
 

 

 
Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

„Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” 

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe 

 

Termin realizacji projektu: 01-09-2019 r. – 31-12-2021 r. 

 

Realizator projektu: 

Beneficjent: Stowarzyszenie Medycyna Polska. 

Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Miasto 

Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Cel projektu:  

Ułatwienie w latach 2019-2021 dostępu minimum 1702 mieszkańcom Poznania niesamodzielnym i z 

niepełnosprawnością i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, 

wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności (w tym 

500 osobom do usług opiekuńczych, 92 osobom do specjalistycznych usług opiekuńczych, 110 osobom 

do wypożyczalni, 850 osobom do teleopieki, 150 osobom do usług asystenckich (w tym 56 do mieszania 

wspomaganego), 8 osobom do mieszania  chronionego, 100 osobom do usług opieki medycznej w 

ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz 200 Opiekunom Faktycznym do wsparcia w zakresie 

świadczonej opieki. 

 

Obszary wsparcia: 

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie, z 

wyjątkami dopuszczonymi w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona. 

1 obszar – Zintegrowane Centrum Opieki 

1a. Dzienny Dom Opieki Medycznej, 

1b. Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych 

2 obszar – Centrum Opieki Środowiskowej 
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3 obszar – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych 

4 obszar – Usługi asystenckie w tym Centrum Usamodzielniania 

5 obszar – Mieszkania chronione treningowe 

 

Planowane efekty: 

1) 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej/społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym (usługi opiekuńcze w tym 256 osób – usługi specjalistyczne); 

2) 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej/usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 

(usługi specjalistyczne); 

3) 150 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej/społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym, potwierdzających wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego; 

4) 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych. 

 

Wskaźniki specyficzne: 

1) W ramach Centrum Opieki Środowiskowej - 500 osób objętych usługami opiekuńczymi; 

2) W ramach Centrum Opieki Środowiskowej – osób objętych usługami specjalistycznymi: 

- 132 osoby w zakresie fizjoterapii, 

- 140 osób w zakresie pielęgniarstwa, 

- 70 osób w zakresie psychologii, 

- 6 osób w zakresie logopedii; 

3) W ramach Centrum Opieki Środowiskowej – 160 osób w ramach szkolenia opiekunów osób 

niesamodzielnych; 

4) W ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych – 200 osób objętych szkoleniem opiekunów 

Faktycznych; 

5) W ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych – 150 osób objętych wypożyczalnią sprzętu 

rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. 
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Planowane rezultaty realizacji projektu: 

1) 160 osób przeszkolonych na Opiekunów Osób Niesamodzielnych świadczących usługi 

opiekuńczych; 

2) 449 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, w ramach projektu poszerzony został o 40 

sztuk – będzie dostępny dla mieszkańców Poznania, korzystających z usług opiekuńczych 

finansowanych ze środków miasta Poznań; 

3) Osoby objęte usługami opiekuńczymi finansowanymi w ramach projektu unijnego - jeśli po 

zakończeniu w nim udziału będzie istniała konieczność dalszego korzystania z takiego rodzaju 

pomocy, będą mogły uzyskać ją w ramach tych samych usług finansowanych ze środków Miasta 

Poznań. 

 

Wartość projektu: 18 722 310,04 zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 913 963,53 zł 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Krasińskiego 3/5, numer telefonu  (61) 848 11 76  lub                      

(61) 848 19 00,  adres e-mail:  poznan@pkps.org.pl  lub  pkps-poznan@wp.pl 
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