Projekt pt.: „Niezależne życie ‐ wypracowanie standardu
i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym
z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

Projekt realizowany jest:
w ramach II Osi Priorytetowej PO WER tj. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
Poddziałanie: Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych.
Typ projektu: Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie
usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach,
z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.
Priorytet inwestycyjny: 9 iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym.

Realizatorzy projektu:
Beneficjent/Lider Projektu:
Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Partner nr 1:
Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Partner nr 2:
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Wyboru Partnera nr 2, dokonano zgodnie z wymogami konkursowymi tj. poprzez
ogłoszenie Uchwały nr 753/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
12 czerwca 2017 r. ws. otwartego naboru partnera spoza sektora finansów
publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Termin realizacji projektu:
od 3 kwietnia 2018 r.
do 31 marca 2022 r.
Kwota dofinansowania:
10 mln 171 tys. 999,20 zł
WŁ/RCPS Łódź
1 618 718,20 zł

WO/ROPS Opole
3 271 910,40 zł

TPN
5 281 370,60 zł

Cel Projektu:

wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach
(to są: rozwiązania prawne na poziomie krajowym, dostosowanie mieszkań, usamodzielnianie).
Zgodnie z ogólnoeuropejskimi wytycznymi, priorytetem polityki społecznej w stosunku do osób
starszych i niepełnosprawnych jest deinstytucjonalizacja usług społecznych. W przypadku
projektu, którego Liderem jest Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, celem jest opracowanie modelowego wsparcia, skierowanego do osób z chorobami
neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych. Osoby
ww. otrzymają wsparcie w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej, w tym m.in.
w formie mieszkania wspomaganego, treningów funkcjonowania w życiu codziennym,
poradnictwa specjalistycznego. Działania podjęte w trakcie trwania projektu umożliwią osobom,
które wezmą w nim udział na niezależne życie, oznaczające zdolność do dokonywania wyboru
i podejmowania decyzji, m. in. co do sposobu organizacji życia codziennego, rodzinnego
i towarzyskiego.
Grupa docelowa projektu:
JST i ich jednostki organizacyjne, zróżnicowanie pod względem sytuacji społeczno‐gospodarczej,
w których dane statystyczne wskazują na potrzebę i możliwości organizacyjne udzielenia
wsparcia w postaci wdrożenia modelu/standardu w zakresie deinstytucjonalizacji.

Zadania służące realizacji Projektu
Zadanie nr 1
Wprowadzenie diagnostyczne do modelu
Zadanie nr 2
Opracowanie modelu deinstytucjonalizacji
Zadanie nr 3
Wdrożenie opracowanego modelu w woj. łódzkim
Zadanie nr 4
Wdrożenie opracowanego modelu w woj. opolskim
Zadanie nr 5
Rekomendacje oraz działania edukacyjne

Zadanie nr 1
Wprowadzenie diagnostyczne do modelu
Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2018 r.
Partner realizujący zadanie: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Opis zadania: Wprowadzenie do diagnozy poprzez opis problemów i potrzeb odbiorców wsparcia, opis
standardów, aktualnych regulacji prawnych i doświadczeń międzynarodowych.
Budżet zadania bez kosztów pośrednich: 118 610,00 zł
Zadanie nr 2
Opracowanie modelu deinstytucjonalizacji
Termin realizacji: kwiecień – listopad 2018 r.
Partner realizujący zadanie: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Opis zadania: Pogłębione badanie potrzeb odbiorców wsparcia, opracowanie wymagań dla: wyposażenia
mieszkań, pakietu usług, programu szkoleń, nabór gmin do projektu, wybór lokali, opracowanie modelu.
Budżet zadania bez kosztów pośrednich: 757 690,00 zł

Zadanie nr 2
Opracowanie modelu deinstytucjonalizacji

Opracowany model, zgodnie z wymogami konkursowymi, zawierać będzie:
opisany standard lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania,
rodzaj i zakres usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu,
rodzaj i zakres usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu – trening,
opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje,
sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości modelu,
maksymalną liczbę osób, mogących skorzystać z jednego mieszkania wspomaganego
dla danej grupy osób, opierających się na standardach i doświadczeniach
międzynarodowych.

Zadanie nr 3
Wdrożenie opracowanego modelu w woj. łódzkim
Termin realizacji: grudzień 2018 r. – październik 2021 r.
Partner realizujący zadanie: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Opis zadania: Wdrożenie opracowanego modelu, adaptacja, wyposażenie mieszkań, szkolenie personelu,
prowadzenie mieszkań zgodnie z modelem oraz z „Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego (…)”.
Budżet zadania bez kosztów pośrednich: 4 801 246,00 zł
Zadanie nr 4
Wdrożenie opracowanego modelu w woj. opolskim
Termin realizacji: grudzień 2018 r. – październik 2021 r.
Partner realizujący zadanie: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Opis zadania: Adaptacja i wyposażenie mieszkań, szkolenie personelu, realizacja usług zgodnie
z modelem oraz z „Wytycznymi (…) w obszarze włączenia społecznego (…)”, zlecenie prowadzenia
mieszkań w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Budżet zadania bez kosztów pośrednich: 2 855 854,00 zł

Zadanie nr 5
Rekomendacje oraz działania edukacyjne
Termin realizacji: listopad 2021 r. – marzec 2022 r.
Partner realizujący zadanie: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Opis zadania: Opracowanie rekomendacji oraz analiza efektywności wdrożonego modelu
deinstytucjonalizacji, spotkania i konferencje regionalne oraz ogólnopolskie.
Budżet zadania bez kosztów pośrednich: 713 872,00 zł

Warunek konkursowy:
Zachowanie trwałości i utrzymanie mieszkań wspomaganych
przez jednostki samorządu terytorialnego, które wzięły udział w projekcie
przez 3 lata od zakończenia Projektu tj. do 2025 r.

Dziękuję za uwagę!
Anna Mroczek
Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
www.rcpslodz.pl

