
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kołobrzegu projektu pn.„Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich 

w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kołobrzegu projekt konkursowy pn. „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich 
w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023”, dofinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym.

§ 2. Warunkiem realizacji projektu, o którym mowa w § 1 jest otrzymanie na ten cel 
dofinansowania przyznawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg dotyczy przyjęcia do realizacji przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu konkursowego pn. „Poszerzenie
oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzegw latach 2020-
2023”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie
społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie
ogólnym.

Oferta Gminy Miasto Kołobrzeg dotycząca rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich
na rzecz mieszkańców Kołobrzegu złożona w konkursie nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-
K47/19, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, została wybrana do
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Całkowita planowana wartość projektu wynosi 1.129.528,80 zł, w tym uzyskane
dofinansowanie 1.073.052,36 zł (EFS 85%, BP 10%). Wkład własny gminy wynosi 5%,
tj. 56.476,44 zł.

Termin realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2022 (36 m-cy).

Celem realizacji projektu jest:

1) poszerzenie w Kołobrzegu oferty usług opiekuńczych poprzez świadczenie usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i teleopieki dla co najmniej
20 niesamodzielnych mieszkańców miasta (w tym 15 kobiet)

2) objęcie usługami asystenckimi co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami (w tym
2 kobiet)

3) wsparcie co najmniej 50 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w postaci
dostępu do szkoleń, doradztwa i opieki wytchnieniowej (w tym 40 kobiet).

W projekcie wyodrębnia się niżej wymienione. 3 grupy docelowe (łącznie ok. 75 osób,
w tym 57 kobiet), na rzecz których realizowane będą działania projektowe:

-grupa docelowa 1: osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (osoby
niesamodzielne, a w szczególności starsze)

Działanie projektowe planowane jest na lata 2020 – 2022 i obejmuje świadczenie usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem usług
specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i teleopieki. Zadanie
realizowane będzie w miejscu zamieszkania beneficjentów. Świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym pomocy psychologicznej)
przyczyni się do niepogarszania jakości życia osób niesamodzielnych. Rodzaj, zakres
i wymiar usług opiekuńczych ustalony będzie adekwatnie do zdiagnozowanych
zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. Usługi świadczyć będą pracownicy MOPS
zatrudnieni w ramach projektu (2 etaty opiekunów/ opiekunek). Usługi teleopieki
umożliwią funkcjonowanie w środowisku osobom, które z uwagi na stan zdrowia
wymagającym stałego monitoringu z wykorzystaniem systemu informacyjno –
komunikacyjnego składającego się z opaski do pomiarów parametrów życiowych
z funkcją SOS oraz opieki telecentrum. Wykonawca usługi wyłoniony zostanie zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych.
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Usługi przyznawane będą zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w formie
decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Odpłatność beneficjentów za świadczone usługi naliczana będzie zgodnie z właściwą
uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg. Zgodnie z zasadami konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-
32-K47/19 w pierwszej kolejności usługami w ramach projektu objęte zostaną osoby,
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

-grupa docelowa 2: osoby niepełnosprawne i ich rodziny

Działanie projektowe planowane jest na lata 2021 – 2022 i obejmuje świadczenie usług
asystenckich mających charakter wspierająco-aktywizacyjny i przyczyni się do
niwelowania ograniczeń w dostępie beneficjentów do aktywnego funkcjonowania
społecznego. Zakres i wymiar usług asystenckich ustalony będzie adekwatnie do
zdiagnozowanych zindywidualizowanych potrzeb beneficjentów. Usługi świadczyć będą
pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach projektu (1 etat asystenta/asystentki osoby
niepełnosprawnej).

Usługi przyznawane będą zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej w formie
decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Odpłatność beneficjentów za świadczone usługi naliczana będzie zgodnie z właściwą
uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg. Zgodnie z zasadami konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-
32-K47/19 w pierwszej kolejności usługami w ramach projektu objęte zostaną osoby,
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

-grupa docelowa 3: opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych

Działanie projektowe planowane jest na lata 2020 – 2022 i obejmuje organizację
wsparcia opiekunów faktycznych w postaci pomocy psychologicznej, szkoleń w zakresie
fachowej opieki nad osobą niesamodzielną i doradztwa prawnego oraz opieki
wytchnieniowej. Rodzaj wsparcia ustalany będzie adekwatnie do sytuacji i potrzeb
beneficjentów. Opieka wytchnieniowa zaplanowana została jako objęcie usługami
opiekuńczymi osoby niesamodzielnej w sytuacji ograniczenia możliwości opiekuna
faktycznego (załatwianie ważnych spraw urzędowych, choroba, sytuacja losowa, itp.).
Wykonawcy opieki wytchnieniowej wyłonieni zostaną zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych. Wsparcie w ramach projektu świadczone będzie
nieodpłatnie.

Na każdym etapie realizacji projektu uwzględniania będzie realizacja zadań
równościowych z zakresu kluczowych zasad i polityk wspólnotowych zgodnie
z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osóbz niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Planowane rezultaty projektu:

-utworzenie kolejnych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do stanu na
grudzień 2018 r.

-utworzenie miejsc świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, teleopieki, usług
asystenckich oraz wsparcie opiekunów faktycznych i nabycie przez MOPS
doświadczenia w organizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej
w formach, które dotychczas nie były w mieście realizowane.
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Realizatora projektu obowiązuje zachowanie trwałości rezultatów w okresie trzech lat po
zakończeniu realizacji projektu (tj. do 31.12.2025 r.) polegającej na zachowaniu
instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich,
rozumianej jako zachowanie i sfinansowanie ze środków własnych 3 etatów (opiekun,
asystent) utworzonych w ramach projektu.

Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
Wykonanie zadań projektowych oraz monitoring i sprawozdawczość merytoryczna
wykonane zostaną przez pracowników działów: Usług Opiekuńczych, Pracy Socjalnej,
Aktywizacji i Integracji Społecznej. Prawidłowość rozliczeń finansowych zapewni Główny
księgowy oraz Dział Finansowo – księgowy. Kluczowe decyzje w zakresie realizacji
projektu podejmować będzie Dyrektor MOPS.

Proponowana regulacja ma na celu realizację zadania z wykorzystaniem środków
zewnętrznych i umożliwi Ośrodkowi wdrożenie nowych rozwiązań w sferze usług
społecznych na rzecz społeczności lokalnej.
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