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Uwagi/propozycje zgłoszone do
poszczególnych celów
szczegółowych (zawartych w
matrycach przekazywanych
przez Urząd Marszałkowski)

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

Priorytetowe/kluczowe
rekomendacje dot.
potrzeb/pomysłów sektora
pozarządowego w danym
obszarze

1)
2)

W ramach infrastruktury społecznej należy przewidzieć możliwość budowy nowych budynków służących
realizacji usług społecznych
Należy umożliwić realizację wsparcia seniorów poprzez usługi sąsiedzkie i inne
Należy umożliwić wsparcie dzieci dotkniętym przemocą w całym województwie, zwłaszcza w kontekście
wsparcia psychologicznego
Należy zadbać o uwzględnienie edukacji opiekunów/asystentów osób starszych/niesamodzielnych wg
jednolitego standardu
potrzeba realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych w zakresie – geriatria, rehabilitacja, zdrowe
psychiczne dzieci i młodzieży oraz pozostałych grup wiekowych
w ramach wsparcia ekonomii społecznej określić dodatkowe wskaźniki obrazujące efekty pracy OWES, poza
tworzeniem miejsc pracy, np. liczba zakontraktowanych usług społecznych realizowanych przez podmioty
ekonomii społecznej
umożliwienie aplikowania o środki organizacjom mniejszym, w tym poprzez inicjatywy oddolne w trybie
operatorskim z uzupełnieniem o doradztwo i szkolenia
wykluczenie komunikacyjne – wniosek o uwzględnienie go jako jednej z przesłanek pozwalających na udział w
projekcie

3)

Zagadnienia wymagającego
wyjaśnienia/doprecyzowania na
dalszym etapie prac
Liczba złożonych fiszek
(szczegółowe zestawienie w zał.
nr 1)
Uwagi/propozycje dot.
wdrażania RPO (przebieg
konkursów, wymagania
konkursowe, zasady realizacji
projektów itp.)

postulat rozwoju wolontariatu nie tylko wśród osób zagrożonych kluczeniem społecznym, ale również na rzecz
tych osób
4)
wsparcie potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zwiększające ich zdolność i możliwości w zakresie
realizacji usług społecznych
Umożliwienie wsparcia zarówno mieszkańców danego gminy/powiatu, jak i imigrantów zarobkowych w ramach
realizacji jednego projektu
29

1)
2)
3)
4)
5)

umożliwienie wnoszenia wkładu własnego w formie rzeczowej;
zwolnienie organizacji z obowiązku wnoszenia wkładu własnego lub zmniejszenie progu wnoszenia progu;
premiowanie podmiotów posiadających siedziby w województwie warmińsko-mazurskim;
uproszczone procedury w zakresie zabezpieczeń projektów
zapewnienie mechanizmu pre-kontroli projektów w ramach pomocy technicznej (np. w formie doradztwa)

ZAŁĄCZNIK 1
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH FISZEK
OBSZAR TEMATYCZNY: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I USŁUGI ZDROWOTNE
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł/temat przewodni

1

Stowarzyszenie Inicjatyw
Rodzinnych

wsparcie rodzin oraz dzieci

2

Stowarzyszenie Inicjatyw
Rodzinnych

wsparcie osób starszych

3

Stowarzyszenie Inicjatyw
Rodzinnych

wsparcie młodzieży

4

Klub Sportowy HART

Wiatr w żagle - wsparcie dla dzieci i
młodzieży

5

Fundacja Elbląg - Fundusz
Lokalny Regionu
Elbląskiego

Celem utworzonego Ośrodka
Wsparcia Dzieci i Młodzieży jest
integracja i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu dzieci i

Krótki opis pomysłu na projekt (3-5 zdań)
wsparcie rodzin oraz dzieci w zakresie umiejętność opiekuńczo-wychowawczych,
terapii uzależnień ( dzieci, młodzieży o dorosłych w tym osób współuzależnionych,
DDA itd.) (oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej; terapii treningiem
umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci z
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii; zajęć sportu powszechnego/ zajęć
usprawniających i rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych; wsparcie w
sprawowaniu opieki nad dziećmi (usługi opiekuńcze żłobkowe i przedszkolne +
świetlice wiejskie+ organizacja wypoczynku)
teleopieka, pomoc sąsiedzka, terapia i poradnictwo, zajęcia sportowe/
usprawniające/ rehabilitacyjne, aktywności społeczna; + usługi opieki dziennej nad
osobami starszymi
ośrodek wsparcia młodzieży wraz z terapią, pomocą psychologiczną,
psychiatryczną, aktywnością społeczną, zajęciami edukacyjnymi uzupełniającymi/
rozwijającymi talenty; świetlicą całodobową (analogicznie do telefonu zaufania"miejsce"); pomocy ofiarom przemocy domowej lub rówieśniczej; profilaktyka
uzależnień
Sport powszechny- jako narzędzie sportu społecznie wrażliwego i terapeutycznego;
profilaktyka uzależnień; tj. wsparcie umiejętność społecznych (trening umiejętności
społecznych) połączony w doświadczeniem i praktyką w ramach zajęć żeglarskich
(zajęć sportowych); pozytywna grupa socjalizacyjna poprze udział dzieci
zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z dziećmi nie posiadających takiego
zagrożenia
a)wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie
trudności szkolnych np. zajęcia korepetycyjne z wybranego przedmiotu (zgodnie z
potrzebami grupy docelowej)
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Spółdzielnia Socjalna
Horyzonty z siedzibą w
Iławie

młodzieży w wieku szkolnym z
obszaru Elbląga i powiatu
elbląskiego oraz osób z otoczenia w
zakresie wdrażania rozwiązań z
obszaru aktywnej integracji o
charakterze środowiskowym.

