Informacja o projekcie dla uczestnika
KTO FINANSUJE PROJEKT ?

Projekt pod nazwą „Rodzinny Dom Seniora” współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, zakres wsparcia: Typ
projektu A- działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Bwsparcie dla tworzenia i/lub działania placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację
osób niesamodzielnych.
OD KIEDY JEST REALIZOWANY PROJEKT?

Projekt będzie realizowany w okresie 01.04 2018 do 30.03.2021.
KTO REALIZUJE PROJEKT ?

Realizatorem Projektu jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
z siedzibą w Tarnowie, ul. Jana Kochanowskiego 32, 33 - 100 Tarnów.
CZEGO DOTYCZY PROJEKT ?

Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie” Rodzinnego Domu Seniora” – placówki
zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych którzy ukończyli 60 lat
życia
W naszej placówce seniorzy będą mieć zapewnione odpowiednie usługi opiekuńczo –
pielęgnacyjne, realizowane poprzez umożliwienie bezpłatnego dojazdu na zajęcia, zapewnienie
trzech posiłków - śniadanie, ciepły obiad oraz podwieczorek. Uczestnicy projektu będą mogli
skorzystać z pomocy w zakresie higieny osobistej, pomocy w wykonywaniu czynności dnia
codziennego, wsparcia emocjonalnego i rehabilitacji ruchowej. Zapewniona będzie również
fachowa opieka medyczna i psychologiczna. Personel zadba o odpowiednie warunki do
wzajemnej wymiany doświadczeń, dzielenia się umiejętnościami, pasjami i przeżyciami.
Dodatkowo w projekcie uczestniczyć będą opiekunowie seniorów dla których
przewidujemy zajęcia wspomagające poprzez szkolenia, udzielanie informacji , edukację,
wsparcie psychologiczne i poradnictwo prawne.
KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Uczestnikiem Projektu może zostać:
- mieszkaniec miasta Tarnowa,
– osoba mająca ukończone minimum 60 lat życia,
– osoba niesamodzielna
Ponadto preferowane będą osoby :
– których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie
przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia
12.03.2004 r. o pomocy społecznej(t.j Dz.U z 2018r poz 1508 z późn. zm),
– są zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym, doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego,
– posiadają znaczny lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności,
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowym zaburzeniami
rozwojowymi,
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją
obszarów zdegradowanych wg Wytycznych MIR w zakresie rewitalizacji,
- kobiety.
W JAKI SPOSÓB PRZEBIEGA REKRUTACJA ?

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o prowadzonej rekrutacji można uzyskać w
Biurze Projektu które mieści się w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32.
Kandydat na uczestnika projektu powinien wypełnić i podpisać następujące dokumenty:
– „ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rodzinny Dom Seniora”,
– „Formularz rekrutacyjny kandydata na uczestnika projektu „Rodzinny Dom Seniora”
– (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa).
– ”Oświadczenia uczestnika projektu” ( Załącznik nr 2 Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa”).
3. Wypełnione i podpisane dokumenty Kandydat powinien złożyć w siedzibie Izby
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie lub przesłać za
pośrednictwem poczty, mailowo/faksem.
4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną,
a kandydat otrzyma odpowiedz nie później niż 14 dni od daty złożenia dokumentów.
5. W przypadku kwalifikacji do Projektu, kandydat będzie zobowiązany do wypełnienia
i dostarczenia pełnej dokumentacji.
JAK PRZEBIEGA UDZIAŁW PROJEKCIE?

Udział w projekcie jest bezpłatny, a kandydat w momencie zakwalifikowania się do projektu
staje się jego uczestnikiem i przysługują mu następujące świadczenia;
– diagnoza potrzeb uczestnika oraz opracowanie Indywidualnego Programu Działania
– usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne
– usługi aktywizująco – usprawniające
– usługi wspomagające.
GDZIE MOŻNA UZYSKAC INFORMACJE O PROJEKCIE?

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać
1. Osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32
2. Telefonicznie – kontakt z Kierownikiem RDS P. Aleksandra Rucka
numer telefonu 14 621 57 69
3. Kontakt e-mail: kierownikrds@izbarzemieslmicza.tarnow.pl

