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Wnioskodawcy
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), o których mowa
w art. 112 ustawy o pomocy społecznej
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
ośrodki pomocy społecznej (OPS), o których mowa
w art. 110 ustawy o pomocy społecznej

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich - partnerem może być dowolny
podmiot, który nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się od dofinansowanie.
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Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w rundach

I runda
od 23.IV.2018 r. godz. 00:00
do 07.V.2018 r. godz. 14:00

II runda
od 06.VIII.2018 r. godz. 00:00
do 20.VIII.2018 r. godz. 14:00

III runda
od 22.X.2018 r. godz. 00:00
do 05.XI.2018 r. godz. 14:00
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Kwota środków na dofinansowanie projektów

12 501 000 PLN
I runda
4 167 000 PLN

II runda
4 167 000PLN

III runda
4 167 000PLN
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Wsparciem mogą być objęte
1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym
2. osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy
zastępczej oraz osoby będące kandydatami do przysposobienia dziecka
3. otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
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Formy wsparcia
1. usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służące
pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych
2. usługi w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci powyżej 3
roku życia i młodzieży, służące integracji społecznej oraz
zapobieganiu patologiom.
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Usługi wspierania rodziny
1. praca z rodziną
- asystentura rodzinna,
- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
- terapia i mediacja,
- usługi dla rodzin z dziećmi w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- pomoc prawna szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
- grupy wsparcia, grupy samopomocowe

2. pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających
3. rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14
osób
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Usługi placówek wsparcia dziennego są formą uzupełniającą do usług
wspierania rodziny.
Można tworzyć nowe placówki
lub
wspierać już istniejące placówki pod warunkiem:
- zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach
- rozszerzenia oferowanego wsparcia.
W przypadku placówek wsparcia dziennego trwałość miejsc
świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektu musi
być zapewniona przez okres nie krótszy niż czas jego realizacji.
Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do
świadczenia usług w placówkach wsparcia dziennego.
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W placówkach wsparcia dziennego obowiązkowo rozwijane są co najmniej cztery
kompetencje kluczowe z ośmiu wskazanych w zaleceniu Parlamentu
Europejskiego:
* porozumiewanie się w języku ojczystym;
* porozumiewanie się w językach obcych;
* kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
* kompetencje informatyczne;
* kompetencje społeczne i obywatelskie;
* inicjatywność i przedsiębiorczość;
* świadomość i ekspresja kulturalna.
* umiejętność uczenia się;
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Planując realizację projektu należy pamiętać, że:
• usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej powinny prowadzić do
ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej lub
prowadzić do odejścia od opieki instytucjonalnej,
• wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób
dotyczyć może tylko ich reorganizacji w celu utworzenia placówek
do 14 osób lub przejścia podopiecznych placówek do rodzinnej
pieczy zastępczej,
• nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej,
tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób.
Wsparcie w projekcie musi być zgodne z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi
dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie lokalnych społeczności.
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Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do składania wniosków
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne
dotyczące konkursu
w dniu 12 kwietnia 2018 r.
Więcej informacji na stronie: www.rpo.wup.lodz.pl