b)pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych np. spotkania
przedstawiające wybrane zawody, spotkania z przedstawicielami zawodów, wizyty
w zakładach pracy.
c)wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem tj. realizacja inicjatyw na
rzecz lokalnej społeczności np. festyn, gra miejska, przedstawienie itp.
d) kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój
zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych np. organizacja warsztatów
grupowych z zakresu kompetencji społecznych, asertywności, przedsiębiorczości,
spotkania nt. wolontariatu itp.
e) wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców
zachowań np. coaching indywidualny i grupowy, spotkania z psychologiem.
f) zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i
zainteresowań – działania wynikające z indywidualizowanych potrzeb np. zajęcia o
charakterze artystycznym (rękodzieło, decupage), sportowym (basen, siłownia),
kulturalnym (kino, teatr, opera).

Dzienny dom dla seniorów

Projekt składałby się z tzw. części twardej i miękkiej.
W ramach części twardej należy przewidzieć: wariant 1 - remont, adaptacja i
wyposażenie obiektu (odpowiednik 9.2 Infrastruktura socjalna RPOWiM 20142020) lub wariant 2 - zakup działki, budowa i wyposażenie obiektu lub wariant 3 zakup obiektu już istniejącego, jego adaptacja i wyposażenie. Po realizacji jednego
z tych wariantów ostatni etap części twardej to sfinansowanie urządzenia otoczenia
obiektu (ciągi komunikacyjne, oświetlenie, nasadzenia, ławki, obiekty małej
infrastruktury itp. - w zależności od sytuacji).
W ramach części miękkiej: sfinansowanie organizacji we wszystkie dni powszednie
wspólnego spędzania czasu w formie: zajęć ruchowych (podtrzymujących
sprawność fizyczną), zajęć z cyklu gimnastyka umysłu (podtrzymujących
sprawność intelektualną), zajęć o charakterze mieszanym, np. zajęć teatralnych,
uczestnictwa w wyjazdowych i lokalnych wydarzeniach kulturalnych.
Projekt może obejmować różne standardy wsparcia. Różnica w standardzie
wynikać będzie z długości zadeklarowanego pobytu każdego dnia (np. wariant I –
od śniadania do obiadu włączenie, wariant II – bez śniadania do obiadu włączenie).
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Spółdzielnia Socjalna
Horyzonty z siedzibą w
Iławie

Dom seniora (całodobowy)
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Spółdzielnia Socjalna
Horyzonty z siedzibą w
Iławie

Deinstytucjonalizacja świadczenia
usług opiekuńczych
Propozycja projektu powstała z
myślą o osobach, które potrzebują
takich usług z uwagi na stan
zdrowia, jednak z różnych przyczyn
nie mogą ich otrzymać z OPS.
Mogą to być przyczyny finansowe
(za drogo dla podopiecznego), albo
też miejscowy OPS niechętnie
przyznaje usługi opiekuńcze nowym
osobom.
W związku ze starzeniem się
społeczeństwa będzie przybywać

Projekt może (i powinien) obejmować częściową odpłatność seniorów (wkład
własny), w zależności od wybranego przez seniora standardu.
Spółdzielnia mogłaby prowadzić dzienne domy dla seniorów w 3-4 miejscach
zachodniej części regionu.
Projekt składałby się z tzw. części twardej i miękkiej.
W ramach części twardej należy przewidzieć: wariant 1 - remont, adaptacja i
wyposażenie obiektu (odpowiednik 9.2 Infrastruktura socjalna RPOWiM 20142020) lub wariant 2 - zakup działki, budowa i wyposażenie obiektu lub wariant 3 zakup obiektu już istniejącego, jego adaptacja i wyposażenie. Po realizacji jednego
z tych wariantów ostatni etap części twardej to sfinansowanie urządzenia otoczenia
obiektu (ciągi komunikacyjne, oświetlenie, nasadzenia, ławki, obiekty małej
infrastruktury itp. - w zależności od sytuacji).
W ramach części miękkiej sfinansowanie działalności domu, tj.: sfinansowanie
zatrudnienia personelu, zakupu wyżywienia, mediów, ubezpieczenia, opieki
medycznej i rehabilitacji, utrzymania czystości, opieki duszpasterskiej, napraw i
konserwacji, zakupu artykułów piśmienniczych, uzupełniania wyposażenia,
wydarzeń organizowanych w domu, ewentualnie wyjazdów.
Projekt może (i powinien) obejmować częściową odpłatność seniorów (wkład
własny), w zależności od liczby osób w pokoju.
Projekt polegałby na świadczeniu usług opiekuńczych w środowisku domowym
podopiecznego. Podopieczni zostaną wyłonieni w drodze ogólnodostępnego
naboru, po spełnieniu określonych warunków i po wywiadzie w środowisku.
Drugim modułem projektu byłoby pozyskanie kandydatów do pracy w charakterze
opiekunek(ów) (również w formie publicznego naboru) oraz przygotowanie ich do
pracy. W ramach tego przygotowania kandydaci przejdą szkolenie teoretyczne oraz
przygotowanie praktyczne w realnym miejscu świadczenia usług opiekuńczych.
Dużym problemem dla części osób (przede wszystkim zamieszkałych na terenach
wiejskich) jest kwestia ich niskiej mobilności, wynikająca z braku własnego środka
transportu, braku połączeń transportu publicznego lub jego niedopasowania. To
utrudnia aktywizację społeczno-zawodową tych osób. Dlatego osoby takie będą
mogły użyczyć lub wypożyczyć od Beneficjenta motorower, który można używać
bez konieczności posiadania prawa jazdy AM lub elektryczną hulajnogę. Sprzęt ten

