„Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu
w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi,
w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona
oraz osób starszych”
Informacje nt projektu https://www.rcpslodz.pl/index.php/projekty/projekt-po-wer-niezalezne-zyciewypracowanie-standardu-i-przeprowadzenie-pilotazu-w-zakresie-uslug-mieszkalnictwawspomaganego/informacja-nt-projektu

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, iż z dniem
03.04.2018 r., rozpoczęło realizację Projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu
i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami
neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
Projekt realizowany jest w ramach konkursu II Osi Priorytetowej PO WER nr POWR.02.08.00-IP-03-00001/17 typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotażu, Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej tj.:
1. Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
2. Partner nr 1: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
3. Partner nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.
Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania
projektu dla Województwa Łódzkiego/Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wynosi: 1 618
718,20 zł
Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.
Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie
osobom o specyficznych potrzebach w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera
i chorobą Parkinsona oraz osób starszych na terenie 5 gmin (3 gminy z województwa łódzkiego, gdzie
zostaną utworzone 4 mieszkania, 2 gminy z województwa opolskiego, gdzie zostaną utworzone 3
mieszkania) poprzez realizację następujących zadań:
1. Wprowadzenie diagnostyczne modelu/standardu z zakresu de instytucjonalizacji,

2. Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu de instytucjonalizacji,
3. Wdrożenie

opracowanego

modelu/standardu

na

rzecz

deinstytucjonalizacji

usług

modelu/standardu

na

rzecz

deinstytucjonalizacji

usług

w województwie łódzkim,
4. Wdrożenie

opracowanego

w województwie opolskim,
5. Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla
przedstawicieli JST i NGO.
„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz
wsparcia osób i rodzin”
Informacje nt projektu - https://www.rcpslodz.pl/index.php/projekty/projekt-po-wer-kooperacje-3dmodel-wielosektorowej-wspolpracy-na-rzecz-wsparcia-osob-i-rodzin/informacja-nt-projektu
„KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” projekt
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc
społeczna. Numer Projektu: POWR.0205.00-00-0209/17

Lider Projektu: Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
Partnerzy:
• Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
• Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
• Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE stanowi: 22 681 431,03 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Łódzkiego wynosi 5 830 029,87
zł. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Celem projektu jest:
•

Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia
społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania, m. in. pomocy społecznej,
edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

•

Wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys.
mieszkańców), który będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wparcie osób/rodzin na
poziomie gminy i powiatu, w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie,
łódzkie, małopolskie i opolskie. Model ma zwiększyć potencjał instytucji gminnych i
powiatowych działających na rzecz włączenia społecznego, a przez to zwiększyć efektywności
ich działań w tym obszarze.

Projekt realizowany jest w następujących fazach:
Faza Modelu: wypracowanie Modelu Kooperacji.
Faza Pilotażu: wdrożenie wypracowanego modelu w wybranych gminach i powiatach i przetestowanie
jego funkcjonalności. Opracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.
Faza Rekomendacji: opracowanie rekomendacji do stosowania wypracowanego i przetestowanego
Modelu.
Faza Edukacyjna: upowszechnianie wypracowanych Modeli Kooperacji. Realizacja działań z zakresu
upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz działań z zakresu popularyzacji Centrum Usług
Społecznych.
„ŁÓDZKIE POMAGA”
Informacje nt projektu https://www.rcpslodz.pl/index.php/projekty/projekt-po-wer-lodzkiepomaga/informacja-nt-projektu

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, iż z dniem 15
czerwca 2020 r., rozpoczęło realizację Projektu grantowego pt. „Łódzkie pomaga”. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym.
Projekt został wybrany do realizacji w trybie nadzwyczajnym w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.02.08.00-IP.03-00-010/20. Łączna wartość projektu
wynosi: 24 507 650,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 20 655 047,42 zł.
Termin realizacji projektu: 15 czerwca 2020 r. – 15 września 2021 r. Wsparcie w ramach projektu
skierowane jest do podmiotów prowadzących zarejestrowane domy pomocy społecznej zlokalizowane
na terenie województwa łódzkiego.

Podstawowym celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym
konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i
bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych
na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach
opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie
województwa łódzkiego DPS. Wsparcie przeznaczone będzie na:
• wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS (z wyłączeniem kadry medycznej),
• zapewnienie możliwości noclegu dla personelu, poza miejscem zamieszkania,
• utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS,
• zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej, testów na COVID- 19.
Działania w ramach projektu będą przeprowadzone w formule grantowej, zgodnie z zapisami art. 35 i
36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

