PLAN DZIAŁAŃ
na 2018 rok
w ramach realizacji Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020
Lp.

Podmiot
realizujący
działanie

Działanie
(np. konferencja, szkolenie
itp.)

Priorytet Programu
i nazwa zadania,
w które wpisuje się działanie

Grupy objęte
działaniami i liczba
odbiorców

Cel działania

Termin
realizacji
działania

1.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu

Realizowanie usług z zakresu
poradnictwa zawodowego:
konsultacje uwzględniające
indywidualną problematykę
zawodową, z którą zgłasza się
osoba z niepełnosprawnością,
zajęcia grupowe rozwijające
umiejętności w zakresie
aktywnego poszukiwania
pracy, diagnostyka
psychologiczna w zakresie
predyspozycji zawodowych.

Priorytet II – aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami.

Osoby z
niepełnosprawnością
.

Wzrost kompetencji
osób z
niepełnosprawnością
w poruszaniu się
po rynku pracy.

Działania
realizowane
przez cały
rok.

potencjalni
beneficjenci,

Dostosowanie obsługi
klienta do potrzeb

II/III kwartał 6 800 zł brutto,
2018
z czego:

2.

Wojewódzki
Urząd Pracy

Dostosowanie obsługi klienta
w Punkcie

Cel operacyjny – zwiększenie
zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.
Zadanie – wspieranie
poradnictwa zawodowego.
Priorytet II
Aktywność zawodowa osób z

Całkowity koszt
działania
i źródło
finansowania
Fundusz Pracy

w Poznaniu

kontaktowym
PO WER 2014-2020/
WRPO 2014+
do potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami –
pętla indukcyjna,
tabliczki
w języku Braille’a, wsparcie z
zakresu tłumaczenia na
język migowy

niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
1. Zwiększenie zatrudnienia
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.
Zadanie 2
Upowszechnianie wiedzy i
podnoszenie świadomości
wśród otoczenia osób
z niepełnosprawnościami na
temat możliwości
zatrudnienia przedstawicieli
tej grupy społecznej
Zadanie 6
Zwiększenie wiedzy na temat
samozatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami

beneficjenci,
potencjalni
uczestnicy
projektów,
uczestnicy projektów
współfinansowanych
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego w
ramach
Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020
oraz
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
2014-2020

osób
z niepełnosprawnościa
mi poprzez:
 zakup stacjonarnej
pętli indukcyjnej do
sali spotkań,
 wprowadzenie
specjalnego
oznakowania dla
osób
słabowidzących/nied
owidzących w
postaci
naklejek/tabliczek w
języku Braille’a,
 zapewnienie
wsparcia z zakresu
tłumaczenia na język
migowy.
Wprowadzenie ww.
udogodnień pozwoli
na zwiększenie
dostępu do
bezpłatnych porad
świadczonych przez
Punkt kontaktowy
PO WER 20142020/WRPO 2014+ w
siedzibie WUP w
Poznaniu dla osób
z niepełnosprawnościa
mi.

roku

 3 400 zł brutto
z projektu
„Pomoc Techniczna
PO WER dla
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy
w Poznaniu na lata
2017-2018”
w ramach RPD
informacyjnych
i promocyjnych
na 2018 rok
dla PO WER
2014-2020 w
województwie
wielkopolskim
 3 400 zł brutto
z projektu
Pomocy
Technicznej
WRPO 2014-2020
„Informacja
i Promocja
WRPO 2014-2020
w latach 2015-2023
– WUP w Poznaniu”
w ramach RPD
informacyjnych
i promocyjnych
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
na lata 2014-2020
na 2018 r.

3.

Wojewódzki
Urząd Pracy
W Poznaniu

Prowadzenie działań
sprawozdawczych w formie
formularzy statystycznych
statystyki publicznej.

Priorytet II
Aktywność zawodowa osób
niepełnosprawnych

Osoby bezrobotne
niepełnosprawne
w województwie
wielkopolskim.

Cel operacyjny
1. Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.

Monitorowanie stanu
bieżącego danych
liczbowych dot. osób
bezrobotnych
niepełnosprawnych na
wielkopolskim rynku
pracy.

Całorocznie

Monitorowanie stanu
bieżącego danych
liczbowych dot. osób
bezrobotnych
niepełnosprawnych na
wielkopolskim rynku
pracy.

2 razy
w roku,
w lutym
iw
sierpniu
każdego
roku

Budżet WUP
w Poznaniu.

Zadanie

4.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu

Prowadzenie
działań
sprawozdawczych w
ramach Programu
badań
statystycznych
statystyki
publicznej, w tym
Sprawozdanie
MRPiPS-07
o osobach
niepełnosprawnych

2. Upowszechnianie
wiedzy i podnoszenie
świadomości wśród
otoczenia osób z
niepełnosprawnościami na
temat możliwości
zatrudnienia przedstawicieli
wśród tej grupy społecznej.
Priorytet II – aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny –
zwiększenie zatrudnienia
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem
otwartego rynku pracy.

Osoby bezrobotne
niepełnosprawne w
województwie
wielkopolskim.
Odbiorcy: instytucje i
osoby
zainteresowane
tematyką rynku
pracy

W ramach działań
własnych

bezrobotnych
i poszukujących
pracy
niepozostających w
zatrudnieniu

5.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu

Przygotowanie opracowania
Niepełnosprawni bezrobotni
w Wielkopolsce
w 2017 r.

6.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu

Rekrutacje dla pracodawców
zagranicznych

Zadanie 2.
Upowszechnianie
wiedzy i
podnoszenie
świadomości wśród
otoczenia osób z
niepełnosprawnościa
mi na temat
możliwości
zatrudnienia
przedstawicieli tej
grupy społecznej
Priorytet II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny 1.
Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy
Zadanie 2.
Upowszechnianie wiedzy i
podnoszenie świadomości
wśród otoczenia osób z
niepełnosprawnościami na
temat możliwości
zatrudnienia przedstawicieli
tej grupy społecznej
Priorytet II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny 1.
Zwiększenie zatrudniania

Wszystkie osoby
zainteresowane
problematyką
wielkopolskiego
rynku pracy
(w tym osoby
niepełnosprawne)

Poszerzenie i
upowszechnienie
wiedzy na temat
sytuacji osób
niepełnosprawnych na
wielkopolskim rynku
pracy

II kwartał
2018 r.