osób potrzebujących takich usług,
zaś gminy z przyczyn finansowych
mogą być mniej chętne do
przyznawania takich usług.

zostanie zakupiony w ramach projektu. W budżecie powinny zostać zabezpieczone
środki na bieżące naprawy i konserwację sprzętu.
Usługi opiekuńcze powinny być częściowo odpłatne dla podopiecznych (wkład
własny).
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Stowarzyszenie ARKA

Utworzenie wojewódzkiego centrum
pomocy dzieciom i rodzinom
pokrzywdzonym przestępstwem (w
tym: pozyskanie lokalu, usługi
specjalistyczne skierowane do
dzieci i rodziców - diagnoza, pomoc
prawna, terapia, współpraca
interdyscyplinarna, edukacja dzieci,
rodziców i specjalistów, pomoc
instytucjom)

1. Bezpłatna pomoc specjalistyczna skierowana do dzieci pokrzywdzonych
przestępstwem oraz rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci po przemocy
seksualnej; diagnoza specjalistyczna o charakterze interdyscyplinarnym (lekarz,
psycholog, terapeuta, prawnik, pracownik socjalny itp.), pomoc w procedurach
prawnych i sądowych w sytuacji, gdy dziecko jest ofiarą lub świadkiem, pomoc
lekarska dla dzieci (ginekologiczna, psychiatryczna, inna w zależności od potrzeb),
terapia (w paradygmacie dostosowanym do potrzeb, możliwości i rodzaju urazu
dziecka i rodziny),
2. Bezpłatna pomoc specjalistyczna skierowana do dzieci umieszczonych w piecz
zastępczej, ich rodzin oraz osób i instytucji sprawujących opiekę. Pomoc ta obejmie
stworzenie miejsca do realizowania orzekanych przez Sąd kontaktów rodzicielskich
nadzorowanych (kontakty odbywające się w przygotowanej placówce,
odpowiednich warunkach i w obecności specjalisty). Wsparcie polega na
utworzeniu przyjaznego pokoju do kontaktów dzieci umieszczonych w pieczy z
rodzicami biologicznymi w wyznaczonym przez sąd zakresie, udział specjalistów w
kontaktach, pomoc psychologiczna i terapeutyczna dzieciom i rodzicom, pomoc
prawna, wsparcie dla osób pełniących funkcje opiekunów zastępczych.
3. Bezpłatne wsparcie edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci pokrzywdzonych
przestępstwem, dzieci-świadków, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w
tym: warsztaty, szkolenia, konsultacje podnoszące umiejętności wychowawcze,
profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom itp.
4. Bezpłatne wsparcie edukacyjne dla instytucji i specjalistów pracujących z
dziećmi i rodzinami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (placówki
edukacyjne, opiekuńcze, PCPR-y, MOPS-y i inne, nauczyciele, opiekunowie,
lekarze, prawnicy, pracownicy socjalni itp.)
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Fundacja na Rzecz
Wspierania Rozwoju

Realizacja działań pomocowych i
tworzenie miejsc pracy dla osób

Mocne wsparcie edukacyjne dla uczestników projektów, realizowane i
przygotowywane pod kątem zapotrzebowania rynku na określonych pracowników.

Kreatywności oraz
Rozwoju Twórczości
Dzieci, Młodzieży i
Dorosłych Kreolia - Kraina
Kreatywności
11

PSONI Koło w Iławie
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Fundacja Kreatywnego
Rozwoju
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Fundacja Kreatywnego
Rozwoju
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Fundacja Elbląg - Fundusz
Lokalny Regionu
Elbląskiego

zagrożonych wykluczeniem
społecznym, poprzez rozwój
odpłatnych działalności statutowych
bądź działalności gospodarczych w
organizacjach pozarządowych i
spółdzielniach socjalnych.
Projekt z zakresu wsparcia działań,
mających na celu integrację,
aktywizację społeczno- obywatelską
i zawodową osób,
rodzin/grup/środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym.
Wsparcie seniorów zagrożonych
wykluczeniem komunikacyjnym lub
brakiem współmieszkańców w
gospodarstwie domowym przed
samotnością
Międzypokoleniowa animacja
społeczna włączająca osoby
zagrożone wykluczeniem w życie
społeczności lokalnej

Uwzględnienie wsparcia pomostowego dla przyszłych pracodawców oraz pełne
dofinansowanie (większe niż obecnie oferowane przez instytucje) przygotowania
miejsca pracy.

