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Załącznik Nr 1
INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU
„Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą
Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
Lider: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Partner: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Partner: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (z siedzibą w Łodzi)
Beneficjent: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Samorząd Gminny (gmina wiejska, miejskowiejska, miejska z woj. łódzkiego oraz woj. opolskiego) i ich Jednostki Organizacyjne
Projekt realizowany jest w ramach: II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji POWER - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w
środowisku lokalnym
W ramach Projektu zostanie wypracowany standard ukierunkowany na osoby
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osoby
starsze.
Wnioskodawca zapewni, że opracowany model/standard będzie uwzględniał specyficzne potrzeby
i możliwości odbiorców wsparcia oraz będzie zawierał minimum poniższe elementy:
 opisany standard lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania,
 rodzaj i zakres usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu,
 rodzaj i zakres usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu - trening (jeżeli dotyczy);
 opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje,
 zasady użytkowania mieszkania,
 sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości wypracowanych rozwiązań,
 maksymalną liczbę osób, mogących korzystać z jednego mieszkania wspomaganego dla danej
grupy osób, opierając się na standardach i doświadczeniach międzynarodowych.
Opracowany przez Ekspertów model wprowadzony zostanie na terenie 5 gmin w woj. łódzkim
i opolskim, które zgłoszą się do projektu.
Łączny budżet projektu: 10 171 999,20 zł
Łączny budżet na wdrożenie modelu/standardu dla 7 mieszkań: 7 567 100,00 zł
Horyzonty czasowe: Projekt będzie realizowany w latach 2018-2022
Projekt został podzielony na następujące kamienie milowe:
I Kamień milowy
 zaproponowanie listy gmin, w których wdrażany będzie pilotaż
 opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla danej grupy
osób.
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W opracowaniu modelowego rozwiązania/standardu deinstytucjonalizacji usług udział wezmą
Eksperci, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego - osoby odpowiedzialne za sprawy
społeczne (w tym przedstawiciele OPS), użytkownicy wpracowanych rozwiązań standardów (odbiorcy
wsparcia) oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie publicznym zasobem mieszkaniowym gminy.
Model deinstytucjonalizacji będzie wypracowywany przy udziale wszystkich Partnerów projektu:
województwo opolskie – ROPS Opole oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą
w Łodzi.
Realizatorzy:
 Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
 Partner - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (z siedzibą w Łodzi)
II Kamień milowy
 wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie
gminnych jednostek samorządu terytorialnego. 5 gmin łącznie: 3 z terenu woj. łódzkiego i 2 z terenu
woj. opolskiego
Realizator:
 Na terenie woj. łódzkiego - Partner Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
 Na terenie woj. opolskiego - Partner Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
 Partner - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (z siedzibą w Łodzi)
III Kamień milowy
 opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego i
wdrożonego standardu.
Realizator:
 Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 Partner - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (z siedzibą w Łodzi)
Korzyści mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi:
1. Korzyści ekonomiczne:
Brak wkładu własnego finansowego ze strony gminy przez okres realizacji projektu.
A także:
 Poprawa infrastruktury społecznej gminy,
 Wyższa jakość życia i warunków bytowych mieszkańców gminy,
 Wyższy wskaźnik zatrudnienia (świadczenie usług społecznych przez mieszkańców
gminy),
 Możliwość powstania Przedsiębiorstwa Społecznego (lub PES), które będzie świadczyć
usługi w ramach mieszkań wspomaganych, a także płacić podatki na terenie gminy.
2. Korzyści społeczne/ deinstytucjonalizacji opieki - opieka środowiskowa i działania profilaktyczne,
zapobiegające umieszczaniu osób w placówkach opieki instytucjonalnej. Wsparcie osób
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z chorobami neurologicznymi i osób starszych, a także rodzin i opiekunów. Mieszkania
wspomagane, stanowią alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę
(DPS-ów czy nawet ZOL-ów (miejsc w tych instytucjach zresztą brak) i to tańszą alternatywę.
Nowatorski model mieszkaniowy (wzorcowy) – promujący Gminę.
Obecnie brakuje innowacyjnych pomysłów na mieszkania dla osób niepełnosprawnych i osób
starszych - pomysłów będących alternatywą dla ich pobytu w ,,specjalnych ośrodkach”.
Stworzenie nowatorskiego rozwiązania dałoby szansę wychodzenia z tego impasu, jak również
stałoby się dobrym przykładem dla innych samorządów – nawet w skali europejskiej.
Samodzielność, aktywność zawodowa i społeczna beneficjentów z jednej strony, a z drugiej –
korzystne finansowo rozwiązanie problemu osób niepełnosprawnych i osób starszych są to bez
wątpienia atuty tego projektu. Istnieje możliwość implikowania tego rozwiązania np. dla
seniorów, co w sytuacji prognozowanego starzenia się mieszkańców naszego kraju jest dobrym
rozwiązaniem, swoistą ,,ucieczką do przodu”, jeśli chodzi o problemy wieku starszego.
a) Zmiana wizerunku osób z niepełnosprawnością – stworzenia modelu funkcjonowania osób
niesamodzielnych z chorobami neurologicznymi.
b) Możliwość stworzenia projektu dodatkowego: „Mieszkam i pracuję” (wymagałoby
to opracowania możliwości pozyskania dodatkowego lokalu, gdzie można realizować różne
formy zatrudnienia)
c) Późniejsze utrzymanie trwałości można zlecić w drodze konkursu organizacjom
pozarządowym/PES/PS na prowadzenia poszczególnych form mieszkań wspomaganych.
Mieszkanie wspomagane – usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci
mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów,
do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego
życia. Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego,
spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, towarzystwa
budownictwa społecznego lub Przedsiębiorstwa Społeczne/Podmioty Ekonomii Społecznej, w
formie mieszkania:
a) treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia
samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób
w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności, m.in. poprzez trening
samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji;
b) wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej
całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego w przypadku
potrzeby
opieki
w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności
osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, wymagającym wsparcia w formie usług
opiekuńczych lub asystenckich. Formą mieszkania wspieranego nie jest mieszkanie socjalne.
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