Agencja EUROPOMOC s. c.
Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego 2014-2020.
OŚ PRIORYTETOWA IX : Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
DZIAŁANIE : 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
KONKURS NR : RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/16 .








Kto może składać wnioski ?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
JST, ich jednostki, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań
publicznych;
urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ustęp 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach wsparcia na rzecz rodzin możliwa jest realizacja następujących działań:
- diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu
przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji;
- pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa tj. wsparcie rodzin w świadomym
podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa w celu
zapobiegania powstawaniu trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- działania doradcze, edukacyjne, np. w zakresie zapobiegania zadłużeniu rodzin;
- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego
np. przez tworzenie zintegrowanej sieci wsparcia opartej na kooperacji instytucji
publicznych z organizacjami pozarządowymi;
- projekty na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych;
- zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie
samodzielności rodzin z osobami starszymi, z niepełnosprawnościami oraz z innymi
osobami niesamodzielnymi;
- realizacja programów profilaktycznych i społecznych, które będą wynikiem
wspólnego zainicjowania oraz realizacji w partnerstwie pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, szkołami
i społecznością lokalną.
Maksymalna intensywność wsparcia: dla projektów OPS i PCPR - 80%
dla pozostałych projektów - 95%.
Nabór wniosków o dofinansowanie : do 14.02.2017 .
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