- asystencja osobista ON
- mieszkalnictwo wspomagane (treningowe i wspierane)
- poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne
- formy wspierające samoorganizację obywatelską (np. warsztaty edukacyjne i
działania wspierające rozwój self-adwokatury, podnoszące aktywność i wiedzę z
zakresu ekologii)
Wsparcie seniorów mieszkających na obszarach wiejskich lub w samotności w
postaci dziennych form stałego wsparcia, takich jak zajęcia rękodzielnicze,
filozoficzne, ruchowe, muzyczne, szachowe i inne.

Prowadzenie spotkań, warsztatów i mini wydarzeń animacyjnych, które będą
integrować mieszkańców i włączac w aktywne działanie na rzecz miejscowości i
wspólnego dobra. Ważnym elementem jest tworzenie wydarzenia lub warsztatów
przez jedną grupę wiekową, ale drugiej grupy wiekowej, np.warsztaty haftu
prowadzone przez seniorów dla młodzieży i dorosłych, lub pokaz muzycznoteatralny przez dzieci dla seniorów.
Ośrodek Wsparcia Rodziny ma na
1. Poradnictwo specjalistyczne:
celu wzrost dostępności i jakości
a. prawne - interwencje, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z
usług społecznych zapobiegających uwzględnieniem kompleksowych porad, rzecznictwo interesów i wsparcie UP,
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu b. psychologiczne – diagnoza mocnych/słabych stron, rozwiązywanie problemów w
wśród osób w wieku powyżej 15 r.ż środowisku, ,przełamywanie barier, wzmocnienie motywacji,
Celem jest przeciwdziałanie
c. dla osób niepełnosprawnych – usługi wspierające osoby z niepełnosprawnością
wykluczeniu społecznemu tych osób oraz rodziny (otoczenie) UP, w których są ON – prawa ON, aktywizacja społeczno
(rodzin), a istotą są działania
– zawodowa, problemy i sprawy ON,
prewencyjne. Wsparciem w ramach
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Fundacja Elbląg - Fundusz
Lokalny Regionu
Elbląskiego

projektu mogą zostać objęte
również osoby z otoczenia
uczestnika.

d. aktywizacji- wsparcie/pomoc w zakresie określania ścieżki, identyfikacja potrzeb,
diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia,
2. Terapia indywidualna i grupowa - wsparcie w rozwiązywaniu problemów
rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów
tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
3. Warsztaty aktywizacyjne - wsparcie umiejętności społecznych, usługi
wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczynianie się do
podniesienia jakości życia:
a) trening interpersonalny -integracja, samoocena, asertywność, komunikacja,
pozytywne myślenie, rozwiązywanie problemów, stres, ekspresja emocji,
rozumienie siebie i potrzeb, aspiracji celów, odwaga do działania, odkrycie/rozwój
zasobów osobistych/edukacyjnych, zawodowe zarządzanie sobą w czasie
b) przedsiębiorczość – pozyskiwanie umiejętności z zakresu autoprezentacji,
aktywność społeczna i obywatelska, jak szukać pracy, symulacja rozmów
kwalifikacyjnych,
c) rozwój osobisty - ustalanie ścieżki/predyspozycji, komunikacja, motywacja
4. Warsztaty „pro-zdrowotne” - usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie
rodziny. Przyczyniają się do podniesienia jakości codziennego życia,
a) Warsztaty grupowe - profilaktyka zdrowotna, programy profilaktyki - gdzie i jak
korzystać, poradnictwo w zakresie profilaktyki, wczesna diagnostyka i zwiększenie
efektywności leczenia itp. oraz tematy, którymi dana grupa będzie zainteresowana
b) Poradnictwo dietetyczne - zindywidualizowane doradztwo z zakresu zdrowego
odżywiania, diet, np. lekkostrawne, odchudzanie, choroba .wieńcowa i inne, porady
związane ze wspomaganiem organizmu sposobami naturalnymi (na co uważać,
jakich składników .unikać itp.).Potrzeba: podniesienie jakości życia w zakresie
żywienia i higienicznego trybu życia UP i ich rodzin/otoczenia.

Ośrodek Wsparcia Seniora ma na
celu wzrost dostępności i jakości
usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
niesamodzielnych osób starszych w
wieku 60+. Celem jest

Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla osób
niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek (60+) z terenu miasta Elbląga
poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu
aktywnego seniora.
Projekt obejmuje swym zakresem:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego i edukację

przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu tych osób, które ze
względu na wiek nie są w stanie
samodzielnie zaspokajać swoich
podstawowych potrzeb.

