Spotkanie informacyjne dla
potencjalnych grantobiorców projektu
grantowego EFS
Świecie, 15 grudzień 2017

ZADANIE 1
Typy projektu: 1 a i 1 b

Utworzenie klubu samopomocy (1a),
świetlicy środowiskowej (1b)

GRUPA DOCELOWA
Osoby zagrożone
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym z terenów
objętych LSR

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 ustawy o
pomocy społecznej

osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.: bezdomni,
uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych,
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą

(W rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji wsparcia w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020)

osoby nieletnie, objęte kuratela sądową

osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie dokumentu
poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię

osoby niesamodzielne
osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu objętego grantem jest:


spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w
projekcie objętym grantem, potwierdzonych odpowiednim dokumentem
urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania
ww. dokumentu odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu;



uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do
rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie
lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych
oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie osoby fizycznej do
przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

- trening umiejętności
samoobsługi i zaradności życiowej,
umiejętności społecznych i
interpersonalnych, umiejętności
spędzania wolnego czasu,
- zajęcia usprawniające – sportowe,
rekreacyjne,
- terapia zajęciowa – indywidualna i
grupowa

prowadzenie
wszelkiego rodzaju
działań
wspierającorehabilitacyjnego

Przykładowe formy
działań:
-grupy samopomocowe
-grupy wsparcia
-grupy terapeutyczne
-grupy edukacyjne
-poradnictwo, doradztwo
-wolontariat
-wymiana usług (barter)

Typ projektu nr 1 a
jest ośrodkiem
wsparcia dla osób
niesamodzielnych

KLUB
SAMOPOMOCY

zakres wsparcia
ustala gmina w
uzgodnieniu z
wojewodą

działa
w oparciu o
ustawę o
pomocy
społecznej

jest prowadzony
przez gminę
(gmina może zlecić
prowadzenie klubu
ngo)

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Typ projektu nr 1 b

działania edukacyjne

(pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne, rozwój zainteresowań)

działania profilaktyczne (ćwiczenie asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia)

działania opiekuńcze i współpraca (współpraca z rodzicami, opiekunami, instytucjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, dożywianie)

działania wychowawcze

(nauka savoir-vivre, nauka współpracy i współdziałania w grupie)

działania organizujące czas wolny
Działalność tego typu placówek reguluje
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Rozdział 3 Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka)

Warunki realizacji usług opiekuńczych w formie klubów samopomocy
oraz świetlic środowiskowych:
•

Wsparcie musi prowadzić do zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych;

•

Usługa opiekuńcza świadczona będzie przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje;

•

Usługa asystencka świadczona będzie przez asystenta osoby niepełnosprawnej (posiadającego wykształcenie w
zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem MEN;

•

Wsparcie w pierwszej kolejności będzie adresowane do osób z niepełnosprawnościami i osób
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

•

W ramach świetlic środowiskowych powinny być realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu
kompetencji kluczowych.
Po zakończeniu okresu realizacji projektu konieczne jest
ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI miejsc asystenckich i opiekuńczych.

Koszty racjonalnych usprawnień
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 koszty racjonalnych usprawnień, to wydatki
pojawiające się podczas realizacji projektu związane z koniecznością wsparcia w projekcie
uczestnika ze specjalnymi potrzebami, nieprzewidziane wcześniej w budżecie projektu.
Koszty racjonalnych usprawnień to np.:


koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;



koszt asystenta osoby z niepełnosprawnością;



koszt dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.

Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie
nie może przekroczyć 12 tys. zł.

Wskaźnik rezultatu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu - (I nabór 15 miejsc) łącznie 30 miejsc,

Wskaźnik produktu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - (I nabór 30 osób) łącznie 60 osób,

ZADANIE

kluby samopomocy (1a) i
świetlice środowiskowe (1b)

LICZBA
GRANTÓW
4
4

LICZBA UCZESTNIKÓW
OBJĘTYCH WSPARCIEM

MAX KWOTA GRANTU
[PLN]
(85% EFS)

60

50 TYS.

(I nabór)
(II nabór)

Planowany harmonogram naborów wniosków na projekty objęte grantem – zadanie 1
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
O POWIERZENIE GRANTÓW

OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW

PODPISANIE UMÓW O
POWIERZENIE GRANTÓW

I kwartał 2018

II kwartał 2018

II kwartał 2018 (VI)

III kwartał 2018

III / IV kwartał 2018

IV kwartał 2018 (X)
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