Poszukujący pracy za
granicą, w tym osoby
niepełnosprawne

Możliwość podjęcia
pracy za granicą przez
osoby
niepełnosprawne.

2018 r.

Bezkosztowo.
W ramach realizacji
własnych zadań.

7.

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Poznaniu

Wspieranie mobilności
zawodowej osób
niepełnosprawnych na terenie
UE/EOG oraz przekazanie
informacji o możliwościach
oraz zakresie pomocy
świadczonej przez EURES.

8.

Powiatowe
Centra
Pomocy
Rodzinie,
Ośrodki
Pomocy
Społecznej,
Miejskie
Ośrodki
Pomocy
Rodzinie,
podmioty

Działania z zakresu aktywnej
integracji i aktywizacji
społeczno-zawodowej.

osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy
Priorytet II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny 1.
Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy
Zadanie 2.
Upowszechnianie wiedzy i
podnoszenie świadomości
wśród otoczenia osób z
niepełnosprawnościami na
temat możliwości
zatrudnienia przedstawicieli
tej grupy społecznej
PRIORYTET I
Aktywność społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
1. Poprawa jakości
kształcenia i wzrost poziomu
wykształcenia osób z
niepełnosprawnościami
Zadanie
1. Zwiększenie dostępności
instytucji edukacyjnych dla
osób z

Poszukujący pracy za
granicą, w tym osoby
niepełnosprawne

Wzrost wiedzy osób
niepełnosprawnych na
temat mobilności
zawodowej w Europie
oraz pomocy
świadczonej w tym
zakresie.

2018 r.

Bezkosztowo. W
ramach realizacji
własnych zadań.

Osoby i/lub rodziny
zagrożone
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym zgodnie
z definicją zawartą w
Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć w
obszarze włączenia
społecznego i
zwalczania ubóstwa

Wzrost szans na rynku
pracy osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym.

2018 r.

Wielkopolski
Regionalny Program
Operacyjny 2014 +,
Priorytet
Inwestycyjny 9i
Aktywne włączenie,
w tym z myślą o
promowaniu
równych szans oraz
aktywnego
uczestnictwa
i zwiększaniu szans

ekonomii
społecznej,
organizacje
pozarządowe,
instytucje
rynku pracy,
jednostki
organizacyjne
JST,
państwowe
jednostki
budżetowe.

niepełnosprawnościami.
PRIORYTET II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
1. Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.
Zadanie
4. Wspieranie poradnictwa
zawodowego.
PRIORYTET III
Rehabilitacja i profilaktyka
zdrowotna osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
2. Rozszerzanie działań na
rzecz rehabilitacji i jej
kompleksowości
Zadanie
4. Wspieranie i promowanie
aktywnej rehabilitacji
PRIORYTET V
Wsparcie otoczenia osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny 2. Wsparcie
opiekunów osób z
niepełnosprawnościami
Zadanie
3. Wspieranie działań
związanych z partycypacją
społeczną osób z

z wykorzystaniem
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego i
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata
2014-2020, a także
osoby w ich
otoczeniu;
- środowiska lub
lokalne społeczności
zagrożone
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym;
Liczba odbiorców:
zostanie określona
ogółem w
Regulaminie
konkursu w
momencie
ogłaszania konkursu.

na zatrudnienie,
Działanie 7.1
Aktywna integracja,
Poddziałanie 7.1.2
Aktywna integracja
– projekty
konkursowe
Kontraktacja
środków z
konkursów z 2015 i
2016 r. w ramach
Poddziałania 7.1.2
WRPO 2014+
wyniosła
128 101 390,97 zł.
W roku 2018 będzie
trwała kontynuacja
działań
realizowanych
projektów oraz
planuje się
kontraktację
środków z konkursu
z 2017 r. (wartość
projektów
skierowanych do
negocjacji
68 994 612,26 zł)
oraz ogłoszenie
dwóch konkursów w
ramach Poddziałania
7.1.2 (alokacje:
40 000 000,00 zł i

niepełnosprawnościami.

50 000 000,00 zł).
Całkowity koszt
działania:
ze względu na
skierowanie
projektów do
szerszej grupy osób,
trudno
jednoznacznie
oszacować koszt
działania.

9.

Powiatowe
Urzędy Pracy

Wsparcie będzie realizowane
przez powiatowe urzędy pracy
w zakresie instrumentów i
usług rynku pracy
wynikających z Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, z wyłączeniem
robót publicznych.

PRIORYTET II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
1. Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.
Zadanie
4. Wspieranie poradnictwa
zawodowego.
6. Zwiększenie wiedzy na
temat samozatrudnienia
osób z

Osoby młode w
wieku 18-29 lat bez
pracy, w tym osoby z
niepełnosprawnościa
mi zarejestrowane w
PUP jako bezrobotne
(należące do I lub II
profilu pomocy),
które nie uczestniczą
w kształceniu i
szkoleniu - tzw.
młodzież NEET.

Celem jest zwiększenie 2018 r.
możliwości
zatrudnienia osób do
29 roku życia z
kategorii NEET.

