
-Projekt Uchwaty-

Uchwata Nr.................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2020 rokuz dnia

w sprawie zatwierdzenia projektu „Razem mozemy jeszcze wi^cej" w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX 
„Wt^czenie spoteczne", Dziatanie 9.2 „Ustugi na rzecz osob zagrozonych ubostwem lub 

wykluczeniem spotecznym", Poddziatanie 9.2.1. „Ustugi spoteczne i zdrowotne".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571, 1696, 1815) uchwala si$ co 
nastQpuje:

§1

1. Zatwierdza s'\q projekt nr RPLD.09.02.01-10-A008/19 pod tytutem „Razem mozemy jeszcze 
wi^cej" ztozony przez Miasto Piotrkow Trybunalski w odpowiedzi na konkurs 
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 ogtoszony przez Wojewodzki Urzqd Pracy w todzi.

2. Projekt b^dzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa todzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX „Wtqczenie spoteczne", Dziatanie 9.2 
„Ustugi na rzecz osob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym", Poddziatanie 
9.2.1. „Ustugi spoteczne i zdrowotne" i wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego 
Funduszu Spotecznego.

§2

Wykonanie Uchwaty powierza s\q Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie:

Projekt Razem mozemy jeszcze wi^cej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa todzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX „Wlgczenie spoteczne", Dziatanie 9.2 „Ustugi na 
rzecz osob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym", Poddziatanie 9.2.1. „Ustugi 
spoteczne i zdrowotne" jest kontynuacjg realizowanego w latach 2017-2019 projektu „Razem mozemy 
wi^cej" i rozszerzony zostat o nowe, nie realizowane w poprzedniej edycji dziatania.

Projekt przeszedt pozytywnie ocen$ formalnq, merytoryczn^ i zostat rekomendowany do 
dofinansowania.

Miasto Piotrkow Trybunalski wraz z partnerami spotecznymi, tj. Stowarzyszeniem Koto Pomocy 
Dzieciom Niepetnosprawnym, Stowarzyszeniem Przyjaciot "Mam Sqsiada" oraz Stowarzyszeniem 
Przyjaciot Dzieci i Mtodziezy Niepetnosprawnej „SZANSA" ztozyto wniosek o dofinansowanie w ramach 
dziatania dla osi IX.2 Ustugi na rzecz osob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym. 
W wyniku rozstrzygni$cia konkursu ztozony wniosek zostat oceniony pozytywnie i uzyskat pierwsze 
miejsce na liscie rankingowej. Tym sposobem miasto uzyskato dofinansowanie w wysokosci 
6 567 721,15 zt na realizacj§ 9 zadah przy wktadzie wtasnym w wysokosci 1 083 500,00 zt. 
Dzi^ki uzyskanemu dofinansowaniu wsparcie otrzyma 445 osob niesamodzielnych oraz ich 
opiekunowie faktyczni.

W ramach projektu realizowane b^dq ponizsze zadania:

1. Ustugi opiekuhcze dla osob niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania (poniedziatek -
pigtek) dla 40 osob niesamodzielnych realizowane b$dg w srodowisku domowym u osob 
niesamodzielnych, przez 3 wykwalifikowanych opiekunow Dziennego Domu Pomocy 
Spotecznej posiadajgcych niezb^dne doswiadczenie i kwalifikacje. Zakres ustug obejmowac 
b^dzie: zakupy niezb^dnych art. spozywczych, zgtaszanie wizyt lekarskich, realizacja recept, 
przygotowywanie positkow lub pomoc w ich przygotowywaniu i spozywaniu przez
podopiecznych, utrzymanie w czystosci pokoju, przynoszenie wggla, palenie w piecu, kuchni, 
zgtaszanie napraw urzgdzeh domowych, towarzyszenie klientom w trakcie spacerow lub 
w drodze do instytucji, optaty swiadczeh i zatatwianie spraw urz^dowych.
Dofinansowanie: 422.734,50 zt

