
 
 

 

PROJEKT MNIEJ ZALEŻNI 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku  

realizuje projekt pn. Mniej zależni,  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych poprzez zwiększenie 

o 5 miejsc świadczenia usług społecznych i objęcie wsparciem w formie usług społecznych 

35 osób niesamodzielnych (29 K i 6 M), utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco            

- pielęgnacyjnego oraz wsparcie 15 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (13 K i 2 

M) poprzez realizację poradnictwa i wsparcia psychologa.  

Projekt realizowany jest od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r.  

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby spełniające poniższe kryteria: 

1. Osoby niesamodzielne i/lub niepełnosprawne: 

 

Kryteria formalne: 

a) Zamieszkanie na terenie miasta Szczecinek. 

b) Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym - osoby niesamodzielne i/lub 

niepełnosprawne. 

 

Kryteria merytoryczne: 

a) wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do osób, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w  ustawy z 12.03.2004 r. 

o pomocy społecznej, 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby 

z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, 

c) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego, 

d) osoby/ rodziny korzystające z POPŻ. 

 

2.  Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych  

 

Kryteria formalne: 

Opiekun faktyczny  zamieszkały na terenie miasta Szczecinek. 

 

Kryteria merytoryczne: 

a) wsparcie w pierwszej kolejności skierowane będzie do opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych  których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, 

b) opiekun faktyczny osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, 



z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi, 

c) osoby korzystające z POPŻ. 

 

Wsparcie uczestników projektu realizowane będzie po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego na podstawie ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym i dostosowane do  

indywidualnych potrzeb. 

 

W ramach Projektu przewiduje się następujące formy wsparcia: 

a) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej tj. pomocy przy 

wykonywaniu czynności dnia codziennego tj. pomoc w ubieraniu, toalecie, 

przygotowaniu posiłków, karmieniu, sprzątaniu, robieniu zakupów, itp.. Pomoc będzie 

sprawowana przez opiekunki/ opiekunów posiadających odpowiednie przygotowanie. 

b) Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, 

c) Usługi transportowej dla osób objętych usługami. 

d) Usługi opieki wytchnieniowej polegającej na krótkotrwałej przerwie opiekuna 

faktycznego w opiece nad osoba niesamodzielna, świadczonej w miejscu 

zamieszkania osoby niesamodzielnej. Pomoc będzie sprawowania przez opiekunki/ 

opiekunów posiadających odpowiednie doświadczenie. 

e) Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie poradnictwa 

z zakresu opieki nad osobami zależnymi, świadczone przez pielęgniarkę, rehabilitanta, 

dietetyka i psychologa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. 

f) Korzystanie ze sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego 

samodzielność osób samodzielnych i ich opiekunów. 

 

Regulamin rekrutacyjny uczestników Projektu Mniej zależni jest dostępny w siedzibie 

Realizatora tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, 

pokój nr 19, w godzinach urzędowania Ośrodka.  

 

Szczegółowych informacji w sprawie projektu udziela koordynator  – Pani Honorata 

Owczarek, tel. 94 37 280 15, e-mail: efs@mops.szczecinek.pl. 

 

Łączna wartość projektu wynosi 914 895,00 zł, w tym wkład własny 45 744,75 zł.  

mailto:efs@mops.szczecinek.pl