Źródło finansowania:
EFS – wkład UE;
wkład krajowy: JST,
PFRON, FP; wkład
prywatny
beneficjentów.
PO WER PI 8ii
Trwała integracja na
rynku pracy ludzi
młodych, w
szczególności tych,
którzy nie pracują,
nie kształcą się ani
nie szkolą, w tym
ludzi młodych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym i ludzi
młodych
wywodzących się ze
środowisk
marginalizowanych,

niepełnosprawnościami.

także poprzez
wdrażania gwarancji
dla młodzieży
Działanie 1.1
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez
pracy na
regionalnym rynku
pracy – projekty
pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Tryb
pozakonkursowy
realizowany przez
powiatowe urzędy
pracy.
Limit Funduszu
Pracy przeznaczony
na Poddziałanie
1.1.1 PO WER w
2018 roku:
67 131 817,00 zł
Całkowity koszt
działania:
ze względu na
skierowanie
projektów do
szerszej grupy osób,

trudno
jednoznacznie
oszacować koszt
działania.

10.

Instytucje
rynku pracy
zgodnie z art.
6 Ustawy o
promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy, tj.
-publiczne
służby
zatrudnienia,
- Ochotnicze
Hufce Pracy,
- agencje
zatrudnienia,
- instytucje
szkoleniowe,
- instytucje
dialogu
społecznego1,
-instytucje
partnerstwa
lokalnego.

Kontynuacja działań
realizowanych projektów.
Wsparcie będzie polegało na
zapewnieniu
zindywidualizowanego i
kompleksowego wsparcia,
adekwatnego do sytuacji i
potrzeb osób młodych w
zakresie aktywizacji
zawodowej.
Wsparcie indywidualnej i
kompleksowej aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej osób
młodych (bezrobotnych,
biernych zawodowo oraz
poszukujących pracy, w tym w
szczególności osób
niezarejestrowanych w
urzędzie pracy).

PRIORYTET II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
1. Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.
Zadanie 4.
Wspieranie poradnictwa
zawodowego.
6. Zwiększenie wiedzy na
temat samozatrudnienia
osób z
niepełnosprawnościami.

Uczestnikami
projektu są
wyłącznie osoby
młode, w wieku 1529 lat bez pracy,
które nie uczestniczą
w kształceniu i
szkoleniu - tzw.
młodzież NEET , w
tym w szczególności
osoby w wieku 15-24
lata, osoby
niezarejestrowane w
urzędach pracy,
osoby z
niepełnosprawnościa
mi, z wyłączeniem
następujących grup:
-młodzież z pieczy
zastępczej
opuszczająca pieczę
(do roku po
opuszczeniu
instytucji pieczy) ze
szczególnym

Zaplanowana
interwencja przyczynia
się do realizacji celu
szczegółowego:
zwiększenie
możliwości
zatrudnienia osób
młodych do 29 r.ż. bez
pracy, w tym w
szczególności osób,
które nie uczestniczą
w kształceniu i
szkoleniu (tzw.
młodzież NEET)
w ramach PI 8ii PO
WER.

2018 r.

Źródło finansowania:
EFS -wkład UE,
wkład krajowy
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój PI 8ii Trwała
integracja na rynku
pracy ludzi młodych,
w szczególności tych,
którzy nie pracują,
nie kształcą się ani
nie szkolą, w tym
ludzi młodych
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym i ludzi
młodych
wywodzących się ze
środowisk
marginalizowanych,
także poprzez
wdrażania gwarancji
dla młodzieży
Działanie 1.2
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
1

uwzględnieniem:
-wychowanków
pieczy zastępczej
powyżej 15 roku
życia, którzy po
zakończeniu pobytu
w instytucjach pieczy
zastępczej powrócili
do rodzin
naturalnych,
-wychowanków
pieczy zastępczej
powyżej 18 roku
życia, którzy założyli
własne
gospodarstwo
domowe,
-wychowanków
pieczy zastępczej
powyżej 18 roku
życia, którzy
usamodzielniają się i
mają trudności ze
znalezieniem
zatrudnienia po
zakończeniu pobytu
w instytucjach pieczy
zastępczej,
-matki opuszczające
pieczę (do roku po
opuszczeniu
instytucji pieczy),
-absolwenci
młodzieżowych
ośrodków

pracy na
regionalnym rynku
pracy – projekty
konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
EFS
Kontraktacja z
konkursu
ogłoszonego w 2015
r. wyniosła 51 953
056,22 zł.
W roku 2018 będzie
trwała kontynuacja
działań
realizowanych
projektów.
Całkowity koszt
działania:
ze względu na
skierowanie
projektów do
szerszej grupy osób,
trudno
jednoznacznie
oszacować koszt
działania.
Źródło finansowania:
EFS -wkład UE,
wkład krajowy

11.

Powiatowe
Urzędy Pracy

Wsparcie w aktywnym
poszukiwaniu pracy m.in.
przez działania na rzecz
podnoszenia kompetencji i
kwalifikacji zawodowych oraz
ich lepszego dopasowania do
potrzeb rynku pracy, wsparcie
w zdobyciu doświadczenia
zawodowego, poradnictwo
zawodowe, pośrednictwo
pracy, doposażenie miejsca
pracy oraz inne instrumenty
wymienione w ustawie o

PRIORYTET II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
1. Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.
Zadanie
4. Wspieranie poradnictwa
zawodowego.

wychowawczych i
młodzieżowych
ośrodków
socjoterapii (do roku
po opuszczeniu),
-absolwenci
specjalnych
ośrodków szkolnowychowawczych i
specjalnych
ośrodków
wychowawczych (do
roku po
opuszczeniu),
-matki przebywające
w domach samotnej
matki,
-osoby młode
opuszczające zakłady
karne lub areszty
śledcze (do roku po
opuszczeniu).
Osoby
zarejestrowane w
PUP jako bezrobotne
(należące do I lub II
profilu pomocy),
powyżej 29 roku
życia, należącej do
jednej lub kilku z
poniższych grup:
- kobiety
- osoby starsze w
wieku 50 lat i
więcej

Celem działania jest
wzrost zatrudnienia
osób bezrobotnych,
defaworyzowanych
(kobiety, osoby 50+,
osoby z
niepełnosprawnościa
mi, osoby długotrwale
bezrobotne i osoby
o niskich
kwalifikacjach) na
rynku pracy.

