
 

 

 

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach  
w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 
01.09.2019 do 30.08.2021 realizuje projekt "Usługi społeczne dla mieszkańców 
powiatu szamotulskiego”. 

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 7.2.2 Poddziałanie 7.2.2. 
Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. 

 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych         
i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu 
pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane jest do: 
 16 osób niepełnosprawnych,  
 24 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,  
 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu 

niepełnosprawności, 
 34 osób w pieczy zastępczej 
 6 osób usamodzielnianych 
 20 rodziców zastępczych 
zamieszkałych na terenie powiatu szamotulskiego. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wraz z Partnerem 
projektu – Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi - planują wdrożenie 
następujących działań: 

Wsparcie dla uczestników – osób niepełnosprawnych: 

1. wsparcie Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych – realizowane na 
podstawie kontraktu trójstronnego określającego zakres wsparcia, sposób 
świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby  
z niepełnosprawnością, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub 
jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie  
w postaci usługi asystenckiej; 

Wsparcie dla uczestników – osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności: 

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - wsparcie 
rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych. 

2. usługi teleopieki – obejmujące dostarczenie uczestnikowi projektu opaski 
telemedycznej na nadgarstek z tzw. przyciskiem SOS wraz z kartą SIM, 
posiadającej funkcję detektora upadków, SOS, lokalizacji oraz możliwość 
przypominania np. o zażyciu leków oraz pełnienie całodobowej opieki przez 
centrum monitoringu telemedycznego, obejmującej odbieranie połączeń 
przychodzących z opaski telemedycznej, w razie konieczności oddzwonienie do 



uczestnika projektu, nawiązanie kontaktu z rodziną/osobami wskazanymi  
w karcie informacyjnej uczestnika, a w sytuacji, która tego wymaga – wezwanie 
służb ratunkowych 

Wsparcie uczestników – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu 
niepełnosprawności następującymi usługami, realizowanymi w ramach Centrum 
Wsparcia Opiekunów Faktycznych: 

1. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, 
zwiększające. umiejętności opiekunów w zakresie opieki nad osobami 
niesamodzielnymi – przykładowe: dietetyk, ratownik medyczny, psycholog, 
pielęgniarka, szkolenie z wykorzystaniem systemu PECS w zakresie 
umiejętności porozumiewania się z otoczeniem dla osób ze spektrum autyzmu 
i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. 

2. poradnictwo specjalistyczne  - indywidualne, głównie psychologiczne, 
terapeutyczne, prawne. 

Wsparcie uczestników – rodziców zastępczych: 

1. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, 
zwiększające. wiedzę i umiejętności rodziców zastępczych w zakresie pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej – przykładowe tematy zajęć: sposoby  spędzania 
czasu wolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, podnoszenie 
świadomości rodziców wychwytywania sygnałów świadczących o 
eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi, uzależnienia, rozwój 
seksualny – zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach 
wiekowych, formy pomocy. 

2. poradnictwo specjalistyczne  - indywidualne, głównie psychologiczne, 
terapeutyczne, prawne. 

Wsparcie uczestników – osób w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych: 

1. poradnictwo specjalistyczne  - indywidualne, głównie pedagogiczne, 
psychologiczne, terapeutyczne, prawne. 

2. dla osób usamodzielnianych – trening mieszkaniowy w mieszkaniach 
wspomaganych treningowych połączony z pracą socjalną oraz zapewnieniem 
środków na realizację treningu ekonomicznego. 

Wartość projektu: 1 197 293,63 zł, w tym: 

kwota dofinansowania: 1 137 428,94 zł 

wkład własny Powiatu Szamotulskiego: 59 864,69 zł 

  

 