2. Działalność prozdrowotną
3. Poradnictwo prawne
4. Udział w kulturze i życiu społecznym
Przykłady działań:
ZAJĘCIA CIĄGŁE DLA OSÓB AKTUALNIE KORZYSTAJĄCYCH Z KLUBU
1. Spotkania przy kawie/herbacie, w miłej atmosferze, rozmowy inicjowane przez
animatorów oraz uczestników, planowanie przyszłych aktywności (włączenie
społeczności w realizowane działania). Samodzielne i w małych grupach
korzystanie z zasobów (m.in. dostęp do komputera, biblioteczka, gry towarzyskie).
2. Gimnastyka pamięci i koncentracji: zajęcia teatralne, recytatorskie, muzyczne,
gamingowe (grupowe) itp.
3. Warsztaty zdrowego stylu życia: diety w wieku senioralnym, wspólne z
dietetykiem przygotowanie zdrowych i smacznych posiłków, dostosowanych do
potrzeb zdrowotnych seniorów (dieta niskosodowa, uzupełnianie mikro- i
makroelementów, itp.) komponowanych ze świeżych składników, przy
uwzględnieniu produktów sezonowych, a także możliwości ekonomicznych
seniorów. Na zakończenie: degustacja potraw
ZAJĘCIA CYKLICZNE (GRUPOWE)
1. Zajęcia komputerowe dla seniorów (obsługa komputera dla seniorów)
2. Zajęcia ekologiczno-ogrodnicze - zajęcia sezonowe (wiosna/lato)
3. Warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
-podstawy pomocy przedmedycznej, zwłaszcza w przypadku zasłabnięcia,
objawów choroby, wypadku
-umiejętność udzielenia pomocy, umiejętność reagowania na symptomy nagłej
choroby (np. udar, zawał),
-reakcja na zagrożenia (np. próba rabunku)
4. Kurs dbałości o wygląd – dla kobiet, prowadzony przez wizażystkę, kosmetyczkę
(zależne od zgłoszonych potrzeb); tematyka dbałości o wygląd, doboru środków i
kosmetyków dla os. starszych w zależności od schorzeń i stanu włosów, skóry,
dbałości o nogi i stopy, skórę, paznokcie, włosy (zwł. w kontekście chorób skóry u
os. starszych).
5. Zdrowy kręgosłup: zajęcia ruchowe, profilaktyczne, dla osób. na każdym
poziomie sprawności fizycznej

6. Zajęcia ogólnoruchowe, różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze
profilaktyki zdrowotnej, zachęcające do aktywności fizycznej i dostosowane do
wieku uczestników oraz kondycji seniorów: przy dobrej pogodzie np. spacery z
kijkami nordic walking, w okresie chłodniejszym lub deszczowym zajęcia na sali
gimnastycznej/sali prób (np. zajęcia Taneczne przy muzyce, ćwicz. rozciągające i
relaksacyjne itp.).
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Fundacja Laurentius,
LAURENTIUS - Oddział w
Olsztynie
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Fundacja Laurentius,
LAURENTIUS - Oddział w
Olsztynie
Elbląska Rada
Konsultacyjna Osób
niepełnosprawnych

wymiana windy osobowej w Domu
Opieki LAURENTIUS w Olsztynie

Elbląska Rada
Konsultacyjna Osób
Niepełnosprawnych

OŚRODEK AKTYWIZACJI
SPOŁECZNEJ
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Ośrodek rehabilitacji pocovidowej i
dla rehabilitacja psychiczna osób po
traumach i doświadczeniu przemocy
i dyskryminacji.
modernizacja kotłowni gazowej w
Domu Opieki LAURENTIUS

Centrum Zatrudnienia
Wspomaganego

PORADNICTWO INTERWENCJA
WSPARCIE

Inwestycja w infrastrukturę, remonty, dostosowanie do potrzeb osób np. z
niepełnoprawnością oraz na działania rehabilitacyjne i merytoryczne - treningi,
warsztaty, konsultacje, pomoc prawna , opieka lekarska itp.
Kotłownia gazowa po 15 latach eksploatacji wymaga modernizacji polegającej na
wymianie dwóch awaryjnych kotłów gazowych starego typu na kotły kondensacyjne
oraz na wymianie dwóch zasobników wody. Wymiana kotłów będzie skutkować
m.in. oszczędnością w zużyciu gazu. Szacunkowa wartość modernizacji wynosi
130 000 zł.
Demontaż dotychczasowej bardzo awaryjnej windy hydraulicznej i montaż nowej
windy elektrycznej, sporządzenie aktualizacji dokumentacji. Szacunkowy koszt
wymiany windy wynosi 120 000 zł
Wprowadzanie na rynek pracy , w tym:
- Szkolenia, staże
- Usługa trenera pracy
- Wsparcie psychologiczne, coach
- Wsparcie doradcy zawodowego
- Badania
- Współpraca z pracodawcami
- Diagnostyki i rehabilitacja
- pomoc w opiece nad osobami zależnymi
Interwencja:
1.Pomoc w funkcjonowaniu w najbliższym otoczeniu
2.Pomoc w funkcjonowaniu w społeczności lokalnej
Wsparcie:
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Elbląska Rada
Konsultacyjna Osób
niepełnosprawnych

Centrum Integracji Społecznej
ERKON.

1. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy osobom z niepełnosprawnościami
wynikających z rozpoznanych potrzeb klientów.
2. Pobyt dzienny połączony z uczestnictwem w różnego rodzaju zajęciach
rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
3. Wsparcie psychologiczne dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami
4. Stały kontakt i ścisła współpraca z członkami ERKON, innymi organizacjami
pozarządowymi i instytucjami działającymi w sferze polityki społecznej
5. Propagowanie w społeczeństwie lokalnym problematyki niepełnosprawności i
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
Poradnictwo:
1. Poradnictwo i usługi prawne dla osób z niepełnosprawnościami i beneficjentów
ERKON
2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami i
beneficjentów ERKON
3. Doradztwo zawodowe dla beneficjentów ERKON, pomoc w tworzeniu
dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, itp.
4. Poradnictwo specjalistyczne dla pracodawców zatrudniających ON i ON
prowadzących działalność gospodarczą, ścisła współpraca z pracodawcami,
rekrutacja pracowników.
5. Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin i opiekunów osób z
niepełnosprawnościami
6. Organizowanie dla beneficjentów „drzwi otwartych” z różnych dziedzin życia
(współpraca między instytucjami).
7. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i
zewnętrzne, uzupełnianie wiedzy.
1) Wsparcie o charakterze społecznym, którego celem jest przywrócenie lub
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności
społecznej
2) Wsparcie o charakterze zawodowym, którego celem jest pomoc w podjęciu
zatrudnienia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz
umiejętności pożądane na rynku pracy
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Bank Żywności w Olsztynie Aktywizacja społeczna rodzin
wykluczonych i/lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym

3) Wsparcie o charakterze zdrowotnym (terapeutycznym), którego celem jest
wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie
w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku
4) Eliminowanie barier utrudniających uczestnictwo w życiu społecznym i
zawodowym, wsparcie dla rodziny/otoczenia uczestników CIS w miarę potrzeb,
zapewnienie pakietów socjalno-bytowych dla każdego uczestnika CIS
5) Wsparcie szkoleniowo-doradcze pracowników CISów w zakresie nowych metod,
technik pracy z osobami wykluczonymi społecznie
6) Wprowadzanie na rynek pracy
I.
Kompleksowe wsparcie rodziców samotnie wychowujących dzieci w powrocie na
rynek pracy:
• utworzenie tzw. „paktów lokalnych”, zrzeszających organizacje lokalne i
pracodawców w celu uruchomienia placówek opieki nad dziećmi, tj. tzw. klubów
malucha oraz alternatywnego zatrudnienia
• dostęp do usług opiekuńczo –wychowawczych w postaci refundowanych
placówek opieki nad dziećmi – tzw. klubów malucha, gdzie rodzice mogliby
zostawić swoje dzieci pod opieką na czas udziału w projekcie aktywizacyjnym, w
szkoleniach/kursach zawodowych, stażach zawodowych, spotkaniach z doradcami
zawodowymi;
• zapewnienie obsługi finansowej dotyczącej współfinansowania pobytu dziecka w
placówce opieki;
• budowanie poczucia zintegrowania ze społecznością lokalną, np. kawiarnia
obywatelska (partycypacja samotnych rodziców w procesie podejmowania decyzji,
monitoring potrzeb lokalnych i instytucjonalnych, mobilizowanie do działań
lokalnych podmiotów, przygotowywanie modelowych rozwiązań, upowszechnianie
dobrych praktyk, wzajemne wspieranie rodziców, itp.);
• coaching w poradnictwie zawodowym, wzmocnienie psychologiczne;
• alternatywne formy zatrudnienia, współpraca ze środowiskiem lokalnym
(edukacja, wparcie pracodawców):
- organizowanie szkoleń z zakresu wprowadzania do firm elastycznych form
zatrudnienia oraz możliwości pozyskiwania środków z Funduszu Pracy;

- partycypacja pracodawców w tworzeniu rozwiązań sprzyjających samotnym
matkom (np. world cafe, otwarta przestrzeń – open space, budżet partycypacyjny);
- edukacja pracodawców i promocja zatrudniania samotnych matek w zawodach,
które wymagają kompetencji rodzicielskich (szybkości podejmowania decyzji,
kreatywności, dobrej organizacji);
- promocja „ścieżki zawodowej dla samotnych rodziców”
II.
Kompleksowe wsparcie rodzin, poprzez:
• organizowanie wypoczynku i alternatywnych form spędzania czasu dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych;
• interdyscyplinarne działania służb, instytucji i osób wspierających rodzinę, w tym
budowanie partnerstw. Integracja wszystkich zawodów, działających na polu pracy
socjalnej i włączanie ich w działania na rzecz wsparcia rodziny poprzez
alternatywne formy pracy z rodziną i spędzania czasu wolnego;
• aktywizacja i integracja rodzin (współpraca z modelowymi rodzinami,
angażowanie w prestiżowe działania, udział w życiu kulturalnym), aby lepiej radziły
sobie z realizacją ról społecznych, w tym rodzicielskich, przy wykorzystaniu
własnych zasobów oraz były zdolne korzystać z usług społecznych na ogólnych
zasadach;
• nawiązywanie prawidłowych relacji wewnątrz rodziny, nabywanie kompetencji
społecznych, rozwiązywanie problemów i trudności w rodzinie zapewniając im
stymulujące i innowacyjne środki umożliwiające rozpoznanie ich mocnych stron /
talentów, wzmocnienie miękkich umiejętności społecznych, budujących poczucie
własnej wartości / samoświadomości i wzmocnienie postaw pro- zatrudnieniowych:
- wsparcie jednostki w rodzinie – wsparcie społeczno – integracyjne poprzez
edukację zespołową - rodzinne warsztaty kulinarne, spotkania z dietetykami w
kuchni warsztatowej
- wsparcie jednostki i rodzin w kontaktach ze środowiskiem zewnętrznym –
wsparcie osobistego i społecznego rozwoju poprzez edukację w naturze (tj.
wyprawy do lasu)
- wsparcie indywidualne i grupowe osób i rodzin - coaching wg zasad analizy
transakcyjnej, warsztaty - szkoła dla rodziców, warsztaty terapii krótkoterminowej
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Centrum Integracji Społecznej

