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Zdrowa matka i dziecko
Ponad 21 tys. kobiet skorzysta z profesjonalnej, bezpłatnej opieki w trakcie ciąży.
„Zdrowa Matka i Dziecko” to regionalny program zdrowotny województwa śląskiego, który
ma ograniczyć liczbę przedwczesnych porodów,
zwiększyć przeżywalność matek i noworodków,
podnieść skuteczność wczesnego diagnozowania i leczenia wykrytych schorzeń u dzieci.
Mają do niego dostęp kobiety nie tylko z dużych miast, ale również ośrodków wiejskich. Takie postępowanie pozwoli kobietom podnieść
poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z macierzyństwa oraz przynieść wzrost dzietności w regionie.
Pula środków przeznaczonych na ten regionalny
program zdrowotny wynosi 27 mln zł. Wsparcie przeznaczone jest m.in. na organizację szkół
świadomego rodzicielstwa, które muszą być
prowadzone zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie opieki nad ciężarną. Kobiety
(od 20. tygodnia ciąży) wraz z osobami towarzyszącymi mogą uczestniczyć w zajęciach, które
przygotowują je do porodu i odpowiedzialnego

JAK WYDAJEMY UNIJNE PIENIĄDZE?
W tej perspektywie finansowej mamy do wydania ponad 15 mld zł. Najwięcej ze wszystkich
regionów. Na pewno sobie poradzimy. Udowodniliśmy już, że potrafimy dobrze zarządzać,
mamy wysoko wykwalifikowane kadry, działamy
sprawnie i potrafimy elastycznie reagować.
Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem
województwa śląskiego.
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rodzicielstwa. Taka szkoła dla wielu rodziców,
szczególnie tych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będzie często jedynym
źródłem aktualnej i fachowej wiedzy przekazanej przez profesjonalistów.
Aby likwidować nierówny dostęp do świadczeń
medycznych, kobiety mają możliwość na wczesnym etapie ciąży korzystać z bezpłatnych badań prenatalnych i specjalistycznych konsultacji. W przypadku wykrycia oraz leczenia wady
rozwojowej u dzieci w okresie prenatalnym rodzicom towarzyszy psycholog, opłacony z funduszy unijnych. Będzie ich wspierać na każdym
etapie procesu badań i leczenia. Z bezpłatnej
opieki mogą skorzystać ciężarne mieszkanki
województwa śląskiego w wieku do 35 lat (kobietom powyżej 35. roku życia przysługują darmowe badania prenatalne z NFZ).
Obowiązkowym elementem każdego z realizowanych projektów są szkolenia dla kadry medycznej. Podniesienie świadomości personelu
w obszarze opieki okołoporodowej oraz opieki
nad dzieckiem z wykrytą wadą rozwojową pozwoli wprowadzić wyższy standard usług.

ZADBAĆ O DZIECKO
Źle dobrany tornister może powodować lub pogłębiać wady postawy. Zgodnie z wytycznymi
Światowej Organizacji Zdrowia, u dzieci do 13.
roku życia tornister nie powinien ważyć więcej
niż 10 procent masy ciała dziecka. Projekt wykrywania wad postawy jest realizowany w Jastrzębiu-Zdroju.
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Szczegółowe informacje na temat tego, które ośrodki zdrowia realizują projekty w ramach
programu „Zdrowa Matka i Dziecko”, zamieściliśmy na stronie 4. Publikujemy wykaz szkół świadomego rodzicielstwa, a także miejsca, w których można zrobić badania prenatalne (badania
płodu przeprowadzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego, które umożliwiają wykrycie
chorób wrodzonych i genetycznych takich jak
zespół Downa, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości chromosomów).

Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkanek województwa
śląskiego, obecny nabór projektów
w ramach Poddziałania 9.2.6
Rozwój usług zdrowotnych
koncentruje się na tworzeniu
nowoczesnych szkół świadomego
rodzicielstwa. Szczegóły można
znaleźć na stronie: rpo.slaskie.pl

SKUTECZNA OPIEKA W DOMU
Tysiące osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku oraz zaniedbanych dzieci mieszka
w dużych izolowanych placówkach. Zapewniają
opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak mimo
najlepszych chęci nie są w stanie dawać wsparcia
gwarantującego podopiecznym pełne włączenie
społeczne - pisze Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.
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rpo w liczbach

Stan realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020
stan na dzień 3 sierpnia 2018 r.
Budżet ogółem w zł

14 871 563 623 zł

100%

Środki zaangażowane w nabory

13 397 320 131 zł

90%

Wnioski wybrane do doﬁnansowania

60%

52%

Podpisane umowy

8 875 327 986 zł

środki zaangażowane w nabory

7 743 950 456 zł

85,16%

osie priorytetowe rpo

Konkursy
7%

Instrumenty Finansowe

5,7

Łączna wartość doﬁnansowania z Unii Europejskiej w wybranych wnioskach

07

%

Budżet

9,

Tryb pozakonkursowy

I. NOWOCZESNA GOSPODARKA
1 048 505 278 zł
299 070 210 zł

zintegrowane inwestycje terytorialne (zit)
oraz regionalne inwestycje terytorialne (rit)

II. CYFROWE ŚLĄSKIE
410 642 069 zł
210 698 951 zł

III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP
subregion północny

1 307 289 023 zł

BUDŻET
444 633 701,97 zł

794 012 904 zł

IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
3 406 812 527 zł
2 056 681 397 zł

V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
890 037 088 zł
629 325 261 zł