2018 r.

WRPO 2014-2020
PI 8i Dostęp do
zatrudnienia dla
osób poszukujących
pracy i osób biernych
zawodowo, w tym
długotrwale
bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku
pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia
oraz wspieranie

promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
wsparcie będzie poprzedzone
identyfikacją indywidualnych
potrzeb

6. Zwiększenie wiedzy na
temat samozatrudnienia
osób
z niepełnosprawnościami.

-

-

-

osoby z
niepełnosprawn
ościami
osoby
długotrwale
bezrobotne
osoby o niskich
kwalifikacjach.

mobilności
pracowników
6.1 Aktywizacja
zawodowa w
regionie
Poddziałanie I
Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy
– projekty
realizowane przez
PSZ w trybie
pozakonkursowym
Limit Funduszu
Pracy przeznaczony
na Działanie 6.1
WRPO 2014+ w
2018 roku: 40 225
588,00 zł.
Całkowity koszt
działania:
ze względu na
skierowanie
projektów do
szerszej grupy osób,
trudno
jednoznacznie
oszacować koszt
działania.
Źródło finansowania:
EFS -wkład UE,

12.

Wszystkie
podmioty z
wyłączeniem
osób
fizycznych
nieprowadząc
ych
działalności
gospodarczej
lub
oświatowej.

Kontynuacja działań
realizowanych projektów z
konkursu z 2015 r. oraz
kontraktacja środków i
realizacja projektów z
konkursów z 2017 r. w ramach
Działania 6.2 WRPO 2014+.
Planuje się w 2018 r.
ogłoszenie kolejnego
konkursu/ów w ramach
Działania 6.2 WRPO 2014+.
Wsparcie będzie realizowane
w zakresie instrumentów i
usług rynku pracy zgodnie z
ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

PRIORYTET II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny
1. Zwiększenie zatrudniania
osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy.
Zadanie
4. Wspieranie poradnictwa
zawodowego.
6. Zwiększenie wiedzy na
temat samozatrudnienia
osób
z niepełnosprawnościami.

Osoby bezrobotne,
poszukujące pracy i
bierne zawodowo,
defaworyzowane na
rynku pracy powyżej
29 roku życia z jednej
z poniższych grup:
- osoby długotrwale
bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z
niepełnosprawnościa
mi,
- osoby o niskich
kwalifikacjach,
- osoby w wieku 50
lat i więcej.

Celem działania jest
wzrost zatrudnienia
osób bezrobotnych i
biernych zawodowo,
defaworyzowanych
(kobiety, osoby 50+,
osoby z
niepełnosprawnościa
mi, osoby długotrwale
bezrobotne i osoby o
niskich kwalifikacjach)
na rynku pracy.

2018 r.

wkład krajowy
Wielkopolski
Regionalny Program
Operacyjny 20142020
PI 8i Dostęp do
zatrudnienia dla
osób poszukujących
pracy i osób biernych
zawodowo, w tym
długotrwale
bezrobotnych oraz
oddalonych od rynku
pracy, także poprzez
lokalne inicjatywy na
rzecz zatrudnienia
oraz wspieranie
mobilności
pracowników
Działanie 6.2
Aktywizacja
zawodowa
Kontraktacja z
konkursu
ogłoszonego w 2015
r. wyniosła
77 659 481,62 zł.
W roku 2018 będzie
trwała kontynuacja
działań
realizowanych
projektów oraz
planuje się

kontraktację
środków z
konkursów z 2017 r.
(alokacja łączna: 106
504 000,00 zł).
Ponadto planuje się
ogłoszenie
konkursu/ów w
2018 r. Planowana
alokacja wynosi w
2018 r.
50 000 000,00 zł.
Całkowity koszt
działania:
ze względu na
skierowanie
projektów do
szerszej grupy osób,
trudno
jednoznacznie
oszacować koszt
działania.

13.

Departament
Sportu i
Turystyki
UMWW

Otwarty konkurs ofert na
realizację w formie wspierania
zdań publicznych
Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie
turystyki i krajoznawstwa w
roku 2018 – Popularyzacja
turystyki i krajoznawstwa oraz

Priorytet II
Cel operacyjny 3
„Zwiększenie
zainteresowania seniorów
sportem i turystyką”
Zadanie:

Organizacje
pozarządowe
składające oferty w
ramach otwartego
konkursu ofert.
Przy ocenie
merytorycznej ofert

Pełniejsze
zaspokajanie potrzeb i
podniesienie poziomu
życia mieszkańców
województwa
wielkopolskiego.
Upowszechnianie

Nabór
ofert: od
13.12.2017
do
03.01.2018
Realizacja
zadań:

Źródło finansowani:
EFS -wkład UE,
wkład krajowy
W ramach
otwartego konkursu
ofert na realizację
zadań publicznych w
dziedzinie turystyki i
krajoznawstwa w
budżecie
województwa

upowszechnianie wiedzy o
walorach turystycznych
województwa
wielkopolskiego.
Konkurs został ogłoszony 13
grudnia 2017 r. Uchwałą nr
4668/2017 ZWW z dnia 7
grudnia 2017 r.

„Wspieranie tworzenia
warunków dla rozwoju
sportowo-rekreacyjnego
seniorów na terenie
województwa
wielkopolskiego”

dodatkowe punkty
uzyskają zadania
adresowane do
dzieci i młodzieży
i/lub osób z
niepełnosprawnościa
mi i/lub osób
starszych.

Termin składania ofert minął 3
stycznia 2018 r.
Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu: do
końca marca 2018 r.

turystyki
kwalifikowanej oraz
krajoznawstwa i
edukacji krajoznawczej
wśród dzieci i
dorosłych.

od
03.04.2018
do
28.12.2018

wielkopolskiego
zaplanowano kwotę
90 000 zł.
Do czasu
rozstrzygnięcia
konkursu nie jest
możliwe określenie
listy
dofinansowanych
projektów
adresowanych do
osób z
niepełnosprawności
ami w roku 2018.

