
 

 

 

„CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

 

Realizator „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”, 

zaprasza do udziału w projekcie, którego celem  

jest wsparcie niezależnego życia 

osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych 

przez organizowanie i świadczenie usług asystenckich. 

 

 

Czas realizacji usług od 01.12.2017 r. do 30.04.2020 r. 

 

Dla kogo: 

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością, w tym w szczególności zaliczone do 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, będące mieszkańcami powiatu sieradzkiego.  

 

Działania: 

Oferujemy wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, którego zadaniem będzie 

dotrzymywanie towarzystwa i pomoc w pokonywaniu codziennych problemów w obszarach aktywizacji 

społecznej, zawodowej, edukacyjnej, m. in. : 

- wsparcie w przemieszczaniu się w wybrane przez uczestnika projektu miejsca m. in. praca, urzędy 

pracy, podmioty aktywizujące zawodowo, lekarz, punkty usługowe, zajęcia terapeutyczne oraz asysta   

w tych miejscach, 

- wsparcie dzieci i młodzieży w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, 

wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia, 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w kontaktach z urzędami, 

- wsparcie i towarzyszenie podczas korzystania z dóbr kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz 

obiektów użyteczności publicznej: muzeum, teatr, kino, obiekty sportowe, gastronomiczne, itp., a także 

możliwość sfinansowania  wejść do tych miejsc, 

- towarzyszenie w zakupach. 

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na usługi asystenckie 

dostępne pod adresem biura projektu: 

usługi asystenckie dostępne pod adresem biura projektu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 

ul. Plac Wojewódzki 3, 98 – 200 Sieradz, 

tel. (43) 827-18-07, (43) 822-43-77, pok. nr 408 oraz nr 209, 

lub na stronie internetowej: 

www.pcprsieradz.pl w zakładce Projekt CUS 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM”  

JEST SZANSĄ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ ICH OPIEKUNÓW 

FAKTYCZNYCH NA ROZPOCZĘCIE NIEZALEŻNEGO ŻYCIA. 

 

ZAPRASZAMY DO NAS !!! 

 

 

http://www.pcprsieradz.pl/

