możliwości
i potrzeb; 

2)  kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy 
osoby drugiej; 

3)  podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności; 
4)  podtrzymanie lub zwiększenie aktywności;
5)  zmniejszenie izolacji społecznej;
6) pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego;
7) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

SPECYFIKACJA

Do objęcia pomocą w formie usług asystencko-wspierających jest przewidziane minimum 20 osób
(lecz nie więcej niż do ilości środków zaplanowanych w budżecie CUS na realizację zadania)
w związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego

w ramach  Osi priorytetowej  II.  Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku  pracy,  gospodarki
i edukacji,  Działanie  2.8  Rozwój  usług  społecznych  świadczonych  w  środowisku  lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Usługobiorca zobowiązany jest do:

1. Realizacji usług asystencko-wspierających wyłącznie na terenie gminy Gogolin wspólnie 
z wnioskodawcą w obszarach takich jak:

a) ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba;
b) działanie  na  rzecz  zapobiegania  marginalizacji  uczestników  projektu  w  środowisku

lokalnym i miejscu zamieszkania;
c) czytanie książek, czasopism;
d) spacery i inne formy wypoczynku o charakterze kulturalno-społecznym;
e) dotrzymywanie towarzystwa w codziennych czynnościach;
f) wspólne zakupy;
g) pomoc w rozwijaniu pasji i zainteresowań;
h) pomoc w organizacji czasu wolnego;
i) pomoc w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej.

2. Dbania  o  bezpieczeństwo  osoby  objętej  usługą (w  związku  z  czym  ma  prawo  odmówić
wykonania czynności zagrażającej jej zdrowiu i życiu).



3. Wykonywania czynności usługowych wyłącznie w ramach uzgodnionego zakresu  ustalonego
z uczestnikiem projektu.

4. Przestrzegania ilości godzin świadczenia usługi (nie więcej niż 16 godzin miesięcznie) zgodnie
z preferencjami i potrzebami uczestnika projektu.

5. Przeprowadzenia usług w miejscu do tego wyznaczonym tj. na terenie gminy Gogolin.
6. Opracowania  przeprowadzenia  ankiety  monitorującej  poziom  zadowolenia  uczestników

po zakończeniu udziału w usłudze.
7. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych spotkań w ramach usługi poprzez prowadzenie

Imiennej Karty Udzielonego Wsparcia osoby objętej usługą (załącznik nr 1 do standaryzacji).
8. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia usługi w wyznaczonym terminie określonym

dla  uczestnika  projektu,  informację  tę  należy  zawrzeć  w  Karcie  i  zgłosić  Koordynatorowi
Indywidualnych Planów Usług Społecznych najpóźniej w pierwszym dniu roboczym.

9. Prawidłowego  przechowywania,  zabezpieczenia  i  archiwizacji  dokumentacji  uczestników
projektu,  w tym w szczególności dokumentacji medycznej, wytworzonej w czasie świadczonej
usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

10. Objęcia usługą osoby wskazane przez Zlecającego.
11. Świadczenie  usługi  z  aktualnie  obowiązującymi  obostrzeniami  i  zaleceniami

epidemiologicznymi.

WARUNKI LOKALOWE

Usługobiorca zobowiązany jest do świadczenia usług asystencko-wspierających w miejscu bądź
poza miejscem zamieszkania wnioskodawcy na terenie gminy Gogolin. 

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

Ukończona  szkoła  policealna  o  kierunku  opiekunka  środowiskowa  lub  dyplom  zawodowy
uprawniający  do  posługiwania  się  tytułem  opiekunki  środowiskowej,  asystenta  osoby
niepełnosprawnej,  asystenta  medycznego,  pielęgniarki,  opiekuna  osoby  starszej,  opiekuna
medycznego,  opiekuna  w  domu  pomocy  społecznej  lub  udokumentowany  udział  w  kursach
dodatkowych  lub  posiadający  doświadczenie  w  opiece  nad  osobami  starszymi,  chorymi
i niepełnosprawnymi.
Osoby realizujące usługi asystencko-wspierające poza wiedzą i kwalifikacjami powinny posiadać
również  psychiczne  i  fizyczne  predyspozycje  do  wykonywania  zawodu  opiekunki/opiekuna  –
między  innymi  charakteryzować  się  cierpliwością,  komunikatywnością  i empatią,  które  są
niezbędne w pracy z ludźmi – zwłaszcza starszymi i niepełnosprawnymi. 