Popularyzacja
walorów
turystycznych
województwa
wielkopolskiego wśród
turystów
przybywających do
województwa
wielkopolskiego.

Źródło finansowania:
budżet
Województwa
Wielkopolskiego

14.

Departament
Sportu i
Turystyki
UMWW

Otwarty konkurs ofert na
realizację w formie
powierzenia i wspierania zdań
publicznych Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie
turystyki i krajoznawstwa w
roku 2018:
 Organizacja akcji
„Weekend na Szlaku
Piastowskim”.
 Organizacja otwarcia
sezonu wodnego na
Wielkiej Pętli Wielkopolski.

Priorytet II
Cel operacyjny 3
„Zwiększenie
zainteresowania seniorów
sportem i turystyką”
Zadanie:
„Wspieranie tworzenia
warunków dla rozwoju
sportowo-rekreacyjnego
seniorów na terenie
województwa

Organizacje
pozarządowe
składające oferty w
ramach otwartego
konkursu ofert.

Pełniejsze
zaspokajanie potrzeb i
podniesienie poziomu
życia mieszkańców
województwa
wielkopolskiego.

Nabór
ofert: od
13.12.2017
do
03.01.2018

Przy ocenie
merytorycznej ofert
dodatkowe punkty
uzyskają zadania
adresowane do
dzieci i młodzieży
i/lub osób z

Realizacja
Upowszechnianie
zadań:
turystyki
od
kwalifikowanej oraz
03.04.2018
krajoznawstwa i
do
edukacji krajoznawczej 31.08.2018
wśród dzieci i

W ramach
otwartego konkursu
ofert na realizację
niniejszych zadań
zaplanowano w
budżecie
województwa
wielkopolskiego
kwotę 60 000 zł.
Do czasu
rozstrzygnięcia
konkursu nie jest

wielkopolskiego”
Konkurs został ogłoszony 13
grudnia 2017 r. Uchwałą nr
4668/2017 ZWW z dnia 7
grudnia 2017 r.

niepełnosprawnościa
mi i/lub osób
starszych.

Termin składania ofert minął 3
stycznia 2018 r.

15.

Departament
Sportu i
Turystyki
UMWW

Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu: do
końca marca 2018 r.
Otwarty konkurs ofert na
realizację w formie
powierzenia zdania
publicznego Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie
turystyki i krajoznawstwa w
roku 2018 – Opracowanie
katalogu dostawców usług i
infrastruktury w zakresie
turystyki biznesowej na
terenie województwa
wielkopolskiego.
Konkurs został ogłoszony 13
grudnia 2017 r. Uchwałą nr
4668/2017 ZWW z dnia 7
grudnia 2017 r.
Termin składania ofert minął 3
stycznia 2018 r.
Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu: do

Priorytet II
Cel operacyjny 3
„Zwiększenie
zainteresowania seniorów
sportem i turystyką”
Zadanie:
„Wspieranie tworzenia
warunków dla rozwoju
sportowo-rekreacyjnego
seniorów na terenie
województwa
wielkopolskiego”

Organizacje
pozarządowe
składające oferty w
ramach otwartego
konkursu ofert.
Opis obiektów
ujętych w katalogu
dostawców usług i
infrastruktury w
zakresie turystyki
biznesowej na
terenie
województwa
wielkopolskiego
uwzględniać będzie
informacje nt.
dostępności
poszczególnych
obiektów dla osób z
niepełnosprawnościa
mi.

dorosłych.

możliwe wskazanie
realizatorów
wymienionych
zadań.

Popularyzacja
walorów
turystycznych
województwa
wielkopolskiego wśród
turystów
przybywających do
województwa
wielkopolskiego.
Opracowanie katalogu
dostawców usług i
infrastruktury w
zakresie turystyki
biznesowej na terenie
województwa
wielkopolskiego,
będącego narzędziem
do współpracy z
organizatorami
konferencji,
kongresów, spotkań
oraz narzędziem
promocji oferty
turystyki biznesowej w
województwie
wielkopolskim.

Źródło finansowania:
budżet
Województwa
Wielkopolskiego

Nabór
ofert: od
13.12.2017
do
03.01.2018
Realizacja
zadań:
od
03.04.2018
do
28.12.2018

W ramach
otwartego konkursu
ofert na realizację
niniejszego zadania
zaplanowano w
budżecie
województwa
wielkopolskiego
kwotę 40 000 zł.
Do czasu
rozstrzygnięcia
konkursu nie jest
możliwe wskazanie
realizatora
niniejszego zadania.
Źródło finansowania:
budżet
Województwa
Wielkopolskiego

16.

Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawcz
y
w
Cerekwicy
Nowej

17.

Wielkopolskie
Samorządowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawiczneg
o w Gnieźnie

końca marca 2018 r.
Zajęcia integracyjne i
wspierające w zakresie
współpracy ze środowiskiem
osób niepełnosprawnych w
ramach inicjatyw kulturalnych
i sportowych.

Priorytet 1
Cel operacyjny 1,2,3

1.Dzieci i młodzież ze
specjalnego Ośrodka
SzkolnoWychowawczego w
Borzęciczkach ( 50
osób)
2.Osoby starsze
przebywające w
Domu Zdrowia i
Spokoju w
Szelejewie – 30 osób

1.Upowszechnianie
pozytywnych postaw wobec
osób niepełnosprawnych
poprzez organizowanie
spotkań, szkoleń, debat oraz
spotkania integracyjne

PRIORYTET I
Cel operacyjny 2
Zadanie 1

1.Uczniowie/nauczyc
iele Centrum

2.Objęcie stałą opieką dwóch
rodzin borykających się z
niepełnosprawnością

PRIORYTET III
Cel operacyjny 1
Zadanie 2

3.Szkolenia z zakresu
czynności opiekuńczopielęgnacyjnych skierowanych
do członków rodzin osób
niepełnosprawnych –
stosowanie udogodnień,

