PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
„ŚLĄSKIE POMAGA”
CZYM JEST PROJEKT: ŚLĄSKIE POMAGA
Projekt ŚLĄSKIE POMAGA jest projektem realizowanym przez Województwo Śląskie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który skierowany do podmiotów
prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych funkcjonujące w
systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.
Liderem projektu jest Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
Wartość projektu: 13 051 765,00 PLN
KALENDARIUM PROJEKTU
15 – 21 kwietnia – nabór wniosków na partnerów – elektronicznie
24 – 30 kwietnia – zawieranie partnerstwa – składanie oświadczeń o przystąpieniu przez Partnerów
do 15 maja – wypłata środków
do 31 grudnia 2020r. – realizacja projektu
SPRAWOZDAWCZOŚĆ – na bieżąco
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób
najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.
Do grupy tej zaliczają się osoby:
1) zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług zdrowotnych, opiekuńczych i
pielęgnacyjnych - zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowe opieki, ZOL/ZOP),
tj.:
• osoby starsze u których zazwyczaj występują choroby przewlekłe bądź wieku starczego, z
ograniczoną odpornością, przez co są one najbardziej zagrożone utratą zdrowia lub życia w
związku z infekcją wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Z raportów przekazywanych przez
środowiska medyczne z krajów ogarniętych pandemią, jasno wynika, że osoby starsze
powyżej 70 roku życia, stanowią główny odsetek wszystkich przypadków śmiertelnych.
• osoby niepełnoprawne, u których które cierpią szereg chorób współistniejących, z ograniczoną
odpornością, przez co są one drugą grupą z najbardziej zagrożonych utratą zdrowia lub życia
w związku z infekcją wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Z raportów przekazywanych przez
środowiska medyczne z krajów ogarniętych pandemią, jasno wynika, że osoby z chorobami
współistniejącymi, niezależnie od wieku są kolejną z grup zagrożonych skutkami pandemii.
• pracownicy instytucji zapewniających całodobowa opiekę osobom starszym i
niepełnosprawnym, którzy są narażeni na ryzyko choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
ale także mogą również być nośnikiem wirusa w trakcie wykonywania czynności opiekuńczo –
pielęgnacyjnych wobec mieszkańców placówek. Dotyczy to przede wszystkim osób
wykonujących zawody medyczne, opiekuńcze, porządkowe i obsługowe.
2) osoby starsze zamieszkujące w środowisku (telefon – SENIOR-fon – zadanie ROPS).

RODZAJE WSPRACIA W RAMACH PROJEKTU
WNIOSKODAWCA NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, A 100%
KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PONOSI UNIA EUROPEJSKA I BUDŻET
PAŃSTWA.
I.

Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych celem
ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych
do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem
SARS-CoV-2.
Wnioskodawca może wnioskować o sfinansowanie zatrudnienia max. 1 osoby (niezależnie
od ilości placówek objętych wsparciem) przez czas trwania projektu. Kwota
dofinansowania wynosi 72 000 zł. Kwalifikowalne będą wydatki poniesione w okresie
01.02.2020- 31.12.2020 tj.:
• zatrudnienie pracownika placówki opieki całodobowej w ramach: stosunku pracy lub
umowy zlecenie i utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej do 31 grudnia
2020r. – nowe miejsce świadczenia usług
• kwalifikowalny będzie wydatek w zakresie pokrycia wszystkich kosztów związanych z
zatrudnieniem nowego pracownika, zatrudnienie pracownika musi mieć związek z
wykonywaniem pracy bezpośrednio z mieszkańcem lub na rzecz mieszkańca, tj.:
pielęgniarki, opiekuna, opiekuna medycznego, opiekuna w dps, pokojowej,
rehabilitanta, a rozpoczęcie zatrudnienia musi mieć związek z okresem występowania
epidemii COVID-19.

II.

Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym - odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez
doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej
niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
Kwalifikowalne będą wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19, poniesione w
okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020r.:
1) zakup maseczek, gogli, przyłbic, innych
2) rękawiczek jednorazowych
3) fartuchów ochronnych, kombinezonów, innych
4) płynów dezynfekcyjnych ciało i powierzchnie
5) środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, innych
6) zakup i przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa
7) oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.
WIELKOŚĆ WSPARCIA UZALEZNIONA OD TYPU PLACÓWKI
małe (do 49 osób) – 14.000,00
średnie (od 50 do 99 osób) – 28.000,00
duże (100 i powyżej) – 56.000,00
III.

Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym - odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez
doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z
epidemią wirusa SARS-CoV-2.
Kwalifikowalne będą wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19, poniesione w
okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020r.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

zakupu sprzętu służącego utworzeniu śluzy do placówki (np. namioty przed wejście do
placówki, itp.)
termometry, sprzęt do dekontaminacji (np. lampy, maty, itp.)
zakup sprzętu do wyposażenia izolatek (łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na
kroplówki, inne)
zakup sprzętu jednorazowego do obsługi izolatki (pościel jednorazowa, naczynia, naczynia
higieniczne, pojemniki
zakup i przeprowadzanie testów na obecność koronawiursa
oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19.

WIELKOŚĆ WSPARCIA UZALEŻNIONA JEST OD TEGO CO DANY WNIOSKODAWCA CHCE
ZAKUPIĆ DO DANEJ PLACÓWKI. Wnioskodawca może zakupić niezbędne sprzęty do
wszystkich placówek które prowadzi. Podaje ceny we wniosku w kwotach brutto
PODMIOTY UPRAWNIONE
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są :
• jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne lub
powiatowe) na terenie województwa śląskiego posiadające stosowne zezwolenie na
prowadzenie placówek,
• organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące:
domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym,
niepełnosprawnym, przewlekle chorym, ZOL-e lub ZOP na terenie województwa śląskiego
posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
• przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej,
placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle
chorym, ZOL-e lub ZOP na terenie województwa śląskiego posiadające stosowne zezwolenie
na prowadzenie placówek.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Podmiot uprawniony musi zgłosić akces do bycia partnerem w projekcie poprzez wypełnienie
wniosku aplikacyjnego na stronie: https://sp.rops-katowice.pl
Na tej podstawie podmiot zostanie zaliczony do grupy partnerów w projekcie, a po zaakceptowaniu
wniosku o dofinansowanie WNIOSKODAWCA będzie składał oświadczenie o przystąpienie do
umowy partnerskiej.
Będzie musiał:
• złożyć oświadczenie o przystąpieniu do projektu według wzoru
• złożyć oświadczenie o posiadaniu świadomości, iż z przedmiotowej pomocy nie może
odzyskać podatku VAT
• założyć odrębny rachunek bankowy dla celów projektowych
• wykorzystać środki zgodnie z przeznaczeniem
• złożyć sprawozdanie z wykorzystania środków (droga elektroniczną tak jak wniosek)
• sporządzić zestawienie faktur i dokumentów potwierdzających poniesiony koszt
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA UDZIELANIE INFORMACJI
Informacje dotyczące projektu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu i mailowo:
• 32/730-68-86, email: sadamczyk@rops-katowice.pl
• 32/730-68-69, email: jjeleniewska@rops-katowice.pl
• 32/730-68-51, email: kgaluszka@rops-katowice.pl

