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Adresaci i opis dziaÅ‚aÅ„
w ramach projektu â€žUsÅ‚ug spoÅ‚eczne dla mieszkaÅ„cÃłw powiatu pilskiegoâ€•
Nr konkursu: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.
Data rozpoczÄ™cia projektu: 2019-09-01
Data zakoÅ„czenia projektu: 2021-08-31
Przewidywany okres trwania projektu: 2 lata
Projekt skierowany jest do 105 osÃłb fizycznych, z tego:
- 20 osÃłb niepeÅ‚nosprawnych,
- 40 osÃłb niesamodzielnych,
- 20 opiekunÃłw faktycznych (bÄ™dÄ…cych opiekunami osoby niepeÅ‚nosprawnej lub osoby
niesamodzielnej),
- 20 osÃłb przebywajÄ…cych w pieczy zastÄ™pczej lub usamodzielnianych,
- 5 rodzicÃłw zastÄ™pczych.
Brak ograniczeÅ„ wiekowych zwiÄ…zanych z uczestnictwem w projekcie z wyjÄ…tkiem OpiekunÃłw
Faktycznych, ktÃłrzy muszÄ… mieÄ‡ ukoÅ„czone 18 lat.
Â
OSOBY NIEPEÅ•NOSPRAWNE NIESAMODZIELNE - 60 osÃłb
DziaÅ‚ania:
1.USÅ•UGI ASYSTENCKIE: zaangaÅźowanie min. 3 osÃłb (2,5 etatu) na stanowisko asystenta osobistego
osoby niepeÅ‚nosprawnej:
- weryfikacja predyspozycji kandydatÃłw i uzyskanie pozytywnej opinii psychologa,
- przeszkolenie 3 kandydatÃłw
- zaangaÅźowanie 3 asystentÃłw na umowÄ™ o pracÄ™
2. ELEMENTY USÅ•UG OPIEKUÅƒCZYCH O CHARAKTERZE TOWARZYSZÄ„CYM - zakup usÅ‚ug
niezbÄ™dnych w procesie utrzymania uczestnikÃłw projektu w lokalnej spoÅ‚.: pedagoga, logopedy,
pielÄ™gniarki, specjalisty w zakresie rehabilitacji, fizjoterapeuty.
3. TELEOPIEKA - zakup 20 urzÄ…dzeÅ„ monitorujÄ…cych (opaska monitorujÄ…ca/ewentualnie telefon)
wraz z abonamentem rocznym oraz wykup dalszego abonamentu na kolejne miesiÄ…ce realizacji
projektu. W ramach pakietu teleopieki: dyÅźur 24/7 na sygnaÅ‚ SOS od podopiecznego oraz 2 razy
dziennie telefon kontrolny/monitoring. Monitoring dotyczyÂ podstawowych parametrÃłw Åźyciowych. W
razie potrzeby zawiadomienie sÅ‚uÅźb ratunkowych, czÅ‚onkÃłw rodziny/opiekunÃłw, zawiadomienie o
potrzebie wizyty Asystenta osobistego.
4. WYPOÅ»YCZANIE SPRZ.REHABILITACYJNEGO â€“ dla najbardziej potrzebujÄ…cych osÃłb
niepeÅ‚nosprawnych niesamodzielnych i opiekunÃłw faktycznych tych osÃłb.
OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI OSÃ“B NIEPEÅ•NOSPRAWNYCH â€“ 20 osÃłb
DziaÅ‚ania:
1. WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE i WYMIANA DOÅšWIADCZEÅƒ - opiekunowie faktyczni
uczestniczyÄ‡ bÄ™dÄ… we wsparciu szkoleniowo-doradczym w grupach Å›rednio 10 osobowych.
Tematyka szkoleÅ„/spotkaÅ„ doradczych: przeszkolenie z mechanizmu teleopieki, warsztaty dot. opieki
nad osobÄ… niepeÅ‚nosprawnÄ… niesamodzielnÄ…, pierwsza pomoc medyczna, Åźywienie i
pielÄ™gnacja (dietetyk, opiekunka/pielÄ™gniarka), szkolenia z wykorzystania systemu komunikacji z
dzieÄ‡mi autystycznymi (PECS). Wymiana doÅ›wiadczeÅ„ â€“ spotkania grupowe dla op.
faktycznych, podczas ktÃłrych trenerzy lub czÅ‚onkowie zespoÅ‚u proj. odp. na pytania opiekunÃłw, a
ci bÄ™dÄ… mieli okazjÄ™ wymieniÄ‡ siÄ™ oÅ›wiadczeniami.
2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE â€“ dla opiekunÃłw faktycznych (w szczegÃłlnoÅ›ci poradnictwo
prawne, rodzinne i opiekuÅ„cze, poradnictwo psychologiczne, z zakresu zabezpieczenia spoÅ‚ecznego,
ochrony praw lokatorskich)
http://www.pcpr.pila.pl/pcpr
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OSOBY W SYSTEMIE PIECZY ZASTÄ˜PCZEJ/USAMODZIELNIANI â€“ 20 osÃłb
oraz 5 rodzicÃłw zastÄ™pczych
DziaÅ‚ania:
1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - realizowaneÂ dla osÃłb przebywajÄ…cych w pieczy zastÄ™pczej i
osÃłb usamodzielnianych oraz dla 5 rodzicÃłw zastÄ™pczych, w szczegÃłlnoÅ›ci: poradnictwo prawne udzielanie informacji o obowiÄ…zujÄ…cych przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuÅ„czego,
zabezpieczenia spoÅ‚., ochrony praw lokatorÃłw, poradnictwo psychologiczne - procesy diagnozowania,
profilaktyki i terapii opiekunÃłw faktycznych, poradnictwo rodzinne - problemy funkcjonowania rodziny, w
tym problemy opieki nad osobÄ… niepeÅ‚nosprawnÄ…, a takÅźe terapiÄ™ rodzinnÄ…, poradnictwo
pedagogiczne.
