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Tytuł Projektu „Usługi Opiekuńcze w Jaworznie”

Finansowanie

Projekt „Usługi w Jaworznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. 
Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług 
społecznych.

Wartość projektu 1 492 894,92 PLN
Dofinansowanie 1 388 392,27 PLN
Wkład własny 104 502,65 PLN
Umowa o 
dofinansowanie 
realizacji projektu

UDA-RPSL.09.02.05-24-0024/18-00

Cel główny projektu 
Celem realizacji projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Grupa docelowa

1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby wykluczone lub zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie oraz wyłącznie osoby 
niesamodzielne ze względu na wiek. Za osobę niesamodzielną ze względu na wiek 
uznaje się osobę nieaktywną zawodowo w wieku 60+, która wymaga opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z 
podstawowych czynności dnia codziennego. 

2. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie miasta Jaworzna. 
3. Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne 60+. 

Pomoc przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób i może być przyznana: 

• osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania 
własnych uprawnień, zasobów i możliwości, 

• osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, 
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe 
uprawnienia, zasoby i możliwości, 

• osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić 
odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Co oferuje projekt? W ramach realizacji projektu „Usługi Opiekuńcze w Jaworznie” Uczestnik lub Uczestniczka mogą 
zostać objęci następującym wsparciem: 

a. praca socjalna, 
b. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
c. specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania (wymagania określone w niniejszym 

regulaminie rekrutacji nie dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w
dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 
1598, z późn. zm.)). 
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d. usługi wspierająco – aktywizujące. 

Informacja o 
procesie rekrutacji 
do projektu 

Rekrutacja do projektu „Usługi Opiekuńcze w Jaworznie” prowadzona będzie od dnia 01.04.2019r.
w sposób ciągły do 30.10.2021r.

POBIERZ REGULAMIN REKRUTACJI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI 

Okres realizacji 
projektu 

01.01.2019 - 31.03.2022

Kontakt 

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

ul. Jagiellońska 9 | 43-600 Jaworzno

32 618 18 39 | 32 618 18 72

https://mops.jaworzno.pl/uslugi-opiekuncze_regulamin.html

