
 
 
 

 

 

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w 
okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizuje projekt „Poprawa dostępu do 
usług społecznych w powiecie szamotulskim”. 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; 
Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – 
projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych  
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług 
asystenckich i opiekuńczych. 

 

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach jako 
Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania: 

 przeszkolenie i zaangażowanie 2 asystentów osobistych osób 
niepełnosprawnych; 

 sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub 
sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi; 

 uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta 
uzależnień, mediator); 

 zakup mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, przeznaczone 
dla osób usamodzielniających się 

 

Gmina Szamotuły/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach: 

 przeszkolenie i zaangażowanie 5  asystentów osobistych osób 
niepełnosprawnych, 

 uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta 
uzależnień, mediator), 

 uruchomienie Szkoły dla Rodziców obejmującej Warsztaty Umiejętności 
Wychowawczych oraz Wyjazdowe Warsztaty Umiejętności Wychowawczych 

 

Gmina Wronki/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach: 

 uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta 
uzależnień, mediator), 



 
 
 

 

 zorganizowanie grupy wsparcia dla członków rodzin biologicznych, 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 
 

Fundacja AKME: 

 przeszkolenie i zaangażowanie 3 asystentów osobistych osób 
niepełnosprawnych, 

 uruchomienie Szkoły dla Rodziców obejmującej Warsztaty Umiejętności 
Wychowawczych oraz Wyjazdowe Warsztaty Umiejętności Wychowawczych, 

 zorganizowanie Obozu Aktywnej Rehabilitacji , 

 skompletowanie wyposażenia do rehabilitacji ruchowej oraz zatrudnienie  
i zapewnienie warunków do pracy fizjoterapeuty w DDS „Pogodna Jesień” w 
Pniewach, 

 uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta 
uzależnień, mediator), 

 działania animacyjne dla dzieci (zaangażowanie animatorów, catering, 
dowozy, zakup biletów, wynajem sal). 

Całkowita wartość projektu: 2 622 808,36 zł 

Kwota dofinansowania: 2 491 667,94 zł 

w tym – środki europejskie:  2 229 387,10  zł, budżet państwa: 262 280,84 zł 

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 92 840,64 zł 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani 
są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu 
to jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 