BUDŻET
3 390 800 506,98 zł

VI. TRANSPORT
2 023 160 321 zł

subregion centralny

1 501 811 526 zł

VII. REGIONALNY RYNEK PRACY
959 849 900 zł
527 566 965 zł

BUDŻET
450 785 245,48 zł
subregion zachodni

VIII. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
802 896 080 zł
507 883 718 zł

BUDŻET
448 584 878,59 zł
subregion południowy

IX. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
1 116 010 025 zł
555 053 073 zł

X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
1 256 785 678 zł
778 589 745 zł

XI. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO
832 781 246 zł
506 476 728 zł

XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
346 373 181 zł
287 190 868 zł
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W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych (RIT) podpisano:

829
2,34
49,50

umów na kwotę

mld zł, co stanowi

procent wykorzystania budżetu

Rozmowa z Wojciechem Saługą,
marszałkiem województwa śląskiego
W poprzedniej perspektywie finansowej
Śląskie bardzo dobrze wykorzystało
wszystkie fundusze przeznaczone
na Regionalny Program Operacyjny.
Z czego jest Pan szczególnie dumny?
Dobrze, że poruszamy ten temat. Akurat ostatnio
Komisja Europejska oficjalnie zamknęła finansowo nasz program regionalny na lata 2007-2013.
Podsumowując go obecnie, możemy z dużą satysfakcją mówić o sukcesie. Przede wszystkim
beneficjentów – jako pomysłodawców i realizatorów śmiałych zamierzeń, ale też nas, zarządzających programem – jako sprawnych menedżerów.
Dzięki temu obopólnemu wysiłkowi w regionie
pozostanie ponad 7,3 mld zł w postaci zrealizowanych inwestycji. Duże pieniądze oznaczają spektakularne efekty. Wymieńmy choć kilka.
Zrewitalizowano ponad 200 hektarów terenów
w atrakcyjnych lokalizacjach, dzięki czemu powstała między innymi katowicka Strefa Kultury
z takimi obiektami jak Muzeum Śląskie czy Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Wybudowano ponad 60 km dróg, wliczając w to nowe
zabrzańsko-gliwickie odcinki aglomeracyjnego
kręgosłupa, czyli DTŚ. Ponad 150 obiektów kultury przeszło gruntowną renowację, w tym perła
naszego dziedzictwa, czyli Sanktuarium na Jasnej
Górze.
Ile obecnie mamy do wydania?
Ponad dwa razy tyle, co w poprzedniej siedmiolatce, czyli ponad 15 mld zł. Najwięcej ze wszystkich regionów. Spore wyzwanie, przyznaję, ale
o to, jak sobie poradzimy, jestem spokojny. Udowodniliśmy już przecież, że potrafimy dobrze zarządzać, mamy wysoko wykwalifikowane kadry,

działamy sprawnie i potrafimy elastycznie reagować.
Jak wygląda wykorzystanie funduszy?
Już 13,4 mld zł, czyli ok. 88 proc. budżetu programu, jest w obiegu – czy to w naborach zakończonych, czy dopiero uruchomionych. Wybraliśmy 3211 projektów o wartości dofinansowania
prawie 8,9 mld zł. Spośród tej liczby 2595 projektów ma już podpisane umowy o łącznej wartości dofinansowania 7,7 mld zł. Wszystko toczy się więc zgodnie z planem oraz ze specyfiką
wdrażania programu.
Czy już widać pierwsze efekty?
Oczywiście. Z przyjemnością obserwuję te przemiany.
Szczególnie bliska jest mi kwestia czystej energii,
czyli czystszego powietrza. Dobrym przykładem
jest tu budowa elektrowni fotowoltaicznej dla

oczyszczalni ścieków w Wojkowicach. Inwestycja wpłynie na znaczną redukcję zanieczyszczeń,
a i przy okazji przyniesie spore oszczędności.
Z kolei w moim rodzinnym Jaworznie na drogi
wyjechały aż 22 autobusy elektryczne. To milowy krok dla komunikacji publicznej, która staje się przyjazna środowisku, nowoczesna i pełna udogodnień dla podróżnych, także dla tych
z trudnościami w poruszaniu się.
Myślimy też o różnych grupach mieszkańców
regionu. Z myślą o tych najmłodszych powstało nowe przedszkole w Żorach. Nieprzypadkowo właśnie tam, bo to miasto o najwyższym
przyroście naturalnym w całym województwie.
Nowa placówka zapewnia bezpłatną opiekę dla
125 dzieci. To zatem bardzo potrzebna placówka, a na marginesie - również atrakcyjna wizualnie. Stowarzyszenie Architektów Polskich uznało
ją za najlepszy obiekt oświatowy minionego roku.
W Sosnowcu natomiast otwarto długo wyczekiwane, pierwsze w tym mieście hospicjum stacjonarne. Oprócz pobytu dla osób nieuleczalnie
chorych, ośrodek oferuje wsparcie psychologiczne dla chorych i ich opiekunów, rehabilitację,
opiekę wyręczającą krótkoterminową oraz pobyt
w mieszkaniu wspomaganym.
Na jakie projekty szczególnie czekamy?
Nie chciałbym nikogo wyróżniać, jednak w pierwszym impulsie moje myśli biegną do Parku Śląskiego – naszej wojewódzkiej jednostki i dużego
beneficjenta programu. W ciągu kilku najbliższych lat nasz regionalny Hyde Park przejdzie
spektakularną przemianę.
W zmodernizowanym Planetarium kosztem prawie 100 mln zł powstanie Śląski Park Nauki. Ponad 20 mln zł pozwoli na przemianę hali Kapelusz w Parkowe Centrum Kulturalne. Właściwie
park zmierza do kompleksowej rewitalizacji, a te
dwa przykłady obiektów to taka sztandarowa wizytówka.

rozwojowy i finansowy sukces

Jak wydajemy unijne pieniądze?

