
 
Projekt „Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie  9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne.  
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w 
województwie łódzkim o 43 osoby (30 kobiet i 13 mężczyzn) niesamodzielnych (osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) ze względu na niepełnosprawność, 
mającymi służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z 
niesamodzielności m.in poprzez realizację usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania dla w/w osób, działalność Klubu Aktywnych oraz zwiększenie dostępu do sprzętu 
rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego i wsparcie psychologiczne dla 43 opiekunów faktycznych 
(35 kobiet i 8 mężczyzn) w okresie 01.06.2019-31.05.2021. 
 
Wsparcie w ramach projektu: 

• OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK WSPARCIA W PROJEKCIE (liczba uczestników 
zadania: 43 osoby niesamodzielne niepełnosprawne i 43 opiekunów faktycznych) 

• USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (liczba uczestników zadania: 18 osób 
niesamodzielnych niepełnosprawnych) 

• UTWORZENIE KLUBU AKTYWNYCH (liczba uczestników zadania: 25 osób 
niesamodzielnych  niepełnosprawnych) 

• WSPARCIE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH (43 opiekunów 
faktycznych) 

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO (liczba uczestników zadania: 43 osoby 
niesamodzielne niepełnosprawne i 43 opiekunów faktycznych) 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie: 
Projekt skierowany do grupy docelowej z województwa łódzkiego (osób fizycznych, uczących 
się/pracujących/ zamieszkujących województwo łódzkie w myśl Kodeksu Cywilnego), w tym: 

• 43 osób niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu) ze względu na niepełnosprawnych tj. osób, które ze względu na 
niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (według definicji 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 ). 

W przypadku osób chcących skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
konieczne jest dodatkowo posiadanie statusu: 



 
a) osoby samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, która jest  pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych 

uprawnień, zasobów i możliwości;  

b) osoby samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, 

zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby 

i możliwości; 

c) osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić 

odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 

• 43 opiekunów faktycznych, tj. osób pełnoletnich opiekujących się osobą 
niepełnosprawną niesamodzielną (tj. osobą niepełnosprawną potrzebującą wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu), niebędących opiekunami zawodowymi i niepobierających 
wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki. 

 
Osoby preferowane w projekcie, które uzyskają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji: 
W odniesieniu do osób niepełnosprawnych niesamodzielnych (osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu): 

• osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ ( z zastrzeżeniem, iż zakres wsparcia w projekcie nie 
będzie powielał działań, które dana osoba/rodzina otrzymała/otrzymuje w ramach 
działań towarzysz. w POPŻ) 

• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby z 
niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym z 
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

• pierwszeństwo przed w/w mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie) o 
którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 W odniesieniu do opiekunów faktycznych: 

• kobiety 

 
Planowane efekty projektu: 

• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK): 1 
• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu: 29 
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących 
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 2 

• Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu: 29 



• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 43 

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie [osoby]: 
43 

• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 29 
• Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie: 43 
• Liczba opracowanych Indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie: 43 

 
Informacje dodatkowe: 

• Projekt realizowany jest przez FUNDACJĘ "SWOBODA” w partnerstwie z OŚRODKIEM 
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH 

• Biuro projektu: ul. Sosnowa 4, 95- 015 Głowno, tel.: 42 710 75 46 
• Wartość Projektu: 998 211,25 PLN 
• Dofinansowanie Projektu z UE:  848 479,56 PLN 
• Wkład własny: 102 260,00 PLN 
• Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.05.2021 r. 
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