Agencja EUROPOMOC s. c.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 9 : Włączenie społeczne.
DZIAŁANIE 2 : Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
PODDZIAŁANIE 9.2.1 : Usługi społeczne i zdrowotne.
KONKURS NR : RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17.
Kto może składać wnioski ?
- instytucje pomocy i integracji społecznej,
- JST i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
- organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
- podmioty lecznicze.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w
tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących
potrzeb wynikających z niesamodzielności, w szczególności:
- wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach
zdeinstytucjonalizowanych;
- długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym
pielęgniarską opiekę długoterminową;
- zapewnianie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za
opiekunów będących członkami rodzin, w tym opiekę domową lub miejsca opieki w
dziennych formach;
- wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków
rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
- przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i
wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu
samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
- teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz
bezpośrednią pomoc personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji;
- szkolenia oraz doradztwo w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych
do potrzeb osób niesamodzielnych;
- wsparcie zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie podstawowej opieki
zdrowotnej lub psychiatrycznej.
Maksymalna intensywność wsparcia: 90 % .
Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN.
Nabór wniosków o dofinansowanie : od 03.04.2017 do 14.04.2017 .
Źródło informacji: www.rpo.lodzkie.pl
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