ZADBAĆ O DZIECI
Bardzo ważne jest, aby tornister był dopasowany do wagi dziecka. Źle dobrany może
powodować lub pogłębiać wady postawy.
Gdy dziecko rośne, kształtuje się jego sylwetka,
dlatego nie powinno być przeciążane. Zgodnie
z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), u dzieci do 13. roku życia tornister nie
powinien ważyć więcej niż 10 procent jego masy
ciała. To znaczy, że gdy uczeń waży 30 kg, dobrze, by jego plecak nie miał więcej niż 3 kg. Jeśli
jest cięższy, może powodować wady postawy.
Lekarze ostrzegają, że- noszenie za ciężkiego, źle
dopasowanego plecaka może skutkować w krótkim czasie i w przyszłości skrzywieniem kręgosłupa. W ten sposób powstają różnego rodzaju
skoliozy, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa.
Do tego dzieci i nastolatkowie bardzo dużo czasu spędzają przed komputerami i telewizorami,
natomiast coraz mniej na świeżym powietrzu
i w ruchu. Dlatego coraz więcej spośród nich ma
problemy z kręgosłupem.

Badania w Jastrzębiu

Nic dziwnego, że w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego
na lata 2017-2021 znalazł się „Program Zdrowego Kręgosłupa”.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju realizuje projekt dotyczący tego programu. Ma on pozwolić na
wczesne wykrywanie deformacji kręgosłupa

u dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz edukację w zakresie ergonomii w codziennym życiu
dziecka.
- Projekt obejmie wszystkie 20 szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju. Będzie trwał cztery
lata. To oznacza, że dzieci co roku będą brać
udział w badaniach przesiewowych, podczas
których pielęgniarki będą sprawdzać czy mają
prawidłową postawę - mówi Jolanta Ślipek-Dzieńkowska z jastrzębskiego szpitalu.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dzieci
będą kierowane do poradni przyszpitalnych,
gdzie przyjrzy im się lekarz. W zależności od
diagnozy zostanie wykonane zdjęcie RTG oraz
nastąpi powtórna konsultacja oraz zalecone odpowiednie leczenie.
Projekt „Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” rozpoczął się
w tym roku i będzie realizowany do końca 2021.
Jego wartość ogółem wynosi 406 041,25 zł.
Dofinansowanie ze środków EFS w ramach RPO
WSL wynosi 345 135,06 zł.
W ramach projektu zostaną przeszkolone pielęgniarki-higienistki szkolne w zakresie wykrywania wad postawy oraz zostaną zakupione
zestawy urządzeń do badania postawy ciała
(skoliometr i plurimetr) dla każdej ze szkół.
Przewidziano również wykłady we wszystkich
szkołach objętych badaniami na temat profilaktyki wad postawy oraz ergonomii w codziennym
życiu dziecka: dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców uczniów.

Kolejny konkurs

Obecnie trwa kolejny nabór w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych dotyczący Regionalnego Programu Zdrowotnego
Województwa Śląskiego na lata 2017-2021
w zakresie wczesnego wykrywania deformacji
kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu
dziecka. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane do 27 września 2018 roku.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi
93 proc. Na dofinansowanie przeznaczono
9 225 818,81 zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2019 roku. Więcej informacji
na stronie rpo.slaskie.pl.

Skolioza to boczne skrzywienie kręgosłupa.
To najczęstsza wada postawy u dzieci. Mogą
się jej „nabawić” m.in. przez źle dobrany i za
ciężki plecak. Patrząc na kręgosłup dziecka
z tyłu, widać, że wygina się w łuki, najczęściej
w okolicach lędźwi, piersi lub szyi. To naturalne
krzywizny, gdy się je zaburzy, wtedy powstają
poważne zmiany w sylwetce, może dojść do
rotacji kręgosłupa i jego wygięcia bocznego.
Skoliozę można podejrzewać, gdy położenie
jednego z barków wydaje się wyższe niż drugie
lub gdy ubranie nie leży równo.

„Razem zmieniamy Śląskie” Biuletyn informacyjny RPO WSL, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego.
Redakcja: Barbara Warpechowska BawArte • Współpraca: Agnieszka Gajewska (UMWSL), Agata Woźniak (UMWSL), Agnieszka Cieplik (UMWSL).
Realizacja: Agora SA, Tychy ul. Towarowa 4 • Opracowanie graficzne i skład: Adrian Bobak, Agora Grafika • Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o.
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program „zdrowa matka i dziecko”

GDZIE ZROBISZ BADANIA PRENATALNE?
Tytuł projektu

Realizator

Rozwój opieki perinatalnej
poprzez wzrost dostępności
badań prenatalnych na terenie
Województwa Śląskiego

Gyncentrum Clinic
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Kontakt

Obszar
wsparcia

Okres
realizacji

Miejsce realizacji

Planowany termin naboru
uczestniczek1

wrzesień 2018

575 330 390

województwo
śląskie

1.09.2018 –
31.08.2020

Katowice,
ul. Żelazna 1;
Bielsko-Biała,
ul. Sobieskiego 89/49;
Częstochowa,
ul. Kozielewskiego 9

1.07.2018 –
31.01.2021

Jastrzębie-Zdrój,
ul. Podmiejska 9A,

sierpień 2018, nabór ciągły

Świadome rodzicielstwo –
diagnostyka prenatalna

JAS-Medica Sp. z o.o.

