Trwa rekrutacja uczestników do projektu. Nabór do I tury projektu potrwa do
końca października b.r. lub do wyczerpania miejsc.
Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu
zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia? Zgłoś tę osobę do
Małopolskiego Tele-Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła
się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Sprawdź, jakie
wymagania trzeba spełnić.
W dniu 6 czerwca 2018r., Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
podpisała list intencyjny z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie przystąpienia
do współpracy przy realizacji projektu pn.”Małopolski Tele-Anioł”.
Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współﬁnansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r. Wartość projektu: 38 219
606,29 zł w tym doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł.
Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz
Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.
Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie
województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek,
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności
dnia codziennego. (np. robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków,
sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena
osobista, kontrolowanie czynności ﬁzjologicznych).
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia
wsparciem, tj.:
osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę
w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż
jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych
przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym
osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi;
osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres
wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach
działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa);
osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają
z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z pomocy
społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające
dotychczasowe świadczenia.
Pomoc w domu – tylko dla najbardziej potrzebujących:
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc
w pilotażu będzie wiec przyznana:
osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień,
zasobów i możliwości;
osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej
pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
Gdzie złożyć wniosek?
Formularze zgłoszeniowe można składać:
Osobiście w jednym z miejsc:

Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22,
31-156 Kraków (parter)
Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter) w innych
lokalizacjach urzędu marszałkowskiego
Szczegółowe informacje o projekcie oraz Regulamin, formularze zgłoszeniowe i harmonogram
cykli rekrutacji oraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej Tele-Anioła.
Osoby chętne zapraszamy do siedziby GOPS-u w Łapanowie, gdzie można uzyskać
pomoc w wypełnieniu formularza oraz uzyskać informacje o projekcie.