PROCEDURY STOSOWANE PRZY REALIZACJI USŁUGI

 1. Uczestnikami  usługi  mogą być  wyłącznie osoby fizyczne będący mieszkańcami gminy
Gogolin zwani dalej Wnioskodawcą. 

 2. Zgłoszenie wniosku o udział w oferowanej usłudze następuje osobiście u Koordynatorów
Indywidualnych  Planów  Usług  Społecznych  zatrudnionych  w  CUS  lub  w miejscu,



w którym przebywa Wnioskodawca po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem
77 47 49 415, 7747 49 416

 3. Decyzja o kwalifikacji  uczestników usługi zostanie podjęta na podstawie następujących
kryteriów:
 a) kolejności zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu);
 b) kompletności  oraz  poprawności  formalnej  złożonych  Dokumentów  Rekrutacyjnych

stanowiących załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
 4. Regulamin  Rekrutacji  oraz  Dokumenty  Rekrutacyjne  dostępne  są  w  Centrum  Usług

Społecznych w Gogolinie lub na stronie internetowej CUS.
 5. Odmowa  wypełnienia  Dokumentów  Rekrutacyjnych,  a  zwłaszcza  podania  danych

osobowych  potrzebnych  do  monitorowania  wskaźników  kluczowych,  przeprowadzenia
ewaluacji  oraz odmowa zobowiązania się  Wnioskodawcy do przekazania informacji  na
temat  jej  sytuacji  po  opuszczeniu  Projektu,  jest  równoznaczna  z  brakiem  możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu i negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

ZASADY MONITORINGU

 1. W przypadku realizacji Indywidualnego Planu Usług Społecznych:

 a) realizacja  Indywidualnego  Planu  Usług  Społecznych  jest  na  bieżąco  monitorowana
przez Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych, który opracował ten
plan poprzez sprawdzanie listy obecności;

 b) po  zakończeniu  realizacji  Indywidualnego  Planu  Usług  Społecznych,  Koordynator
Indywidualnych  Planów  Usług  Społecznych  przeprowadza  z  osobą  objętą
Indywidualnym Planem Usług Społecznych rozmowę podsumowującą realizację tego
planu;

 c) na podstawie informacji uzyskanych w toku monitorowania realizacji Indywidualnego
Planu  Usług  Społecznych  oraz  rozmowy  podsumowującej  Koordynator
Indywidualnych Planów Usług Społecznych sporządza opis przebiegu i rezultatów tego
planu zgodnie z harmonogramem. Opis dołączany jest do akt sprawy.

 2. W przypadku nieopracowania Indywidualnego Planu Usług Społecznych:

 a) obecność  uczestnika  usługi  jest  na  bieżąco  monitorowana  przez  Koordynatora
Indywidualnych Planów Usług Społecznych, poprzez sprawdzanie listy obecności;

 b) po  zakończeniu  realizacji  usługi  przez  uczestnika,  Koordynator  Indywidualnych
Planów Usług Społecznych przeprowadza z osobą biorącą udział w usłudze rozmowę
podsumowującą;

 c) na  podstawie  informacji  uzyskanych  w  toku  monitorowania  oraz  rozmowy
podsumowującej Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych sporządza
opis przebiegu i rezultatów usług społecznych zgodnie z harmonogramem. 
Opis dołączany jest do akt sprawy.



Załącznik nr 1 do standaryzacji dot.
„Usługi asystencko-wspierające 
świadczone w miejscu zamieszkania”

IMIENNA KARTA UDZIELONEGO WSPARCIA 

………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko osoby objętej usługą)

za okres: od…………………………..(dzień, miesiąc, rok) do:………………… (dzień, miesiąc, rok)

DATA
ILOŚĆ

GODZIN
WYKONANE CZYNNOŚCI

PODPIS OSOBY
OBJĘTEJ USŁUGĄ