694 410 141

Jastrzębie-Zdrój,
powiat cieszyński,
powiat bielski,
powiat raciborski,
powiat pszczyński,
powiat żywiecki

Będę mamą zdrowego dziecka

Centrum Medyczne
Krzysztof Sodowski
Spółka Komandytowa

605 366 705
600 473 854
502 771 703

województwo
śląskie

1.08.2018 –
31.01.2021

Katowice,
ul. Piotrowicka 83

październik 2018 – wrzesień 2020

Wdrażanie regionalnego programu
zdrowotnego w zakresie „Zdrowa
matka i dziecko”, badania
prenatalne dla kobiet w ciąży

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska „Sanus” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

882 465 768

województwo
śląskie

1.07.2018 –
30.06.2019

Zabrze,
ul. Wolności 182

Rekrutacja ciągła przez cały okres
realizacji projektu

Projekt poprawy wyników opieki
perinatalnej drogą wczesnego
rozpoznanie i leczenia wad
rozwojowych płodu w populacji
kobiet ciężarnych zamieszkałych
w woj. śląskim

SIGMA-BI
Jacek Zamłyński S.J.

785 007 003

województwo
śląskie

1.06.2018 –
31.12.2020

Bytom,
ul. Chrzanowskiego 23

od 1.08.2018

Świadoma matka - zdrowe dziecko

Fundacja Na Rzecz Programu
Wczesnego Rozpoznawania
Chorób Nowotworowych
U Kobiet Godula – Hope

784 640 401

województwo
śląskie

1.08.2018 –
31.01.2021

Ruda Śląska,
ul. Główna 11,
nr lokalu: PAWILON A1

od 1.09.2018

Badania prenatalne
i koordynowana opieka nad kobietą
w ciąży szansą na zwiększenie
wykrywalności wad wrodzonych
i rozwojowych.

Anna Pogorzelska-Antkowiak Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka
Lekarska Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Estederm
Estetyka i Dermatologia
Centrum Dermatologii
Estetycznej i Chirurgii

32 72 67 450

województwo
śląskie – centralny
i południowy obszar województwa
śląskiego

1.09.2018 –
31.12.2020

Tychy,
al. Bielska 135B/17

sierpień – wrzesień 2018

1.08.2018 –
31.01.2020

Bielsko-Biała,
ul. Pszenna 11

1.08.2018 – 31.01.2020

Kompleksowa opieka prenatalna kobiety do 35. roku życia

Konior Clinic Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowa

608 560 679

Bielsko-Biała,
Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice,
Jasienica, Jaworze,
Kozy, Porąbka,
Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice

Zwiększenie dostępności
do wysokiej jakości badań
prenatalnych na obszarze powiatu
rybnickiego, Rybnika i Żor

MED-ART sp. z o.o.

32 435 78 58

Subregion zachodni woj. śląskiego
Żory, Rybnik

1.08.2018 –
31.12.2020

Żory

od 1.08.2018

32 435 78 58

Subregion zachodni woj. śląskiego
Wodzisław,
Jastrzębie, Rydułtowy, Racibórz

1.08.2018 –
31.12.2020

Żory

od 1.08.2018

32 292 48 47

Sosnowiec,
Czeladź, Będzin,
Dąbrowa Górnicza,
Sławków, Jaworzno, Mysłowice,
Katowice

1.08.2018 –
31.01.2020

Sosnowiec,
Aleja Wolności 6

od 1.08.2018

Zwiększenie dostępności
do wysokiej jakości badań
prenatalnych na obszarze powiatu
wodzisławskiego

MED-ART sp. z o.o.

Opieka prenatalna dla kobiet
do 35. roku życia

Sante Clinic Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowa

*Tylko kobiety do 35 roku życia

ZNAJDŹ SZKOŁĘ ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA DLA SIEBIE
Tytuł projektu

Realizator

Kontakt

Obszar
wsparcia

Okres
realizacji

Miejsce realizacji

Planowany termin naboru
uczestniczek/ków1

Organizacja szkół świadomego
rodzicielstwa wraz z działaniami edukacyjnymi dla personelu
medycznego

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia
Lekarska „Sanus” Sp. z o.o.

882 465 768

województwo
śląskie

1.06.2018 –
31.12.2020

Zabrze,
ul. Wolności 182

Rekrutacja ciągła przez cały okres
realizacji projektu

Tarnogórska Szkoła Świadomego
Rodzicielstwa - Warto rodzić
w Szpitalu w Tarnowskich Górach!

Wielospecjalistyczny Szpital
Powiatowy Spółka Akcyjna

505 034 637

Powiat
tarnogórski

1.05.2018 –
31.12.2020

Tarnowskie Góry,
ul. Pyskowicka 47-51

od lipca 2018

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

32 478 45 08

Powiat
Jastrzębie-Zdrój
i okolice

1.08.2018 –
31.12.2020

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

Nabór ciągły, początek:
wrzesień 2018 r.

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa
w Zabrzu i Katowicach

Śląski Ośrodek Onkologii
„SANIVITAS” Sp. z o.o.