PRIORYTET V
Cel operacyjny 1
Zadanie 1 i 2

Cel operacyjny 2
Zadanie 3

2.Osoby
niepełnosprawne i
ich rodziny z terenu
miasta
3.Stowarzyszenia i
ośrodki szkolnowychowawcze

Zwiększenie
aktywności
kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej wśród
osób
niepełnosprawnych.
Wspieranie
aktywności twórczej
osób z
niepełnosprawnością.
Podniesienie
kompetencji osób
wspierających osoby z
niepełnosprawnością
ruchową i umysłową.
Integracja
międzypokoleniowa
1.Wspieranie
organizacji
pozarządowych
działających na rzecz
środowiska osób
niepełnosprawnych
2.Pomoc osobom z
niepełnosprawnościa
mi w realizacji
podstawowych
potrzeb bio-psychospołecznych w ramach
działalności Szkolnego
Koła Wolontariatu
3.Wspieranie

Raz w
miesiącu
przez cały
rok

Środki własne,
sponsorzy

Cały rok

Koszty własne
Bezpłatne działania
na rzecz osób
niepełnosprawnych

pomiar ciśnienia tętniczego,
pomiar poziomu glukozy,
zasady żywienia w wybranych
jednostkach chorobowych,
usprawnianie

programów
profilaktycznych
skierowanych również
do osób
niepełnosprawnych

4.Pomoc w organizacji i
przeprowadzeniu imprez o
charakterze sportowym,
turystycznym i rekreacyjnym
(olimpiada szkół specjalnych w
piłce nożnej, turniej
badmintona dla
podopiecznych stowarzyszenia
Maki, olimpiada osób
niepełnosprawnych, inne)

4.Upowszechnianie
pozytywnych postaw
wobec osób
niepełnosprawnych

5.Umieszczenie na terenie
Jednostki informacji o
możliwości uzyskania pomocy
przez osoby niepełnosprawne
(pomocy prawnej,
rehabilitacyjnej, finansowej, z
zakresu aktywności
społecznej, itp.)

6.Zwiększenie
aktywności osób z
niepełnosprawnościa
mi w dziedzinie
sportu, rekreacji i
turystyki

6.Współpraca z Gnieźnieńskim
Uniwersytetem Trzeciego
Wieku i Gnieźnieńską Radą
Seniorów – wystawy prac
malarskich i rękodzieła,
prowadzenie zajęć z zakresu
terapii zajęciowej.

5.Podniesienie
poziomu wiedzy i
umiejętności osób
wspierających osoby z
niepełnosprawnością

7.Poprawa jakości
kształcenia i wzrost
poziomu
wykształcenia osób z
niepełnosprawnościa
mi
8.Wskazywanie
instytucji
świadczących pomoc

na rzecz osób
niepełnosprawnych

18.

Wielkopolskie
Samorządowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawiczneg
o Nr 1
w Poznaniu

1.Realizacja projektu „
Swoboda” ( wykłady,
warsztaty, ćwiczenia , pokazy).
Centrum Wspierania Rodzin „
Swoboda” Poznań
ul. Swoboda 59
2. Zajęcia aktywizujące dla
seniorów z
niepełnosprawnością ruchową
w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej Poznań
ul. Nowy Świat 7/ 11
3. Zorganizowanie Festynu na
terenie Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza w
Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 78/82.
3.Uczniowie Kierunku Technik
Masażysta w ramach
praktycznej nauki zawodu

Priorytet I
Cele operacyjne 1,2

1.Grupa osób –
rodziny zastępcze z
Centrum Wspierania
Rodzina „ Swoboda”
Poznań
ul. Swoboda 59

2.Seniorzy z
niepełnosprawnością
ruchową z Dziennym
Domu Pomocy
Społecznej Poznań
Ul. Nowy Świat 7/11

3.Uczniowie z
Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa
Tylewicza

9.Wspieranie i
promocja dorobku
artystycznego osób
niepełnosprawnych,
dostrzeganie ich
obecności w
środowisku lokalnym
1.Przeciwdziałanie
zagrożeniu
wykluczeniem
społecznym

2.Zwiększenie
dostępności instytucji
edukacyjnych dla osób
z
niepełnosprawnościa
mi

3.Zwiększenie
aktywności osób z
niepełnosprawnościa
mi w dziedzinie
sportu, turystyki i
rekreacji

Cały rok

Środki własne

wykonują masaże osobom
niepełnosprawnym.

19.

Wielkopolskie
Samorządowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego
nr 2
w Poznaniu

w Poznaniu
ul.
Szamarzewskiego78/
82
Ok. 100 osób
Wielkopolanie
mieszkańcy Miasta
Poznania

Event kulturalny Pisanka w
Muzeum

Priorytet I
Cel operacyjny 1

Event kulturalny
Choinka w Muzeum

Priorytet I
Cel operacyjny 1

Wielkopolanie
mieszkańcy Miasta
Poznania

Spotkanie integracyjne
dla osób
z niepełnosprawnościami
połączone ze szkoleniem dla
opiekunów i osób
niepełnosprawnych oraz
tłumaczeniem na język
migowy i wizytą w naszym
Centrum na temat pierwszej
pomocy

Priorytet I
Cel operacyjny 1

OSW dla Dzieci
Niesłyszących
iz
niepełnosprawnością
sprzężoną ul.
Bydgoska 4a – grupa
6-latków

Profilaktyka jamy ustnej w
przedszkolach,

Priorytet III
Cel operacyjny 1

Priorytet V
Cel operacyjny 1

Przedszkolaki i dzieci
szkół podstawowych,

Wsparcie inicjatyw
kulturalnych na rzecz
osób z
niepełnosprawnościa
mi
Wsparcie inicjatyw
kulturalnych na rzecz
osób z
niepełnosprawnościa
mi
1.Upowszechnianie
pozytywnych postaw
wobec osób
z
niepełnosprawnościa
mi
2.Podniesienie
kompetencji osób
wspierających osoby z
niepełnosprawnościa
mi.
Zwiększenie
dostępności instytucji
edukacyjnych.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu osób
z
niepełnosprawnością.
Promocja zdrowego
stylu życia.

