
Projekt

z dnia  1 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu ,,Stworzenie kompleksowego systemu 
wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPOP.08.00.00 

działanie RPOP.08.01.00 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Łubniany do realizacji projektu ,,Stworzenie 
kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
RPOP.08.00.00 działanie RPOP.08.01.00 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 
Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 1 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łubnianach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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UZASADNIENIE

Powyższą uchwałą Rada Gminy wyraża zgodę na przystąpienie i realizację projektu ,,Stworzenie

kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie

Łubniany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2014-2020 Oś priorytetowa RPOP.08.00.00 działanie RPOP.08.01.00 dostęp do wysokiej jakości

usług zdrowotnych i społecznych Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego. Celem projektu jest stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia

osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany, na który będą się składać:

1. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone przez wykwalifikowany personel bezpośrednio w

domach osób niesamodzielnych, głównie osób starszych oraz niepełnosprawnych.

2. stworzenie domu dziennego pobytu w Biadaczu.

3. wspieranie osób niesamodzielnych w pozostaniu w społeczności lokalnej gminy poprzez działania

wspierające aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną osób starszych i niepełnosprawnych.

4. wspieranie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez podnoszenie

ich kwalifikacji, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz tzw. urlopy wytchnieniowe.

5. podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi społeczności lokalnej. Wszystkie

działania zostaną skierowane do mieszkańców Gminy Łubniany, w okresie 01/2017-12/2019. W

projekcie weźmie udział łącznie 205 osób - mieszkańcy Gminy Łubniany, w tym osoby

niesamodzielne i niepełnosprawne, a w szczególności osoby starsze: -objęte usługami opiekuńczymi

i asystenckimi w domach 20 os. (14K/6M); -objęte opieką w Domu dziennej opieki w Biadaczu 20

os (14K/6M); - objęte tzw. urlopami wytchnieniowymi: 50 osób, 34K/16M; -objęte działaniami

aktywizacyjnymi:edukacyjnymi, kulturalnymi, zdrowotnymi 100 osób (70K/30M) -opiekunowie

faktyczni osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych, a w szczególności osób starszych,

objęci wsparciem w postaci szkoleń i doradztwa prawnego i psychologicznego 50 osób (30K/20M);

-Pracownicy realizatora GOPS Łubniany, objęci wsparci w postaci szkoleń podnoszących

kompetencje w zakresie "Aktywnego Modelu Funkcjonowania Osoby Starszej lub Niesamodzielnej"

5K/0M. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej -

Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" ze Staniszcz Wielkich.
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