507 039 828
32 411 56 57

Zabrze, Katowice

1.09.2018 –
31.09.2020

Zabrze, Katowice

wrzesień 2018 – sierpień 2020

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa
– pomagamy przyszłym rodzicom

Juliamed Anna Wojtyla
Spółka Jawna

795 420 605

Częstochowa
Zawiercie
Myszków
Katowice

1.02.2018 –
31.12.2020

Częstochowa,
Zawiercie,
Myszków, Katowice

od lipca 2018

1Terminy mogą ulec zmianie

4

dobra praktyka

Jak w domu

NOWE KONKURSY

Nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza w Waleńczowie we wrześniu rozpocznie działalność. Trafi do niej maksymalnie 14 dzieci. Otrzymają pomoc i wsparcie. To będzie jak dom dla
dużej rodziny. Przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu zieleń i boiska.
To bardzo dobry przykład pokazujący wykorzystanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Chodzi o adaptację budynku po byłym
Zespole Szkół w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 w celu utworzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, dysponującej
14 miejscami.
Zakres prac adaptacyjnych obejmował wykonanie niezbędnych robót remontowych (budowlanych, elektrycznych i sanitarnych) związanych
z przebudową i dostosowaniem istniejącego
układu funkcjonalnego budynku do nowych potrzeb. Obiekt musi spełniać warunki techniczne,
określone w obowiązujących przepisach budowlanych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- W projekcie uwzględniono również doposażenie utworzonej placówki w funkcjonalne meble
oraz sprzęt AGD i RTV. Wartość ogółem projektu
wyniosła 643 503,24 zł, w tym dofinansowanie
z UE - 546 977,75 zł. Realizacja przedsięwzięcia
trwała od 22 listopada ubiegłego roku do końca
kwietnia 2018 r. - mówi Witold Łagiewka z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
W powiecie kłobuckim funkcjonuje dom dziecka.
Jednak zgodnie z obowiązującą ustawą o opiece
zastępczej duże domy dziecka powinny przestać
istnieć do końca 2020 roku. Po tym terminie
powinny liczyć nie więcej niż 14 wychowanków
i przyjmować dzieci powyżej dziesiątego roku życia. Młodsze w ogóle nie powinny do nich trafiać,
tylko znajdować opiekę w rodzinach zastępczych
albo rodzinnych domach dziecka.
Dlatego do nowej placówki przejdzie 14 dzieci
z dużego domu dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania
w obu konkursach wynosi

95 proc.

- Dzieciaki już tutaj były. Bardzo im się podoba.
Co więcej, nawet zaklepały sobie pokoje - mówi
Mariusz Pyrkosz, zastępca dyrektora Centrum
Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku.
Dom w Waleńczowie budzi pozytywne emocje. Urządzono tutaj cztery pokoje trzyosobowe, jeden dwuosobowy, w pełni wyposażoną
kuchnię, jadalnię, pokój wypoczynkowy, pomieszczenie gospodarcze z pralką i suszarką, pomieszczenia do pracy terapeutycznej
(gdzie z dzieckiem będzie mógł popracować
psycholog, pedagog czy terapeuta), trzy łazienki, w tym jedna dostosowana do różnych
rodzajów niepełnosprawności. Wejście udało
się wyposażyć w pochylnię i podjazd, likwidując bariery architektoniczne. Przygotowano
też pomieszczenie dla wychowawców. Każde
dziecko będzie mieć własną szafę, komodę
i trochę przestrzeni.
- Wszystko kolorowe i funkcjonalne. Cieszy oko.
Dzieciaki będą tutaj uczyć się podobnych zachowań jak w rodzinie, przy przygotowaniu posiłków
czy robieniu prania. To wszystko pozwoli przygotowywać je do samodzielności w dorosłym życiu.
To ma być dom, a nie tylko instytucja - dodaje
Mariusz Pyrkosz.
Co więcej, wnętrza przygotowano w taki sposób,
że jeśli zajdzie potrzeba przeniesienia dziecka do
innego pokoju, bo na przykład jest więcej dziewczynek, to po przestawieniu mebli nie burzy się
klimatu danego pomieszczenia. Obok domu jest
sporo zieleni oraz boiska, gdzie można zagrać
w siatkówkę czy piłkę nożną.

Realizacja projektów ma umożliwić lepszy
dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.
W konkursach zostaną wybrane projekty do
dofinansowania w ramach:
Poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych –
wsparcie działań wynikających z Lokalnych
Strategii Rozwoju obejmujących obszary
wiejskie i rybackie.
Budżet 36 047 655 zł.
Wnioski przyjmowane są do 30 sierpnia
2018 roku. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2019 r.
Działania w ramach projektu w sposób obligatoryjny muszą być spójne z diagnozą i celami
określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, na
obszarze której będzie on realizowany.
Poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych – RIT
Północny.
Budżet 15 031 636,53 zł.
Wnioski przyjmowane są do 27 września
2018 roku. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2019 r.
Wsparcie w przypadku tych dwóch konkursów
przewiduje realizację prac budowlanych w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich
na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione oraz na potrzeby tworzenia centrów usług
społecznościowych. W ramach konkursów nie
wolno budować nowych obiektów. Realizacja
zamierzenia musi być powiązana z projektem
współfinansowanym w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Szczegółowe informacje na stronie
rpo.slaskie.pl.

baw

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na
formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu
Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
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Uchylić ochronny parasol
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają pewne ograniczenia i wynikające z nich trudności w rozwoju - są w sposób naturalny bardziej
zależne od otoczenia. Niestety, bardzo często przez całe swoje życie są traktowane przez społeczeństwo i najbliższe otoczenie - rodziców,
krewnych, opiekunów - jak dzieci, bez względu na swój wiek biologiczny i indywidualne potrzeby. Aby zmieniać takie podejście i pozwolić
osobom z niepełnosprawnością umysłową dorastać do samodzielności, warto sięgnąć po wsparcie unijne.
Wielu dorosłych z niepełnosprawnością umysłową potrzebuje pomocy, a nie wyręczania.
Jednak ich rodziców i opiekunów paraliżuje
strach, aby nie zrobili sobie krzywdy lub nie stali
się ofiarami przemocy. Aby zmieniać takie podejście i pozwolić dorosłym dzieciom dorastać
do pewnej samodzielności, warto sięgnąć po
wsparcie unijne.
Nikt nie ukrywa, że dla osób z niepełnosprawnością intelektualną proces dorastania do dojrzałości jest często dłuższy i bardziej bolesny.
Ich obraz samego siebie bywa wypaczony i niejasny. Nie zawsze są akceptowane, traktowane
i szanowane jak dorośli. Stosunek innych - rodziców i krewnych - do nich jest sprawą bardzo
istotną.

