
II OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Gmina Przygodzice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Przygodzicach ogłasza II nabór uczestników do projektu „Rozwój

usług społecznych na terenie gminy Przygodzice” w ramach

dziennych form usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na

terenie gminy Przygodzice. Projekt jest dofinansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 osób z gminy Przygodzice.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2020 do 31.03.2023 na terenie

gminy Przygodzice.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż

jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

z wykorzystywaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

(współwystępowanie różnych przesłanek) Zadanie dotyczy realizacji usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 osób z terenu Gminy, które są

zagrożone wykluczeniem społecznym(osoby niesamodzielne) spełniające

kryteria wsparcia. Usługi opiekuńcze obejmować będą pomoc w zaspokajaniu

codziennych potrzeb życiowych m.in. opiekę higieniczną, w tym zalecana przez

lekarza lub pielęgniarkę oraz ( w miarę możliwości) zapewnienie kontaktów z

otoczeniem osobie starszej/niesamodzielnej, która w tym zakresie wymaga

pomocy innych osób. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony będzie

od stanu zdrowia osoby niesamodzielnej jego sprawności psychofizycznej jak

również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i

środowiska. Zakres ustalony będzie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.



O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym

pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryterium:

Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie

gospodarującą lub na osobę w rodzinie),

o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 11.03.2021r.w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Przygodzicach, ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice,

(dokumenty przyjmują  pracownicy socjalni).

Informacje o projekcie znajdą się w na stronie  BIP Przygodzice w zakładce

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,www: Gminy Przygodzice, w zakładce

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach oraz  na stronie

partnera Fundacji Inwalidów i Osób niepełnosprawnych ”Miłosierdzie”.

Zamieszczone również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach gminy,

na tablicach ogłoszeń przy kościołach na terenie gminy oraz w przychodni

zdrowia w Czarnymlesie i Przygodzicach.

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji :

Agnieszka Olejniczak, tel. 62 5925987 tel. komórkowy 734 496 738

                                                                                                                    p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                Pomocy Społecznej w Przygodzicach

                                                                                                                                Agnieszka Olejniczak