2. Ustugi opiekuhcze dla osob niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania (sobota) ustuga
zlecona na zewngtrz: ustugi opiekuhcze swiadczone b^dg dla 20 niesamodzielnych osob. 
Ustugi swiadczone bgdg przez 5 wykwalifikowanych opiekunow. Zakres ustug obejmowac 
bgdzie: zakupy niezbgdnych art. spozywczych, zgtaszanie wizyt lekarskich, realizacja recept, 
przygotowywanie positkow lub pomoc w ich przygotowywaniu i spozywaniu przez
podopiecznych, utrzymanie w czystosci pokoju, przynoszenie wggla, palenie w piecu, kuchni, 
zgtaszanie napraw urzgdzeh domowych, towarzyszenie klientom w trakcie spacerow, 
pielggnacja.
Dofinansowanie: 233 600,00 zt.

3. Klub wsparcia dla osob niepetnosprawnych intelektualnie: zadanie realizowane bgdzie przez 
Partnera spotecznego Stowarzyszenie Koto Pomocy Dzieciom Niepetnosprawnym, zajgcia 
klubu adresowane bgdg do 20 niesamodzielnych osob niepetnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Osoby te to w wigkszosci podopieczni 
Warsztatow Terapii Zajgciowej, ktorzy chcg kontynuowac zajgcia w godzinach 
popotudniowych. Wsparciem objgtych zostanie takze 20 opiekunow faktycznych. Klub bgdzie 
stanowic uzupetnienie oferty WTZ o charakterze opiekuhczym, samopomocowym



i terapeutyczno-aktywizacyjnym. Klub b^dzie czynny: od poniedziatku do pi^tku w godz. 15.30
- 19.30. Przeznaczony jest dla mieszkajqcych w PT.; osob niesamodzielnych, ktore na skutek 
niepetnosprawnosci wymagaj^ opieki, pomocy i wsparcia. Przewiduje s\$ m.in. organizacj$ 
zajqc z: socjoterapii, dogoterapii, edukacji seksualnej, zaj^cia z psychologiem i logopedg, 
gimnastycznych, kulinarnych oraz z zakresu higieny i promocji zdrowia. W ramach socjalizacji 
tych osob przewiduje si$ organizaq'Q stacjonarnych i wyjazdowych imprez integracyjnych. 
Dofinansowanie: 560 711,00 zt

4. Rozwoj ustug wspierania rodziny i systemu pieczy zast^pczej: Dziataniami b$dzie obj^tych 
100 osob, w tym 54 dzieci oraz 46 osob dorosiych. W tym 1 rodzina zast^pcza zawodowa 
z 3 dzieci; 1 rodzinny dom dziecka z 3 dzieci; 4 rodziny zast^pcze niezawodowe z 7 dzieci; 
24 rodziny zast^pcze spokrewnione z 41 dzieci. Wsparcie, zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej realizowanie b^dzie w formie ustug 
psychopedagogicznych. W ramach zadania prowadzona b^dzie integracja mi^dzypokoleniowa
- spotkania raz w miesiqcu. Celem spotkan jest rozwoj kompetencji rodzicielskich, poprawy 
relacji, wzmacniania wi$zi w rodzinie. Planuje si$ takze przeprowadzenie innych dziatah: 
rekreacyjnych (kulig, ognisko, rajd rowerowy, kino familijne itp.), aktywnosci kulturalnej (teatr, 
transport +bilety), wyjazdy integracyjne potqczone z warsztatami. Wszystkie te dziatania 
prowadzone b^d^ przez 4 pracownikow Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie - Centrum 
Wsparcia Rodziny i Dziecka we wspdtpracy z Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq. 
W ramach dziatania terapi^ Biofeedback odb^dzie 45 dzieci z rodzin zast^pczych .Trening BEG 
Biofeedback pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mozgu i poprawy jego pracy, a tym 
samym lepsze funkcjonowanie catego organizmu. Jest metod^ stosowanq w terapii dzieci 
i mtodziezy z problemami szkolnymi, w terapii niektorych schorzeh psychicznych, a takze 
w celu poprawienia koncentracji. Terapia ta dedykowana dzieciom z rodzin zast^pczych, cz^sto 
obarczonym roznego rodzajom deficytom. Ponadto zaplanowano terapi^ psychologiczno dla 
20 rodzin w postaci zaj$c w Szkole dla rodzicow.
Dofinansowanie: 558.205,65 zt

