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Łódź, 11 kwietnia 2019 r.

Łódzkie stawia na Centra Usług Środowiskowych
Centra Usług Środowiskowych, to stosunkowo nowy, ale coraz bardziej
popularny model współpracy, który zakłada możliwość wspólnej realizacji
projektów na terenie danego powiatu przez organizacje pozarządowe i
samorządy.

Centra Usług Środowiskowych to miejsca, w których odpowiednią pomoc
i kompleksowe wsparcie mogą otrzymać mieszkańcy całego powiatu. To
jednocześnie skuteczna odpowiedź na problemy dotykające osób
najbardziej potrzebujących – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi z
niepełnosprawnościami oraz osób niesamodzielnych wymagających
opieki ze względu na podeszły wiek czy stan zdrowia.
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Łódzkie stawia na Centra Usług Środowiskowych
Zakres świadczonych usług społecznych może obejmować m.in. :
usługi asystenckie świadczone przez asystenta osoby z niepełnosprawnością, czy
asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze
dzienne formy usług opiekuńczych realizowane przez placówki stacjonarne (dzienne
domy pomocy, dzienne kluby itp..)

pomoc sąsiedzką
mieszkania wspomagane
szkolenia i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych,
zwiększające ich kompetencje w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,

usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe
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Łódzkie stawia na Centra Usług Środowiskowych
Zakres świadczonych usług społecznych może obejmować m.in. :
opiekę wytchnieniową

wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych
przewóz do miejsca świadczenia usług
dowożenie posiłków
teleopiekę
usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane przez OPS/PCPR
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzone w prowadzone zgodnie
z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wybrane usługi zdrowotne świadczone w lokalnym środowisku
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Nie od razu CUŚ zbudowano…

Obecna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 przyniosła szereg zmian, w tym
możliwość finansowania po raz pierwszy z funduszy unijnych usług społecznych
i zdrowotnych świadczonych w lokalnym środowisku.
Ze względu na narastające zjawisko depopulacji, systematyczne wydłużanie się
średniej życia, przyrost odsetka osób dotkniętych negatywnymi skutkami chorób
cywilizacyjnych niezwykle istotne jest zapewnienie dostępu do najszerszego
katalogu usług świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych.
Takie możliwości daje realizacja projektów w formule terytorialnej.
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Nie od razu CUŚ zbudowano…
Koncepcja współpracy lokalnego samorządu
z podmiotami tzw. 3 sektora tj. fundacjami,
stowarzyszeniami itp. promowana jest zarówno
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jak
i Komisję Europejską.
Analiza dostępnych materiałów, opracowań,
raportów zachęciła nas do promocji i rozwoju
idei projektów partnerskich z udziałem
lokalnych podmiotów. Narodziła się koncepcja
Centrów Usług Społecznych.
Blisko 3 lata temu w czerwcu 2016 r. odbyły się
pierwsze konsultacje dotyczące CUS.
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Nie od razu CUŚ zbudowano…
To było bardzo gorące i pracowite lato bo 2 tygodnie

później w lipcu 2016 r. zorganizowaliśmy seminarium
dotyczące deinstytucjonalizacji usług społecznych
i zdrowotnych. Gościliśmy ekspertów: Pana Cezarego
Miżejewskiego oraz Pana Pawła Zduna (MIiR).
Eksperci podkreślali, że najlepszym rozwiązaniem dla
rozwoju tego typu usług jest opieka środowiskowa
świadczona w miejscu zamieszkania i realizacja
kompleksowych projektów. Temat deinstytucjonalizacji
niejednokrotnie poruszany był także na kolejnych
spotkaniach i seminariach organizowanych przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
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Nie od razu CUŚ zbudowano…
W trakcie niespełna 2,5 roku zorganizowaliśmy 4
seminaria dotyczące rozwoju szeroko pojętych usług
środowiskowych, blisko 20 spotkań promocyjnoinformacyjnych w siedzibie WUP w Łodzi i ponad 30
konsultacji wyjazdowych w regionie.
W kolejnych edycjach konkursu na Centra
rozszerzyliśmy wsparcie o usługi zdrowotne,
i tak Centra Usług Społecznych zaczęły przekształcać
się w Centra Usług Środowiskowych oferujące
zarówno usługi społeczne, jak i zdrowotne.
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Nie od razu CUŚ zbudowano…
Najważniejsze jest, że dzięki funduszom Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego:
decyzje o dofinansowaniu CUŚ otrzymało 15 projektów na kwotę
blisko 60 mln zł.

obecnie funkcjonuje już 10 Centrów, z usług których mogą korzystać
mieszkańcy miasta Łodzi, Skierniewic, Piotrkowa Trybunalskiego i
powiatów: łódzkiego-wschodniego, sieradzkiego, wieruszowskiego,
bełchatowskiego, tomaszowskiego, rawskiego i opoczyńskiego.
w kwietniu 2019 r. zostaną wypłacone pierwsze transze
dofinansowania dla 4 pozostałych umów i rozpocznie działalność
Centrum na terenie powiatów zgierskiego, skierniewickiego,
wieluńskiego i piotrkowskiego.
W przypadku kolejnego Centrum wewnętrzne problemy w zakresie
partnerstwa uniemożliwiły podpisanie umowy o dofinansowanie.
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Nie od razu CUŚ zbudowano…

usługi społeczne i
zdrowotne

usługi społeczne
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Łódzkie stawia na Centra Usług Środowiskowych
W zależności od lokalnych uwarunkowań liderami w projektach dotyczących CUS są:

powiaty
np. wieruszowski, rawski, łódzki wschodni, sieradzki
gminy
np. Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, miasto Łódź, miasto
Piotrków
podmioty ekonomii społecznej

np. Stowarzyszenie Przystań (powiat bełchatowski)
i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My (miasto
Skierniewice)
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Łódzkie stawia na Centra Usług Środowiskowych
19 marca 2019 r. został ogłoszony konkurs
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19.
Wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem
generatora wniosków, dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl
można
składać
w terminie od 30.04.2019 r. do 17.06.2019 r.

Przedmiotem konkursu jest tworzenie, funkcjonowanie i rozwój
Centrów Usług Środowiskowych.
Kwota przeznaczona na ten nabór wynosi 18 542 925,00 zł.
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Łódzkie stawia na Centra Usług Środowiskowych
W chwili obecnej jest to jedyny konkurs na
finansowanie usług społeczno-zdrowotnych
zaplanowany na ten rok.
Serdecznie
zapraszam
na
spotkanie
promocyjno-informacyjne organizowane w
dniu 14.05.2019 r. w siedzibie WUP w Łodzi
przy ulicy Wólczańskiej 49.
Szczegółowe
informacje
o
konkursie
dostępne są na naszej stronie internetowej
http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpowl/konkurs-poddzialanie-ix.2.1-1/2019
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Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Łódź ul. Wólczańska 49
pok. 1.03 i 1.04
tel. (42) 638 91 30/39
rpo@wup.lodz.pl
www.rpo.wup.lodz.pl

Oddział Naboru wniosków III
Łódź ul. Wólczańska 49
pok. 2.25 i 2.24
tel. (42) 638 91 55/54/52
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