Agencja EUROPOMOC s. c.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 9 : Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
PODDZIAŁANIE 9.2.1 : Zwiększenie dostępności usług społecznych.
TYP PROJEKTU : Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej
integracji szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych.
KONKURS NR : RPMA.09.02.01-IP.01-14-036/17.
Kto może składać wnioski ?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w
szczególności:
- JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono
realizację zadań publicznych;
- podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia,
- urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
- podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
- PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ustęp
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.







Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na
rzecz osób niesamodzielnych i starszych, w tym:
zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług
świadczonych w lokalnej społeczności;
wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki
realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności;
rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w
celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych
technologii;
działania wspierające opiekunów faktycznych, w szczególności:
⁻
⁻
⁻
⁻




kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów
faktycznych,
poradnictwo (w tym psychologiczne) dla opiekunów,
tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie
pobytu całodobowego lub dziennego,
finansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom
faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego;
działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób
niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć
pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne.
Maksymalna intensywność wsparcia: 93 % .
Nabór wniosków o dofinansowanie : od 28.02.2017 do 28.03.2017 .
Źródło informacji: https://www.funduszedlamazowsza.eu
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