2. ÅšWIADCZENIA NA UTRZYMANIE DZIECI W PIECZY ZASTÄ˜PCZEJ - Å›wiadczenia dla uczestnikÃłw
wychowujÄ…cych siÄ™ w pieczy zastÄ™pczej zgodnie z ustawÄ… o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastÄ™pczej. Ponoszenie kosztÃłw utrzymania dziecka w pieczy zastÄ™pczej jest obligatoryjne dla
wnioskodawcy, pozwalajÄ…cym na utrzymanie uczestnikÃłw projektu w pieczy zastÄ™pczej w lokalnym
Å›rodowisku.
Â Â Â CaÅ‚kowita wartoÅ›Ä‡ projektu: 954.256,00 zÅ‚
Â Â Â Kwota dofinansowania: 906.543,20 zÅ‚
Â Â Â WkÅ‚ad wÅ‚asny JST â€“ 47.712,80 zÅ‚ pokrywany ze Å›wiadczeÅ„ dla uczestnikÃłw
wychowujÄ…cych siÄ™ w pieczy zastÄ™pczej.
Â Â Â Przedmiotowy projekt bÄ™dzie realizowany w partnerstwie z FundacjÄ… im. KrÃłlowej Polski Å›w.
Jadwigi, ktÃłry bÄ™dzie realizowaÅ‚Â nastÄ™pujÄ…ce zadania:
- przeprowadzenia szkolenia dla kandydatÃłw na AOON oraz badaÅ„ lekarskichÂ do pracy na stanowisku
AOON (Asystenta Osobistego Osoby NiepeÅ‚nosprawnej), szkolenia BHP dla AOON. Po przeprowadzeniu
szkolenia Fundacja KrÃłlowej Polski Å›w. Jadwigi w Puszczykowie zawrze umowy o pracÄ™ z trzema
AOON na okres realizacji projektu. AOON bÄ™dzie przysÅ‚ugiwaÅ‚o zwrot kosztÃłw dojazdu do
uczestnikÃłw projektu.
WartoÅ›Ä‡ realizacji projektu przezÂ FundacjÄ™ im. KrÃłlowej Polski Å›w. Jadwigi w Puszczykowie
wynosiÂ 259.442 zÅ‚ (40,09 % wartoÅ›ci projektu)
PozostaÅ‚e zadania realizuje we wÅ‚asnym zakresie PCPR w Pile na kwotÄ™ 647.101 zÅ‚ (59,91%
wartoÅ›ci projektu)
Koszty poÅ›rednie (25%) - wynoszÄ… 190.851,20 zÅ‚. PodziaÅ‚ kosztÃłw poÅ›rednich jeszcze nie
zostaÅ‚ ustalony.
Do zadaÅ„ PCPR w Pile bÄ™dzie naleÅźaÅ‚o m.in.:
- prowadzenie usÅ‚ug specjalistycznych i opiekuÅ„czych Å›wiadczonych w miejscu zamieszkania
(logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant/ fizjoterapeuta przec. 130h/mc - koszt 257.400 zÅ‚
zakup opasek monitorujÄ…cych z abonamentem rocznym (20szt.) - koszt 24.600 zÅ‚
zakup opasek monitorujÄ…cych z abonamentem na kolejny rok uÅźytkowania (20 szt.) 24.600 zÅ‚
zad. 2 Centrum wsparcia opiekunÃłw faktycznych
zad. 2.9 zakup sprzÄ™tu zwiÄ™kszajÄ…cego samodzielnoÅ›Ä‡/sprzÄ™tu niezbÄ™dnego do
opieki/rehabilitacji nad osobami niepeÅ‚nosprawnymi w celu uÅźyczania go uczestnikom projektu - koszt
25.000 zÅ‚
zad. 2.10 opiekunowie faktyczni - ksztaÅ‚cenie, w tym szkolenie i zajÄ™cia praktyczne oraz wymiana
doÅ›wiadczeÅ„ - koszt 9.200 zÅ‚
zad. 2.11 opiekunowie faktyczni - ksztaÅ‚cenie, w tym szkolenie i zajÄ™cia praktyczne oraz wymiana
doÅ›wiadczeÅ„ (catering, przec. 10os./spotkanie, 1 spotkanie w mc, kaÅźde 4h - koszt 3.450 zÅ‚
zad. 2.12 poradnictwo specjalistyczne/konsultacje dla opiekunÃłw faktycznych osÃłb
niepeÅ‚nosprawnych niesamodzielnych Å›r. 5h w mc - koszt 11.500 zÅ‚
zad. 3 UsÅ‚ugi dla osÃłb w systemie pieczy zastÄ™pczej
zad. 3.13 poradnictwo dla podopiecznych w systemie pieczy zastÄ™pczej i rodzicÃłw zastÄ™pczych Å›r.
30h w mc - koszt 66.000 zÅ‚
zad. 3.14 Å›wiadczenia dla uczestnikÃłw wychowujÄ…cych siÄ™ w pieczy zastÄ™pczej wkÅ‚ad
wÅ‚asny - koszt 47.712,80 zÅ‚
zad. 4 BieÅźÄ…ce funkcjonowanie
zad. 4.15 wynagrodzenie pracownikÃłw PCPR Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi diagnozy potrzeb, informacyjne,
doradcze i monitorujÄ…cych teleopiekÄ™ (dodatki specj. 3 os. x 500 zÅ‚ brutto/osobÄ™ - koszt 34.500
zÅ‚
http://www.pcpr.pila.pl/pcpr
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