INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
„CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE WIELUŃSKIM”
w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne,
Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. przez partnerów:
1) Gminę Osjaków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie – Partnera
Wiodącego
2) Gminę Wieluń/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu – Partnera
3) Powiat Wieluński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu – Partnera
4) Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu – Partnera
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych,
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na
terenie powiatu wieluńskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 73 miejsc
świadczenia usług społecznych dla 125 osób (64K i 61M) w formie:
 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 12 mieszkańców gminy Wieluń
(6K i 6M) i 6 mieszkańców gminy Osjaków (4K i 2 M),
 sąsiedzkich usług opiekuńczych (1K i M) dla mieszkańców Gminy Osjaków,
 świetlicy środowiskowej dla 30 mieszkańców gminy Wieluń (15K i 15M),
15 mieszkańców Gminy Osjaków (8K i 7M),
 Klubu Seniora dla 20 mieszkańców gminy Osjaków (10K i 10M),
 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 40 mieszkańców (20K i 20M) powiatu
wieluńskiego,
 wsparcia 16 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powiatu wieluńskiego
(12K i 4M) poprzez doradztwo psychologiczne i szkolenia.
Zadanie realizowane w ramach projektu CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE WIELUŃSKIM”
współfnansowaneno z Europejskieno eunduszu Społeczneno w ramach Renionalneno Pronramu Operacjjneno
Województwa Łódzkieno na lata 2014-2020

Warunki uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo uregulowane w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie
wieluńskim".
Wszelkich informacji na temat projektu udziela personel projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z personelem Biura
Projektu:
a) w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej, sąsiedzkich usług opiekuńczych,
klubu seniora i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy
Osjaków - ul. Wieluńska 11/8, 98-320 Osjaków;
b) w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej i asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Wieluń - ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń;
c) w zakresie wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych mieszkańców
powiatu wieluńskiego, poprzez doradztwo psychologiczne i szkolenia - ul. Śląska 23,
98-300 Wieluń;
d) w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców
powiatu wieluńskiego - Plac Kazimierza Wielkiego 2, lok. 205 98-300 Wieluń.

Zadanie realizowane w ramach projektu CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE WIELUŃSKIM”
współfnansowaneno z Europejskieno eunduszu Społeczneno w ramach Renionalneno Pronramu Operacjjneno
Województwa Łódzkieno na lata 2014-2020

