Projekt „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, beneficjent Miasto Łomża.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, usług specjalistycznych
i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(45 kobiet i 15 mężczyzn) w okresie od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r.

Grupa docelowa 30 osób Rekrutacja w kwietniu 2020 r.
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preferowane będą osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego
i osoby korzystające z POPŻ,
osoby posiadające orzeczenie o znacznym/ umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi,
osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
osoby niesamodzielne - osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
➢ osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej (dla osoby samotnej to 1051 zł., dla 2 osób w rodzinie 1584
zł., dla 3 osób w rodzinie 2376 zł.). -w przypadku, gdy dochód będzie przekraczał 150 %
kryterium dochodowego odpłatność będzie ustalana i pobierana zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Łomża.
OFERTA PROJEKTU:
➢ usługi opiekuńcze świadczone w ciągu dnia 7 dni w tygodniu w miejscu zamieszkania,
➢ usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
➢ indywidualna ścieżka wsparcia i doradztwo socjalne,
➢ rehabilitacja w domu uczestnika,
➢ teleopieka dla 20 osób - system, który pozwala na wezwanie pomocy lub przekazanie
wiadomości opiekunowi o zagrożeniu stanu zdrowia uczestnika,
➢ wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Dziennym Domu Senior+ dla uczestników
projektu bezpłatnie (po zakończeniu projektu również dla mieszkańców Łomży),
➢ spotkania edukacyjno-informacyjne dla 20 uczestników projektu dotyczące m.in.
bezpieczeństwa w domu, farmakologii, diety,
➢ warsztaty dla opiekunek, asystentów i pracowników socjalnych w celu podniesienia jakości
wykonywanego wsparcia.
Osoby zainteresowane zapraszamy po bliższe informacje do pracowników socjalnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23 B, tel. 86 216 42 60
ZAPRASZAMY!

