


Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020   

11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym 
integracja ze środowiskiem lokalnym 

 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Czas trwania projektu: 01.04.2017 – 30.06.2019 r.  
 



•  Wartość projektu: 1.699.488,00 zł 

 

• Kwota dofinansowania: 1.585.488,00 zł  

 

• Wkład własny: 84.000,00 zł 

W tym wkład osobowy (wolontariat): 31.200 zł 

W tym wkład finansowy: 52.800,00 zł 

 



W ramach projektu będziemy realizować:  

• Mieszkalnictwo treningowe; 

• Usługi pogotowia interwencyjnego; 

• Usługi opiekuńcze; 

• Poradnictwo specjalistyczne prawne; 

• Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne;  

• Szkoła dla Rodziców- cykl szkoleń i warsztatów; 

• Działania integracyjne; 

• Działania wolontariackie. 

 

 



Mieszkalnictwo treningowe  
Czas trwania: 24 miesiące  
Od czerwca 2017 do maja 2019 roku 
Obejmie 20 uczestników 
Codziennie uczestnicy będą zmagać się z 
trudnościami i zadaniami dnia codziennego.  
W ramach mieszkalnictwa zapewniona jest opieka 
asystentów, wynajem mieszkania, wyżywienie i 
środki na zajęcia dodatkowe.  



Usługi pogotowia interwencyjnego 

Czas trwania: 27 miesięcy  

Od kwietnia 2017 do maja 2019 roku 

Obejmie 42 interwencje.  

Pobyty realizowane w sytuacjach kryzysowych, 
gdy rodzina nie ma możliwości zapewnienia 
opieki.   

 



Usługi opiekuńcze  

Czas trwania: 24 miesiące 

Od czerwca 2017 do maja 2019 roku 

Obejmie 100 uczestników 

Każdy z uczestników będzie miał do 
wykorzystania przez okres 24 miesięcy 100 
godzin wsparcia, wówczas asystent będzie 
sprawował opiekę nad danym uczestnikiem.  

 



Poradnictwo specjalistyczne prawne  

Realizowane przez partnera Fundację 
Innovatione 

Czas trwania: 24 miesiące  

Od czerwca 2017 do maja 2019 roku 

Obejmie 480h wsparcia 

Osoba zatrudniona będzie udzielała porad 
prawnych, będzie sporządzała pisma oraz będzie 
pomagała w rozwiazywaniu trudnych sytuacji.  



Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne  

indywidualne (600 h ) i grupowe (360h) 

Czas trwania: 24 miesiące  

Od czerwca 2017 do maja 2019 roku 

Wsparcie samego uczestnika projektu jak i jego 
rodziny  w zakresie wsparcia w rozwiazywaniu 
trudności życiowych, problemów opiekuńczo-
wychowawczych.  



Szkoła dla Rodziców – spotkania, warsztaty i 
szkolenia 

Czas trwania: 24 miesiące 

Od czerwca 2017 do maja 2019 roku 

- Myślimy o przyszłości – ubezpieczenia 
dostosowane do potrzeb rodziców i dzieci z 
niepełnosprawnościami; 

- Świadczenia finansowe i inne formy pomocy;  



- Szkolenia dla rodziców dzieci z autyzmem Metoda 
Son-Rise; 

- Radzenia sobie ze stresem; 

- Z zakresu dorosłości dziecka z niepełnosprawnością; 

oraz działania: 

- Kino o niepełnosprawności  

- Spotkania z autorami publikacji, blogów dot. 
niepełnosprawności; 

- Organizacja Światowego Dnia Autyzmu.  

 

 



Działania integracyjne 

Czas trwania: 24 miesiące  

Od czerwca 2017 do maja 2019 roku 

6 spotkań (pikniki, ogniska, spotkania itp.)  

Celem integracji rodziców/ opiekunów dzieci/ 
podopiecznych z niepełnosprawnością 
intelektualną.  



Działania wolontarystyczne  

Czas trwania: 18 miesięcy 

Od czerwca 2017 do grudnia 2018 roku 

Głównym działaniem jest stworzenie przestrzeni 
aby przyciągnąć i wyszkolić wolontariuszy w 
zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością 



Rozpoczynamy rekrutację: 

• Przeczytać Regulamin rekrutacji; 

• Wypełnić formularz zgłoszeniowy; 

• Dostarczyć do biura projektu ul. 1 Maja 1; 

• Komisja Rekrutacyjna; 

• Oczekiwać na decyzję komisji; 

• Otrzymać informacje od PSONI o 
zakwalifikowaniu się do projektu; 

• Udział w projekcie   

 



Wszystkie informacje dostępne są na stronie 
internetowej www.psoni.elblag.org.pl 

 

Zapraszamy do siedziby PSONI Koło w Elblągu  

ul.  Maja 1,  

nr telefonu 55 233 75 93 lub 504 027 966 

 