5. Klub Seniora: zadanie realizowane b^dzie przez Partnera projektu Stowarzyszenie Przyjaciot 
„Mam Sqsiada". Klub czynny b^dzie przy ul. Krasickiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim (osiedle 
Wyzwolenia) przez 5 dni w tygodniu - 7 godzin dziennie w dni robocze. Wsparciem obejmie 
20 starszych, niesamodzielnych osob. Opiek^ nad uczestnikami zajmie si$ terapeuta zaj^ciowy. 
W ramach dziatalnosci b^d^ realizowane nast^puj^ce zaj^cia grupowe terapii zaj^ciowej: 
gimnastyka, trening orientacji rzeczywistosci maj^cy na celu usprawnienie zdolnosci 
pami^ciowych uczestnikow, zaj^cia plastyczne, r^kodzielnicze, biblioterapia, muzykoterapia, 
choreoterapia, zaj^cia relaksacyjne i informatyczne. Podczas spotkan podejmowane b^dg 
rozmowy z seniorami na temat bezpieczehstwa, profilaktyki zdrowia, dbatosci i higieny 
osobist^, pomoc w sprawach urz^dowych i uzyskaniu informacji oraz inne wazne aspekty zycia 
seniorow.
Dofinasowanie: 305.150,00 zt

6. Wypozyczalnia sprz^tu rehabilitacyjnego: Wypozyczalnia sprz^tu rehabilitacyjnego 
i ortopedycznego b^dzie prowadzona od kwietnia 2020 r. przez Dzienny Dom Pomocy 
Spotecznej. W ramach funkcjonowania swiadczone b^d^ ustugi dla mieszkahcow Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego polegajqce na nieodptatnym przekazywaniu bezpiecznego 
w uzytkowaniu i sprawnego technicznie sprz^tu rehabilitacyjnego i ortopedycznego na okres 
nie dtuzszy niz pot roku. Wypozyczalnia b^dzie zlokalizowana przy ul. Zamkowej 5. 
Beneficjentami wypozyczalni bQd$ mogli bye piotrkowianie spetniaj^cy co najmniej jedno 
z ponizszyeh kryteriow:



a) osoby niesamodzielne, ktorych dochod nie przekracza 150% wtasciwego kryterium 
dochodowego, o ktorym mowa w art. 8 ust.l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
spotecznej,

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci oraz osoby 
z niepetnosprawnosci^ sprz^zon^, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 
z niepetnosprawnosci^ intelektualn^ i osoby z catosciowymi zaburzeniami 
rozwojowymi,

c) osoby z rodzin korzystaj^cych z PO PZ,
d) osoby lub rodziny zagrozone ubostwem lub wykluczeniem spotecznym, 

doswiadczajqce wielokrotnego wykluczenia spotecznego.
Do wypozyczenia sprz^tu b^dzie niezb^dne przedtozenie zaswiadczenia lekarskiego 
okreslajqcego rodzaj potrzebnego Sprz^tu.

Wykaz sprz^tu:
0 tozka rehabilitacyjne elektryczne -16 szt.;
0 materace przeciwodlezynowe - 30 szt.,
0 wozki inwalidzkie w tym dla pacjentow z paralizem, niedowtadem czterokonczynowym, po 

udarach, multipozycyjne-28 szt.;
0 rotory konczyn gornych i dolnych - 5 szt;
0 chodziki z koszykiem- 5 szt.;
0 koncentratory tlenu mobilne i stacjonarne - 8 szt.;
0 pionizatory-4 szt.;
0 orbitreki -10 szt.;
0 pompy insulinowe - 2 szt.;
Dofinasowanie: 432.380,00 zt