24 marca
2018

Środki własne

grudzień
2018

Środki własne

marzec i
kwiecień
2018

Koszty własne

cały rok
2017

Bez kosztowo

szkołach podstawowych
i stowarzyszeniach

20.

Wielkopolskie
Samorządowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
w Koninie

Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i
Młodzieży
Niepełnosprawnej
„Zawsze Razem”

Praktyki i staże uczniowskie –
słuchacze kierunku Opiekun
medyczny

Priorytet V
Cel operacyjny 1

Objęcie ofertą edukacyjną
młodzieży z niedosłuchem i
niepełnosprawnością ruchową
Współpraca z oddziałami
integracyjnymi przedszkoli nr
32, 25, i 10 w Koninie w
zakresie profilaktyki i
promocji zdrowia wśród
niepełnosprawnych dzieci
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami pracującymi na
rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie pełniejszego ich
uczestnictwa w życiu
społecznym , kulturalnym i
zawodowym oraz rehabilitacji.
Spotkanie integracyjne dla
osób z niepełnosprawnością

PRIORYTET I
Cel operacyjny 1, 2

Domy Pomocy
Społecznej: ul. Ugory
18/20
ul. Konarskiego
11/13
ul.
Zamenhofa 142a

PRIORYTET III
Cel operacyjny 1

Dwa oddziały
integracyjne około
40 dzieci

PRIORYTET V
Cel operacyjny 1

Nauczyciele ,
słuchacze i
podopieczni
podmiotów
działających na rzecz
niepełnosprawnych

PRIORYTET I
Cel operacyjny 1, 2

Nauczyciele ,
słuchacze WSCKZIU

Upowszechnienie
pozytywnych postaw
wobec osób z
niepełnosprawnościa
mi.
Wspieranie osób
starszych i
niepełnosprawnych
swoją wiedzą
i umiejętnościami.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu osób z
niepełnosprawnością
Wdrażanie
programów
profilaktycznych
wśród
niepełnosprawnych
dzieci
Wspieranie organizacji
pozarządowych

maj,
czerwiec,
listopad,
grudzień
2018

Koszty własne

Praca ciągła
przez cały
rok
Praca ciągła
przez cały
rok

Środki własne

Praca ciągła
przez cały
rok

Środki z
programów unijnych

Zwiększenie
aktywności osób z

Cały rok

Środki własne i
stowarzyszenia

Środki własne szkoły

( czynnymi zawodowo,
sportowcami).

Spotkanie integracyjne dla
osób z niepełnosprawnością
oraz praca wolontarystyczna.

PRIORYTET I
Cel operacyjny 1, 2

Wizyta studyjna
upowszechniająca dobre
praktyki i wymianę
doświadczeń. Zapoznanie
słuchaczy kierunków
terapeuta zajęciowy i asystent
osoby niepełnosprawnej z

PRIORYTET V
Cel operacyjny 1

w Koninie
I podopieczni
Fundacji „Podaj
dalej”.
KKS Mustang
(koszykówka na
wózkach,
szermierka)
Nauczyciele ,
słuchacze WSCKZIU
w Koninie,
podopieczni
placówek
opiekuńczych i
edukacyjnych dla
osób z
niepełnosprawnościa
mi- obozy i biwaki w
Mikorzynie,
Przyjezierzu,
Ciechocinku,
współorganizacja
imprezy z okazji Dnia
Osoby
Niepełnosprawnej,
Dnia zakochanych
itp.

niepełnosprawnościa
mi, upowszechnienie
pozytywnych postaw
wobec osób
niepełnosprawnych

Zwiększenie
aktywności osób z
niepełnosprawnościa
mi, upowszechnienie
pozytywnych postaw
wobec osób
niepełnosprawnych

Cały rok

Środki własne i
stowarzyszenia

Słuchacze WSCKZiU,

Zwiększenie
aktywności osób z
niepełnosprawnościa
mi, upowszechnienie
pozytywnych postaw
wobec osób
niepełnosprawnych

Pierwsze
półrocze
2018

Środki własne i
Fundacji „Tęczowa
Dolina”

Modelowym Ośrodkiem PER z
projektu: „Wiosenny
inkubator innowacji”
realizowanym przez Fundację
„Tęczowa Dolina w Starym
Mieście.
Kurs dający kompetencje w
zakresie opieki nad osobami
zależnymi dla członków
Spółdzielni Socjalnej Open
Technologis z Poznania

Przygotowanie przedstawienia
teatralnego pt. Cztery pory
roku” wraz z tłumaczeniem na
język migowy przez słuchaczy
terapii zajęciowej i asystenta
osoby niepełnosprawnej i
młodzieży z
niepełnosprawnością
intelektualną z Fundacji „
Podaj dalej”. Przedstawienie
zostanie zaprezentowane w
placówkach działających na
rzecz osób niepełnosprawnych
oraz w placówkach
edukacyjnych.
Spotkanie z Panią Małgorzatą
Waszkiewicz- osobą z

PRIORYTET II
Cel operacyjny 1,

Uczestnicy kursu- 15
osób

PRIORYTET I
Cel operacyjny 1,

Uczniowie i
słuchacze terapii
zajęciowej i
asystenta osoby
niepełnosprawnej.

Wspieranie
innowacyjnych metod
aktywizacji zawodowej
osób z
niepełnosprawnościa
mi poprzez
doskonalenie
umiejętności
zawodowych
związanych z opieką
nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi.
Zwiększenie udziału
osób z niepełno
sprawnościami w życiu
kulturalnym.
Wspieranie inicjatyw
kulturalnych na rzecz
osób z
niepełnosprawnościa
mi

Pierwsze
półrocze
2018

Środki Unijne -EFS

Pierwsze
półrocze
2018

Środki własne

niepełnosprawnością malującą
stopami.

