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WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Komunikat
w sprawie typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie
w Poddziałaniu 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja
ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk
wskazanych w Harmonogramie naborów

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej
11 Włączenie Społeczne m.in. w zakresie typów projektów Poddziałania 11.2.5 aktualizacji
ulegają typy projektów wskazane w Harmonogramie naborów wniosków w trybie
konkursowym na 2018 r. RPO WiM 2014-2020.


Aktualizacja polega na:
typ projektu Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz
rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie
indywidualnej diagnozy rodziny)
został zastąpiony
Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie
indywidualnej diagnozy);



typ projektu Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne
i rodzinne dla rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych
został zastąpiony
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne
dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;



typ projektu Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające
się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in: żywienia i higienicznego
trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego,
podziału zadań w rodzinie
został zastąpiony
Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające
się do podniesienia jakości codziennego życia;



typ projektu Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym
z zaburzeniami psychicznymi/osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności
pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji

społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej
członków rodziny)
został zastąpiony
Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym
z zaburzeniami psychicznymi/osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności
pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności
i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie
z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
Ponadto w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne w zakresie
Poddziałania 11.2.5 dodano następujące typy projektów:
 finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/
osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów
faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania
kompleksowości usługi asystenckiej);


wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki,
systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem
zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);



usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in.
opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki
dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy
samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez
możliwość wypożyczania go;



usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu
się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta
w tych miejscach);



usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice
środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy
zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz
rozwijania zainteresowań).

