Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze
w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.2.A
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, informuje, iż osoby chętne do uzyskania bezpłatnego
wsparcia mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych Ośrodka.
Zgodnie z SZOOP RPO WD odbiorcy wsparcia to:
•

•
•
•

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane
jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – jedynie
jako element projektu właściwego;
dzieci w zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej;
osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz rodziny i pieczy zastępczej.

Projekty składane w ramach typu operacji 9.2.A., tj. projekty ukierunkowane na usługi asystenckie
i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej:
1) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
2) usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;
3) tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych
w placówkach całodobowego pobytu;
4) tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną
opiekę nad osobami niesamodzielnymi (np. dzienne domy pomocy, kluby seniora)
W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być następujące typy
operacji:
1) wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe na rzecz osób
niesamodzielnych.
2) usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie,
w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób (np. likwidowanie
barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie tworzenia
wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu
pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie
wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia – jako
element kompleksowego projektu;
3) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, np. teleopieki,
systemów przywoławczych – jako element kompleksowego projektu;
4) działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez:
kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń− dla opiekunów
faktycznych, w tym m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi, poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji−
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest
niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, jako
element kompleksowego projektu.
5) szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/
kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników socjalnych,
pokój nr: 20, 21, 22, 23, 24 oraz w Biurze Projektu nr 16
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