Nie wyręczać

Dlatego w ich przypadku pojęcia takie jak „niezależność”, „dorosłość” nabierają szczególnego
znaczenia. Z racji zaburzeń w poznawaniu i rozumieniu otaczającej rzeczywistości mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem społecznym, bo to społeczność traktuje te osoby
protekcjonalnie i nie daje im możliwości pełnoprawnego uczestnictwa.
Jak pokazują badania i doświadczenia osób pracujących z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, często spędzają czas z dala
od zwykłego życia, a więc również samodzielnego, spontanicznego doświadczania go. Na ogół
nie uczestniczą w gospodarstwie domowym,
nie mają stałych obowiązków, nawet jeśli są one
na miarę ich umiejętności i możliwości. Często
oczekuje się od nich przede wszystkim „nie
przeszkadzania”. Bardzo rzadko osoby z niepełnosprawnością umysłową są tratowane zgodnie
ze swoim wiekiem biologicznym i rzeczywistymi
potrzebami.
Jak należy wspierać osoby z niepełnosprawnościami? Jak je przygotować do niezależnego
życia, aby nie zatracić granicy pomiędzy opieką
i wyręczaniem? Zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami ich praw wymaga z jednej
strony przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, a z drugiej stworzenia mechanizmów wyrównywania szans i warunków
prowadzenia godnego i niezależnego życia.
Jak pomóc osobie z niepełnosprawnością intelektualną wędrować ku dorosłości, aby mogła
samodzielnie kształtować swoje życie?

Dobra praktyka

Bardzo dobrym przykładem w tym zakresie jest
inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie
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Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych „Unikat” w Katowicach. Projekt
„Idziemy do pracy” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 40 osób z niepełnosprawnościami (ON) i aktywizowanie 15 osób z ich
otoczenia. Rozpoczął się w lutym ubiegłego
roku i potrwa do końca 2018 roku.
Przewidziano w nim kompleksowy program aktywizacji zawodowej, dostosowany do potrzeb
i predyspozycji poszczególnych uczestników
i lokalnego rynku pracy. Uczestnicy zostali objęci
wielopłaszczyznowym wsparciem. Przygotowano indywidualne ścieżki reintegracji zawodowej,
opiekę coacha, wspierającego i motywującego
przez cały czas trwania projektu.
- Były zajęcia z kreowania swojego wizerunku, uczenia się nazywania swoich potrzeb, bo
osoby z niepełnosprawnością umysłową pozbawiane są przez rodziców i otaczające ich społeczeństwo możliwości decydowania o sobie.
Poznawały także, jak zarządzać budżetem, gdyż
nigdy wcześniej nie dostawały nawet tygodniówki. W przypadku tego projektu uczestnicy
otrzymywali stypendium szkoleniowe oraz raz
w roku 1000 zł na swoje wydatki. Z tego tysiąca musieli się rozliczyć. Mogli po raz pierwszy
w życiu sami zdecydować, czy kupią sobie garnitur, czy na przykład bluzę zamiast dresu, który
od lat kupuje mama - mówi Patrycja Rojek ze
stowarzyszenia Unikat.
Przygotowanie do pracy poprzedziły kursy zawodowe. Wszystkie nosiły w nazwie pomoc. Uczestnicy uczyli się umiejętności pomocy kuchennej,
krawieckiej, remontowo-budowlanej i sprzątającej. Wszystkie kończyły się sprawdzianem.
- Obecnie ośmioro uczestników jest na 3-miesięcznym stażu, a 20 sierpnia dołączy do nich
kolejna czwórka - podkreśla Patrycja Rojek.
Zatrudnienie na stażu poprzedzało badanie lekarskie, tak jak w przypadku każdej innej osoby. Pracują w spółdzielni socjalnej, w zakładach
pracy chronionej.

Dać im szansę

- Najtrudniejsze w tym projekcie było przekonanie rodziców i opiekunów, aby dali swoim
dorosłym dzieciom zyskać tyle samodzielności,
ile to możliwe. Powinni pamiętać, że gdy ich zabraknie, lepiej będzie, gdy ich dzieci będą umiały same sobie poradzić czy trafić do mieszkania
chronionego, a nie domu pomocy społecznej akcentuje Patrycja Rojek.
Dlatego w następnym projekcie, o który chcą
się starać, zamierzają większy nacisk położyć na
pracę z rodzicami.

Patrycja Rojek przypomina też, że osoby z niepełnosprawnościami do renty, wynoszącej ok.
800 zł, mogą dorobić bez ryzyka jej utraty 250
proc. płacy minimalnej. To w tym przypadku jest
praktycznie niemożliwe, bo większość osób pracuje na część etatu i trudno byłoby osiągnąć im
taki pułap. Najczęściej zarabiają ok. 800, czasami 1000 zł.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami widzą
w nich „wieczne dzieci”, nawet gdy mają ponad
trzydzieści lat. Łatwiej podejmować za nie decyzje niż uczyć samodzielności, wskazywać, co
wolno, a czego nie, niż pozwolić na próby dokonywania wyborów i przyjęcia odpowiedzialności za samego siebie. Twierdzą, że wiedzą najlepiej, co jest dobre dla ich dziecka. Tak jakby
nie wierzyli w możliwości swoich dzieci i bali się
zaryzykować. Roztaczają ochronny klosz, który
hamuje rozwój, ogranicza działanie i podejmowanie ról społecznych.
baw
Wartość ogółem projektu:
960 391,75 zł
Wnioskowane dofinansowanie z UE:
816 332,99 zł