7. Klub wsparcia dla osob niesamodzielnych, w tym w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy 
niepetnosprawnej: zadanie realizowane b^dzie przez partnera spotecznego - 
Stowarzyszeniem Przyjaciot Dzieci i Mtodziezy Niepetnosprawnej „SZANSA". Wsparciem 
obj^tych b^dzie 25 osob z niepetnosprawnosciami w wieku przedszkolnym, szkolnym, oraz 
osob, ktore ukonczyty edukacj$ i nie korzystaj^ ze wsparcia WarsztatowTerapii ZajQciowej, ani 
srodowiskowych domow pomocy spotecznej. To osoby z uposledzeniami umystowymi 
w stopniu umiarkowanym, znacznym i gt^bokim, z niepetnosprawnosci^ ruchowq, osoby po 
operacjach mozgu. Wi^kszosc to dzieci z mozgowym porazeniem dzieci^cym, zespotem 
Downa, z autyzmem. Dodatkowe wsparcie w formie 3 wycieczek integracyjnych dla osob 
z bezposredniego otoczenia osob z niepetnosprawnosciami. Realizacja zadania zaktada 
zintegrowan^ nauk^ samoobstugi, porozumiewania siQ z zast^powaniem alternatywnych form 
komunikacji, opanowanie kompetencji spotecznych koniecznych do funkcjonowania w grupie 
rowiesniczej, w rodzinie. Realizacja zadania wymaga terapeutow, odpowiednich pomocy 
dydaktycznych i terapeutycznych do realizacji programow dostosowanych do mozliwosci 
dziecka. Uczestnicy projektu b^dq brae udziat w zaj^ciach:

z zakresu usprawniania logopedyeznego ze szczegolnym uwzgl^dnieniem komunikacji 
alternatywnej;

S pedagogicznych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej jak rowniez z tzw. „trudnych 
zachowan" u dzieci i mtodziezy, utrudniajqcych im funkejonowanie w zyciu 
spotecznym;
usprawniaj^cych w ramach terapii ruchowej i rewalidacji majqcych na celu 
przywrocenie niepetnosprawnemu (rowniez intelektualnie) mozliwie petnej 
sprawnosci;

S treningach samodzielnosci;



wsparciu psychologicznym; 
treningach umiej^tnosci spotecznych; 
muzykoterapii;

S treningach ekonomicznych;
informatycznych: nauka wykorzystania komputera;

W ramach niniejszego zadania uruchomione zostanie mieszkanie wspomagane. Uczestnicy 
bQd$ mogli skorzystac z ponizszych zaj^c:

S zaj^cia kulinarne;
S blok ogrodniczy realizowany w oparciu o potencjat dziatki, na ktorej znajduje si$ 

budynek;
S sekcja „sam w domu zaj^cia obejmuj^ce nauk^ samodzielnego pobytu w domu;'
S techniki r^kodzielnicze maj^ce na celu planowanie pracy, wspotpraca mi^dzy 

uczestnikami, wspolne podejmowanie decyzji.
Dofinansowanie: 1 925 850,00 zt.

