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Nowy projekt współfinansowa

Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 
i partnerów lokalnych o pozyskanie środków ze 
nowatorskich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy 
zastępczej. Dzięki temu wkrótce rozpocznie się realizacja  p
w Powiecie Sieradzkim”  
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Funkcję Lidera projektu pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Partnerami  projektu są:  
 Gmina Błaszki- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Gmina Brzeźnio/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu

 
Okres realizacji projektu to 01.03.2020 r. do 30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 
czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 30/100)

1) dofinansowanie w kwocie 3
dziewięćdziesiąt pięć t
europejskich 

2) Wkład własny w kwocie 652
osiemdziesiąt  dwa złote, 00/100)

 
Celem głównym jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla  309 osób 

niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwój usług 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym asystenta rodziny służących pomocy w 
pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych dla mieszkańców powiatu sieradzkiego w okresie 

 

Projekt „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 
i partnerów lokalnych o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację 
nowatorskich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy 
zastępczej. Dzięki temu wkrótce rozpocznie się realizacja  projektu „Centrum Dla Rodziny 

  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach 
Gmina Brzeźnio/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu 

01.03.2020 r. do 30.09.2022 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 4 347 370,30 zł (słownie:cztery miliony trzysta
czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 30/100)i obejmuje :

dofinansowanie w kwocie 3 695 188,30 zł (słownie: trzy miliony sześćset 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych, 30/100)

Wkład własny w kwocie 652 182,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto 
osiemdziesiąt  dwa złote, 00/100). 

Celem głównym jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla  309 osób 
niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwój usług 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym asystenta rodziny służących pomocy w 

rudnych sytuacji życiowych dla mieszkańców powiatu sieradzkiego w okresie 

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ny ze środków Unii Europejskiej 

Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 
źródeł zewnętrznych na realizację 

nowatorskich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy 
„Centrum Dla Rodziny  

Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. 

(słownie:cztery miliony trzysta 
i obejmuje : 

(słownie: trzy miliony sześćset 
ysięcy sto osiemdziesiąt złotych, 30/100) ze środków 

(słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto 

Celem głównym jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla  309 osób 
niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwój usług 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym asystenta rodziny służących pomocy w 

rudnych sytuacji życiowych dla mieszkańców powiatu sieradzkiego w okresie 
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od 01.03.2020 - 30.09.2022 r. Celem projektu jest również rozwój usług wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. 
Projekt obejmuje wsparcie rodzin zastępczych oraz udzielanie im  pomocy w wykonywanych 
przez nie zadaniach.  W ten sposób przyczynia się do poprawy dostępu do realizowanych w 
regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.
efektami  przy realizacji projektu jest objęcie wsparciem 
osóbniesamodzielnych40osób
opiekunowie faktycznioraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w projekcie będzi
niezbędny dla skutecznego wsparcia osóbniesamodzielnych
objętych około 90osóbzagrożon
przebywającew rodzinach zastępczych 
w Sieradzu,a ich otoczenie 75 

  W ramach projektu realizowane będą następujące 
tj: 
- asystenckie dla  osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu 
asystenci osobiści osób niepełnosprawnych

- opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu 
opiekunowie. 

- teleopieka w ramach kompleksowości usługa asystenckich i opiekuńczych.

 

Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania

- Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy
realizowany w formie zadania zleconego

W projekcie przewidziane jest również wsparcie dla 

- Konsultacje psychologiczne 

- zajęcia socjoterapeutyczne 

- warsztaty wyjazdowe z elementami rekreacyjno
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30.09.2022 r. Celem projektu jest również rozwój usług wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. 

ekt obejmuje wsparcie rodzin zastępczych oraz udzielanie im  pomocy w wykonywanych 
przez nie zadaniach.  W ten sposób przyczynia się do poprawy dostępu do realizowanych w 
regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.
efektami  przy realizacji projektu jest objęcie wsparciem około 309osób
osóbniesamodzielnych40osób będą stanowić otoczenie osób niesamodzielnych 
opiekunowie faktycznioraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w projekcie będzi
niezbędny dla skutecznego wsparcia osóbniesamodzielnych. Wsparciem 

90osóbzagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
przebywającew rodzinach zastępczych - klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 osóbjakoniezbędne dla skutecznego ich wsparcia

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania

dla  osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu 
asystenci osobiści osób niepełnosprawnych oraz asystent rodziny, 

dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu 

w ramach kompleksowości usługa asystenckich i opiekuńczych.

usługi poza miejscem zamieszkania tj: 

Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy dla osób niesamodzielnych który będzie 
realizowany w formie zadania zleconego. 

W projekcie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin zastępczych : 

 

 

warsztaty wyjazdowe z elementami rekreacyjno-kulturalnymi dla wychowanków 
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30.09.2022 r. Celem projektu jest również rozwój usług wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. 

ekt obejmuje wsparcie rodzin zastępczych oraz udzielanie im  pomocy w wykonywanych 
przez nie zadaniach.  W ten sposób przyczynia się do poprawy dostępu do realizowanych w 
regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Planowanymi 

309osób, w tym około 104 
otoczenie osób niesamodzielnych – 

opiekunowie faktycznioraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w projekcie będzie 
. Wsparciem zostanie również 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

jakoniezbędne dla skutecznego ich wsparcia. 

usługi społeczne w miejscu zamieszkania 

dla  osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu 

dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu 

w ramach kompleksowości usługa asystenckich i opiekuńczych. 

dla osób niesamodzielnych który będzie 

kulturalnymi dla wychowanków  
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- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

 

Również dla seniorów zostało pozyskane wsparcie w postaci utworzenia 
terenie gminy Błaszki, realizowane będą zajęcia np. robótki ręczne, florystyczne, muzyczne, 
rozwiązywanie krzyżówek itp.

 

W ramach projektu będzie prowadzona 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający 
wielokrotnego wykluczenia, 

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw

z niepełnosprawnością sprzężoną,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną

i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo 
podczas rekrutacji przed wyżej wymienionymi grupami osób.
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grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. 

Również dla seniorów zostało pozyskane wsparcie w postaci utworzenia Klubu Seniora
realizowane będą zajęcia np. robótki ręczne, florystyczne, muzyczne, 

rozwiązywanie krzyżówek itp. 

W ramach projektu będzie prowadzona praca socjalna z potencjalnymi uczestnikami.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały: 

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający 

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby

z niepełnosprawnością sprzężoną, 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną

i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo 
podczas rekrutacji przed wyżej wymienionymi grupami osób. 
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Klubu Seniora na 
realizowane będą zajęcia np. robótki ręczne, florystyczne, muzyczne, 

z potencjalnymi uczestnikami. 

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający 

ności oraz osoby 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

Żywnościowa. 

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo 