skoncentrowanej na rozwiązaniach, grupy wsparcia, grupy samopomocowe,
wolontariat na rzecz seniorów, banki czasu wspierające rodziców samotnie
wychowujących dzieci, terapia psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzinna.
Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej.
Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez
finansowanie funkcjonowania centrów integracji społecznej, poprzez m. in:
1) Wsparcie o charakterze społecznym, którego celem jest przywrócenie lub
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności
społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
- zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
- treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do
życia społecznego,
- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
życiowych i umiejętności społecznych;
- poradnictwa specjalistycznego,
- warsztatów/wyjazdów integracyjnych,
- zajęć poprawiających wizerunek (np. fryzjer, manikiurzystka, wizażystka)
2)
Wsparcie o charakterze zawodowym, którego celem jest pomoc w podjęciu
zatrudnienia, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz
umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i
sfinansowanie:
- aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha,
asystenta osoby niepełnosprawnej,
- poradnictwa specjalistycznego,
- wsparcia w zakresie zagadnień związanych z związanych z założeniem i
prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego
- wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
- staży/praktyk zawodowych/uczestnictwa w pracowniach CIS
- kursów i szkoleń zawodowych (w tym także kursy prawa jazdy);
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FUNDACJA 36i6

Projekt na szkolenie kadr
działających w obszarze pomocy
społecznej.
Stworzenie Olsztyńskiego Forum
Kulturalno-Społecznego "Latarnia",
mającego na celu stworzenie
platformy komunikacji i działań
wzmacniających społeczeństwo
oraz lokalne środowisko (w tym
zasięg regionalny)

3)
Wsparcie o charakterze zdrowotnym, terapeutycznym, którego celem jest
wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie
w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in.
poprzez skierowanie i sfinansowanie:
- kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
- kosztów konsultacji specjalistycznych, np. specjalisty ds. uzależnień, psychiatry,
psychoterapeuty, wsparcie w zakresie poprawy ogólnej kondycji
fizycznej/zdrowotnej (np. fizjoterapeuta, dietetyk)
4)
Eliminowanie barier utrudniających uczestnictwo w życiu społecznym i
zawodowym oraz uczestnictwo w CIS poprzez m. in.:
- wsparcie dla rodziny/otoczenia uczestników CIS w miarę potrzeb, np.: grupy DDA,
Al. Anon, Alateen dla dzieci itd., - praca z osobami będącymi w przemocy, wsparcie
coachingowe dla całej rodziny uczestnika CIS;
- Zapewnienie pakietów socjalno-bytowych dla każdego uczestnika CIS (np. na
środki higieny i in.);
- Zapewnienie posiłku;
- Zapewnienie kosztów zwrotu dojazdów do CIS/na praktyki (bilety, opłacanie
przewoźnika do miejsca praktyk);
- Zapewnienie „pakietu wizerunkowego”, obejmującego np. usługę kosmetyczną,
fryzjerską, protezę uzębienia itp.;
5)
Wsparcie szkoleniowo-doradcze pracowników CISów w zakresie nowych
metod, technik pracy z osobami wykluczonymi społecznie.
szkolenia, superwizja, coaching itp., działania mające na celu podnoszenie
kompetencji pracy z trudnym klientem, nauka diagnozy, narzędzia do pracy, rozwój
osobisty, superwizja, nauka redukcji stresu itp.
Projekt jest kilkutematyczny, gdyż zawiera w sobie elementy kultury, edukacji,
włączania społecznego, integracji społecznej, a także potrzebę rewitalizacji
konkretnego miejsca, by mieć stabilne miejsce do realizacji projektu. Stąd też
trudność przypisania do konkretnego obszaru.
Projekt Olsztyńskie Forum Kulturalno-Społeczne "Latarnia", nie jest zbiorem
pojedynczych wydarzeń, ale ma się stać długofalowym działaniem, konkretnym
miejscem w Olsztynie, gdzie różne grupy społeczne będą mogły się rozwijać,

budować relacje, by wspólnie działać na rzecz społeczności lokalnej. Z drugiej
strony chcemy, by miejsce to stało się odpowiedzią, pomocą i latarnią w
problemach, które obecnie zalewają młodzież, małżeństwa, rodziny. Jest to
odpowiedź na rosnące statystyki depresji i zachowań samosuidalnych wśród
młodzieży, ilości rozwodów, problemów wychowawczych, itp.
Obszary naszych zainteresowań:
1. edukacja pozaformalna- działania skierowane do dzieci, młodzieży i osób
dorosłych,
2. profilaktyka (warsztaty, konferencje, grupy wsparcia, stały punkt konsultacyjny):
a) przeciwdziałanie depresji i zachowań samosuidalnych wśród młodzieży,
b) wzmacnianie roli rodziny i wspieranie małżeństw
3. integracyjne (wolontariat)- stworzenia miejsca integracji młodzieży w celu
rozwijania wolontariatu i wzmacniania kapitału społecznego, wielopłaszczyznowe
wzmacnianie młodego pokolenia
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Elblągu