Trwa nabór do konkursu w ramach
Poddziałania 9.1.5 Program aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Dofinasowanie
można otrzymać między innymi na
aktywizację zawodową oraz społecznozawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wsparcie poprzez istniejące
podmioty reintegracyjne jak Centra
Integracji Społecznej, Kluby Integracji
Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej
czy Warsztaty Terapii Zajęciowej lub
ich tworzenie. Dodatkowo wsparcie
obejmuje programy integracji społecznozawodowej osób niepełnosprawnych czy
osób usamodzielnianych, w tym młodzież
z ośrodków wychowawczych i socjoterapii.
Wnioski są przyjmowane do 27 września.
Budżet 35 266 235,29 zł.
Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć
na stronie rpo.slaskie.pl

Pamiętaj o dostępności

Bez znaczenia jest, czy korzysta z nich osoba w pełni sprawna, czy też taka ze specjalnymi potrzebami. Bez znaczenia jest też fakt, czy
te specjalne potrzeby wynikają z orzeczonej
niepełnosprawności, czasowego ograniczenia
mobilności bądź percepcji czy też są efektem
starszego wieku. Zapewnianie dostępności kojarzy się z wprowadzaniem udogodnień dla osób
z niepełnosprawnościami. I słusznie, ale z tych
udogodnień korzystają też osoby z wózkami
dziecięcymi, z ciężkim bagażem, poruszające się
za pomocą kuli czy laski, kobiety w ciąży, osoby
starsze, o nietypowym wzroście, również dzieci,
osoby bez specjalnych potrzeb, tak po prostu,
dla wygody – dostępność służy nam wszystkim.
Musimy zatem tak projektować otaczającą nas
rzeczywistość, aby każdy mógł w niej uczestniczyć, prowadzić niezależne życie, korzystać ze
wszystkich dóbr bez względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności, czasowe bądź trwałe ograniczenia, bez względu na wiek czy płeć.
Od tego mamy w Funduszach Europejskich zasady
horyzontalne – równości szans kobiet i mężczyzn
oraz zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami. Poświęcone
są tym zasadom oddzielne Wytyczne (w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020), które w kwietniu br. zostały zaktualizowane. Tą nowelizacją Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju wprowadziło Standardy dostępności
jako załącznik nr 2 do tegoż dokumentu. Mamy
do dyspozycji sześć standardów: szkoleniowy,
edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy,
architektoniczny i transportowy.
Każdy z nich to zestaw jakościowych i technicznych wymagań, które muszą spełnić projekty
współfinansowane ze środków europejskich,
w tym z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ich celem jest zapewnienie dostępu
do funduszy europejskich osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności osobom:
z niepełnosprawnością ruchową, niewidomym
i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym,
z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi oraz z trudnościami komunikacyjnymi. Ten dostęp ma być
na równi z osobami pełnosprawnymi – niedo-

standardy

Otaczająca nas przestrzeń, budynki, transport, technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne, produkty, towary i usługi – to
wszystko musi być dostępne dla każdego.

puszczalna jest sytuacja, w której odmawia się
uczestnictwa w projekcie osobie z niepełnosprawnościami ze względu na bariery na przykład: architektoniczne, komunikacyjne czy cyfrowe. Po to mamy standardy, aby wiedzieć, w jaki
sposób te bariery niwelować.

Lektura obowiązkowa

Ze standardami musi zapoznać się każdy, kto
chce sięgnąć po fundusze unijne, bez względu,
czy planuje szkolenia dla bezrobotnych, zakup
autobusów, dodatkowe zajęcia w szkole, czy
remont budynku. Wszystkie warunki opisane
w standardach są obligatoryjne, z wyjątkiem
informacji wskazanych w ramkach jako „dobre
praktyki”. Te są fakultatywne i rekomendowane
jako działania dodatkowe, to też świetne źródło
inspiracji.

szkoleniowy (o ile realizowane są szkolenia, doradztwo) i cyfrowy (o ile projekt zakłada stworzenie strony internetowej).
Standardy to obszerny, dokładny dokument,
narzędzie z konkretnymi wskazówkami, jednak
i w tym przypadku pewnie pojawią się pytania
i wątpliwości. We wrześniu planujemy organizację szkoleń dla beneficjentów (monitorujcie
naszą stronę rpo.slaskie.pl), a tymczasem zapraszam do przesyłania pytań związanych z realizacją zasady dostępności na adres agata.wozniak@slaskie.pl.
Agata Woźniak
Koordynatorka równości szans i niedyskryminacji
w RPO WSL

Dokładny opis

We wniosku o dofinansowanie należy dokładnie
opisać, który standard będzie realizowany i jak
ta realizacja w tym konkretnym projekcie będzie wyglądać. W tym celu zwiększyliśmy liczbę
znaków w polu poświęconym opisowi realizacji
zasady niedyskryminacji (z 1000 do 3000). Pamiętajcie też, że w wielu projektach standardy
będą się przenikać, będziecie musieli zastosować więcej niż jeden standard. W większości
projektów mamy jakieś działania informacyjno-promocyjne (standard info-promo) i stronę
WWW (projektu lub Waszą), a to już standard
cyfrowy. W projektach zakładających tworzenie
nowych miejsc przedszkolnych i podniesienie
kompetencji nauczycieli może mieć zastosowanie standard edukacyjny (tworzenie miejsc),