8. Nowy oddziat Srodowiskowej Swietlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w ramach rozwoju 
ustug placowek wsparcia dziennego dla dzieci i mtodziezy stuzqcych integracji spotecznej 
oraz zapobieganiu patologiom: w ramach zadania planuje si$ utworzenie nowego oddziatu 
placowki wsparcia dziennego dla dzieci. Nowy oddziat swietlicy socjoterapeutycznej zostanie 
zlokalizowany w Alejach 3-go Maja 23. Nowa swietlica b^dzie przeznaczona dla 35 dzieci 
w wieku 5-16 lat, podzielonych na dwie grupy wiekowe: grupa I (5-10 lat), grupa II (11-16 lat). 
Oddziat b^dzie pracowat przez caty rok, od poniedziatku do pi^tku po 7 godzin dziennie, 
w godz. 12.00-19.00, a podczas ferii zimowych, wakacji oraz przerw w nauce szkolnej w godz. 
9.00-16.00, co daje srednio ok. 140 godzin miesi^cznie. Oferta skierowana b^dzie do dzieci, 
pochodzqcych z rodzin borykaj^cych s\$ z problemami takimi jak: naduzywanie alkoholu, 
ubostwo, brak jednego z rodzicow (rodzina niepetna), wielodzietnosc, niezaradnosc zyciowa, 
niepetnosprawnosc, niskie umiej^tnosci wychowawcze rodzicow, brak zainteresowania 
sprawami dziecka oraz rodzin obj^tych pomoc^ spoteczn$ i rodzin zast^pczych. B^d^ to osoby 
dotkni^te ubostwem i zagrozone wykluczeniem spotecznym. Dziatalnosc oddziatu b^dzie 
prowadzona zgodnie z ustaw$ z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastQpczej. Uczestnikow zakwalifikuje kadra swietlicy: dyrektor, pedagog, pracownik socjalny 
we wspotpracy z osrodkiem pomocy rodzinie, dyrektorami i pedagogami placowek 
oswiatowych, radami osiedli, Miejsk$ Komisjg Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, 
Kosciotem, Poradni^ Psychologiczno - Pedagogiczn^, kuratorami sqdowymi, Policjq. Podczas 
zaj^c na swietlicy rozwijane b^dq nast^puj^ce kompetencje: porozumiewanie si^ w j^zyku 
ojczystym, kompetencje informatyczne, umiej^tnosc uczenia si$, kompetencje spoteczne 
i obywatelskie oraz swiadomosc i ekspresja kulturalna. W ramach przedmiotowego zadania 
b^d^ przeprowadzone zaj^cia edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, ogolnorozwojowe, 
pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, socjoterapueutyczne, artystyczno-kulturalne. 
Dofinansowanie: 521 560,00 zt.

9. Mieszkania wspomagane: zadanie realizowane b^dzie przez Partnera spotecznego- 
Stowarzyszenie Koto Pomocy Dzieciom Niepetnosprawnym. W ramach projektu planuje si^ 
prowadzenie 5 mieszkah wspomaganych dla osob niesamodzielnych, w tym osob 
niepetnosprawnych (4 mieszkania uruchomione w poprzedniej edycji realizowanego projektu 
+ 1 mieszkanie uruchamiane w ramach realizacji obecnego projektu). Ustugami 
w mieszkaniach wspomaganych objQtych zostanie 25 osob niesamodzielnych. Dodatkowo 
wparcie b^dzie dotyczyc 25 osob z ich otoczenia w formie wyjazdow i imprez integracyjnych. 
Jednorazowo w kazdym z 5 mieszkah przebywac b^dzie 1 osoba na okres od 3 do 6 m-cy.



Rodzaj oraz zakres ustug swiadczonych w mieszkaniu b$dzie dostosowany do indywidualnych 
potrzeb mieszkanca. Ustugi te b$dq obejmowac: prac^ socjalnq (wzmacnianie lub 
odzyskiwanie zdolnosci do funkcjonowania osoby w spoteczenstwie), ustugi wpierajqce 
aktywnosc osoby mieszkaj^cej w mieszkaniu wspomaganym, trening umiej^tnosci 
praktycznych, ktorego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielnosci 
w zakresie doskonalenia podstawowych czynnosci dnia codziennego (pranie, suszenie odziezy, 
sprzqtanie ,korzystanie z urz^dzen elektrycznych); trening higieny, finansowy, zarz^dzania 
mieszkaniem, w tym zarzgdzanie energiq; trening kulinarny, umiej^tnosci sp^dzania czasu, 
interpersonalny, umiej^tnosci spotecznych, rozwijania umiej^tnosci integracji ze spotecznosciq 
lokaln^.
Dofinansowanie: 524 030,00 zt.

Niezb^dnym zat^cznikiem do umowy o dofinansowanie projektu jest uchwata Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego zatwierdzajgca projekt do realizacji.

ERC
Reft itu Si

INSPEKTOR 

Eliza Galas