1. Centrum Ekonomii Społecznej
a) animacja specjalistyczna – ukierunkowana na partnerstwa lokalne ES, rozwój i
wzmacnianie współpracy podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej, wspieranie
powiatowych zespołów ds. ES
b) doradztwo i usługi specjalistyczne, biznesowe – prawne, księgowe, HR,
marketingowe, zawodowe, psychologiczne
c) marketing ES – targi, targes.pl, foldery tematyczne
d) klastry przedsiębiorstw społecznych oraz wzmacnianie współpracy PS z
biznesem
e) edukacja – szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne, szkolenia zawodowe
2. Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej
a) punkty informacyjno-animacyjne – w każdym powiecie zatrudniony 1 animator
który jest pierwszym kontaktem, wspiera środowiska lokalne w inicjatywach ES,
identyfikuje grupy i wspiera je w ekonomizacji

b) doradztwo kluczowe – 2 doradców kluczowych którzy wspierają grupy w
ekonomizacji, tworzeniu miejsc pracy
c) wsparcie lokalowo-sprzętowe
3. Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
a) dotacje
b) wsparcie pomostowe
c) wsparcie opiekuna biznesowego
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Dom sąsiedzki w Elblągu

1. Wsparcie o charakterze społecznym, którego celem jest przywrócenie lub
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności
społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
− zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
− treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót
do życia społecznego,
− wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności społecznych;
− poradnictwa specjalistycznego,
− warsztatów/wyjazdów integracyjnych,
2. Wsparcie o charakterze edukacyjno-zawodowym, którego celem jest
pomoc w rozwoju, podnoszeniu kwalifikacji, zwiększeniu gotowości i
umiejętności poszukiwania pracy:
− Doradztwo zawodowe, coaching
− szkolenia i kursy
− drobne formy korepetycji i pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji
3. Wsparcie o charakterze zdrowotnym, terapeutycznym, którego celem jest
wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających
funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku
pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
− kosztów konsultacji specjalistycznych, np. specjalisty ds. uzależnień,
psychiatry, psychoterapeuty, wsparcie w zakresie poprawy ogólnej kondycji
4. Wsparcie pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych, społecznych,
instytucjonalnych, usunięcia usterek wpływających na
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Inkubator innowacji społecznych

- doradztwo prawne
- doradztwo finansowe
- przygotowanie pism do różnych instytucji i usługodawców
- warsztaty gospodarowania budżetem domowym
- usługi złotej rączki, pozwalające na usunięcie drobnych usterek w domu
5. Wsparcie wpływające na zwiększenie zaangażowania w działania lokalne,
sąsiedzkie:
- kawiarenki obywatelskie
- włączanie we wspólne planowanie przestrzeni, poprawa estetyki podwórek
- edukacja obywatelska i ekologiczna
6. Wsparcie wpływające na rozwój więzi i relacji sąsiedzkich, efektywne spędzanie
czasu wolnego, rozwój więzi rodzinnych i międzypokoleniowych
- rodzinna pracownia kreatywności
- zajęcia edukacyjne i kulturalne
- majsterkowanie
- kawiarenki komputerowe
- warsztaty
- pikniki rodzinne i sąsiedzkie
Kreowanie i inkubowanie innowacji społecznych sprzyjających włączeniu
społecznemu.
1) Poszukiwanie innowacji w różnych obszarach społecznych
- współpraca i łączenie instytucji z grupa osób/podmiotami które generują
innowacje w życiu społecznym
- przygotowanie i praca nad koncepcją innowacji społecznej
- budowanie biznesplanu innowacji społecznej
2) Inkubowanie innowacji społecznych
- faza testowania
- dopracowaniem i testowaniem, czyli wdrożeniem w mikro skali tych pomysłów,
które dostają jednocześnie wsparcie
- granty/dotacje bezzwrotne
- wsparcie specjalistyczne
3) Ocena efektywności mikorinnowacji i wdrażanie innowacji społecznych wybranych

29

Stowarzyszenie ESWIP

Usługi społeczne dla mieszkańców
Elbląga

- badanie efektywności innowacji
- wdrażanie wybranych innowacji (wsparcie specjalistyczne)
W Elblągu od lipca 2021 roku działalność rozpoczyna Centrum Usług Społecznych.
Opracowało ono Program Rozwoju Usług Społecznych w Elblągu na lata 2021-2026.
Zawiera on szereg usług, a część z nich chcemy realizować na rzecz mieszkańców
Elbląga zagrożonych wykluczeniem społecznych m.in.
a) poradnictwo psychologiczne
b) opieka wytchnieniowa
c) usługi mobilnego konserwatora i złotej rączki
d) usługi sprzątania
e) integracja ze społecznością lokalną
Partnerem w realizacji projektu będzie CUS