OPIEKA WE WŁASNYM DOMU JEST SKUTECZNIEJSZA
Idea zamiany opieki instytucjonalnej na opiekę w miejscu zamieszkania zyskuje coraz więcej zwolenników. Sprzyjają jej argumenty finansowe
i psychologiczne oraz wsparcie z funduszy europejskich.
W całej Unii Europejskiej
setki tysięcy osób z różnymi niepełnosprawnościami
fizycznymi i psychicznymi
lub w podeszłym wieku,
a także porzuconych lub
zaniedbanych dzieci mieszka w dużych izolowanych
placówkach. Zapewniają one opiekę, wyżywienie i schronienie. Jednak wieloletnie doświadczenia wskazują, że pomimo najlepszych chęci
nie są w stanie wykonywać usług nastawionych
na dobro podopiecznych ani dawać im wsparcia gwarantującego pełne włączenie społeczne.
Fizyczne oddzielenie od lokalnych społeczności
i rodzin drastycznie ogranicza zdolność oraz gotowość osób mieszkających w takich miejscach
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Dlatego strategia Unii Europejskiej tworzy ramy
pomocy osobom niesamodzielnym w pełnym włączeniu się w życie społeczeństwa oraz gwarantuje
respektowanie ich fundamentalnych praw. Podkre-

ślono w niej zaangażowanie UE w promowanie idei
aktywnego wypoczynku osób z niepełnosprawnościami, podejmowania przez nie pracy zawodowej oraz korzystania z edukacji, opieki zdrowotnej
i społecznej. W strategii zapisano również rezygnację z opieki instytucjonalnej i tworzenie w to miejsce opieki w ramach lokalnych społeczności.
Tym zadaniom sprzyjają Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Wspierają one różne zadania w zakresie polityki walki z ubóstwem,
zapobiegania instytucjonalizacji i wprowadzania reform na rzecz zmiany sposobu opieki.
Przykładem takich szans jest ogłoszony konkurs
w ramach Poddziałania 9.2.6. Rozwój usług
zdrowotnych – konkurs. Przyjmowanie wniosków
potrwa do 1 października 2018 r. Konkurs dotyczy działań w zakresie deinstytucjonalizacji usług
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekty mogą między innymi wspierać działalność lub tworzenie nowych Dziennych Domów

Opieki Medycznej, realizować opiekę medyczną
w zastępstwie opiekunów będących członkami
rodzin, organizować teleopiekę, zespoły środowiskowe, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie psychologiczne czy długoterminową opiekę domową, w tym pielęgniarską.
Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem rpo.slaskie.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty
2019 r.
Michał Gramatyka
wicemarszałek województwa śląskiego

19 786 263,51 zł

taką kwotę przeznaczono
na dofinansowanie projektów
w konkursie.
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GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
w województwie śląskim
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice
godziny otwarcia:
poniedziałki: 7.00-17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
telefony:
32 77 40 172
32 77 40 193
32 77 40 194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH
BEATA GOLEŚNA
e-mail: rzecznikfunduszy@slaskie.pl
telefon: 32 77 99 166
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-032 Katowice
z dopiskiem: Rzecznik funduszy europejskich

SZKOLENIA, SPOTKANIA, WYDARZENIA
Data

Typ spotkania

Opis

Szczegóły

28.08.2018 r.

Szkolenie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prowadzący: Maciej Zasłona
Miejsce spotkania: Katowice

29.08.2018 r.

Szkolenie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prowadzący: Maciej Zasłona
Miejsce spotkania: Katowice

31.08.2018 r.

Spotkanie informacyjne
Związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.09.02.05IZ.01-24-263/18 z poddziałania 9.2.5. Rozwój usług
społecznych – konkurs

Działania na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej wśród osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Miejsce spotkania: Katowice

4.09.2018 r.

Szkolenie

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach
współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prowadzący: Piotr Ryza
Miejsce spotkania: Katowice

4.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne
związane z ogłoszeniem konkursu nr
RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18 z poddziałania 9.1.5
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym – konkurs.

Działania na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej wśród osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Miejsce spotkania: Katowice

5.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne
„EFS dla zdrowia”

Spotkanie informacyjne z ekspertami „EFS dla zdrowia” dotyczące rozwoju
usług zdrowotnych finansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Miejsce spotkania: Katowice

10.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne
związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.09.02.06IZ.01-24-261/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług
zdrowotnych – konkurs

Działania związane z wdrażaniem „Programu Zdrowego Kręgosłupa”
Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata
2017-2020 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa
u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii
w codziennym życiu dziecka.

Miejsce spotkania: Katowice

10.09.2018 r.

Szkolenie

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT
w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Prowadzący: Gabriela Suski-Borek
Miejsce spotkania: Katowice

10.09.2018 r.

Warsztaty

Praktyczne zajęcia z przygotowania i złożenia wniosku o płatność
w Lokalnym Systemie Informatycznym dla beneficjentów realizujących
projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce spotkania: Katowice

14.09.2018 r.

Spotkanie informacyjne
związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.09.02.06IZ.01-24-267/18 i RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18
z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych –
konkurs.

Działania związane z wdrażaniem regionalnego programu zdrowotnego
„Zdrowa Matka i Dziecko” w zakresie organizacji szkół świadomego
rodzicielstwa oraz działania z zakresu deinstytucjonalizacji usług
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub
poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze
zdrowia na lata 2014-2020

Miejsce spotkania: Katowice

Wszystkie spotkania są bezpłatne. Rejestracja przez stronę rpo.slaskie.pl

Publikacja bezpłatna, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