21.

Wielkopolskie
Samorządowe
Centrum
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego
w Złotowie

Prowadzenie kształcenia w
zawodach: terapeuta
zajęciowy, asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun
medyczny.
Kursy doskonalące w zakresie
wspomagania osób z
niepełnosprawnością.

PRIORYTET II
Cel operacyjny 1,

Uczniowie i
słuchacze terapii
zajęciowej, asystenta
osoby
niepełnosprawnej i
opiekuna
medycznego.
Osoby z wolnego
naboru w ramach
kursów
doskonalących.
Słuchacze WSCKZiU
w Koninie (technik
masażysta)
8-12 Amazonek

Upowszechnianie
wiedzy i podnoszenie
świadomości wśród
otoczenia osób z
niepełno
sprawnościami na
temat możliwości
zatrudnienia
przedstawicieli tej
grupy społecznej.

Cały rok

Środki własne

Pomoc Konińskiemu Klubowi
Amazonki w zakresie
rehabilitacji poprzez
wykonywanie drenażu
limfatycznego
przez słuchaczy
Nieodpłatne udostępnianie
pomieszczeń ( w tym sali
konferencyjnej) w celu
prowadzenia działalności
Konińskiego Klubu Amazonki
Praktyki słuchaczy: Opiekun
Medyczny, Terapeuta
Zajęciowy

PRIORYTET III
Cel operacyjny 2,

Rozszerzenie działań
na rzecz rehabilitacji i
jej kompleksowości

Drugi
kwartał
2018 r.

Środki własne

PRIORYTET V
Cel operacyjny 1,

Członkinie Klubu
Amazonki

Wspieranie organizacji
pozarządowych

Cały rok

Środki własne

PRIORYTETV
Cel 1
Zadanie 2

ZOL Danuta Kukwisz
Hospicjum Św.
Elżbiety w Złotowie
Warsztaty Terapii
Zajęciowej w
Złotowie
Marcinek.
Niepubliczny punkt
przedszkolny

Wspieranie dzieci
niepełnosprawnych o
raz osób starszych i
niepełnosprawnych
swoją wiedzą
i umiejętnościami.

Cały rok

Wkład własny

specjalny

22.

Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
w Kaliszu

Kształcenie kadry zajmującej
się opieką nad osobami
niepełnosprawnymi oraz
starszymi

PRIORYTET V
Cel 1
Zadanie 1

Kursy, szkolenia i warsztaty
dot. m.in. terapii osób z
niepełnosprawnościami oraz
edukacji włączającej .

PRIORYTET V
Cel operacyjny 1
Zadanie 1

Realizacja projektu 8.1.2
Akademia rozwoju w szkołach
podstawowych i liceach
miasta Kalisza: szkolenia dla
nauczycieli, zajęcia
wyrównujące i rozwijające dla
uczniów

Pracownicy:
Szpitala
Powiatowego w
Złotowie, ZOL,
Hospicjum
Nauczyciele,
dyrektorzy szkół i
placówek
oświatowych

Nauczyciele szkoły
specjalnej ( 13 osób)
Uczniowie z
niepełnosprawnościa
mi 25 uczniów
(SP19)+3 uczennice
(SP12, V LO)

Podnoszenie
kwalifikacji kadr
instytucji pomocy
osobom starszym i
niepełnosprawnym.
Podniesienie
kompetencji osób
pracujących z osobami
niepełnosprawnymi.
Upowszechnianie
pozytywnych postaw
wobec osób z
niepełnosprawnościa
mi.
Poprawa jakości i
efektywności
kształcenia w szkołach,
wzrost kompetencji
kluczowych uczniów w
tym umiejętności
odbioru bodźców,
zew. rozwoju
ruchowego
koordynacji
wzrokowo- ruchowej,
sprawności
grafomotorycznej oraz
umiejętności
matematycznych a
także wzrost poczucia
własnej wartości
ucznia.

Wrzesień
2016 –
sierpień
2017r.

Subwencja
oświatowa

Cały rok

środki własne,
wpłaty uczestników,
dofinansowanie
szkół

Cały rok

EFS, UMWW

Prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia, np.
koordynatorów programów
wychowawczoprofilaktycznych,

23.

Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli w
Koninie
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli w
Lesznie
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli w
Pile
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli w
Poznaniu

Szkolenia nauczycieli, rady
pedagogicznej , warsztaty
metodyczne, kursy
doskonalące.
Tematyka: Wyrównywanie
szans osób
z niepełnosprawnościami,
Kształtowanie wśród uczniów
pozytywnych postaw wobec
niepełnosprawności, Uczeń o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych na lekcjach
wychowania fizycznego,
Dostosowanie wymagań i
indywidualizacja oceniania
ucznia z opinią lub
orzeczeniem.

Nauczyciele ,
dyrektorzy szkół i
placówek
oświatowych

PRIORYTET V
Cel operacyjny 1
Zadanie 1

Nauczyciele szkół i
placówek
oświatowych

Podniesienie
kompetencji osób
pracujących z osobami
niepełnosprawnymi.
Upowszechnianie
pozytywnych postaw
wobec osób z
niepełnosprawnościa
mi, prezentacja
przykładów dobrej
praktyki
Podniesienie
kompetencji osób
pracujących z osobami
niepełnosprawnymi.
Upowszechnianie
pozytywnych postaw
wobec osób z
niepełnosprawnościa
mi

Cały rok

środki własne,
wpłaty uczestników,
dofinansowanie
szkół, KO, UMWW

Cały rok

środki własne,
wpłaty uczestników,
dofinansowanie
szkół

24.

25.

Publiczna
Biblioteka
Pedagogiczna
w Poznaniu

Fundacja Tres

Zajęcia z elementami
biblioterapii,
zajęcia edukacyjne.
Konferencja na temat
autyzmu.
Kampanie społeczne
promujące edukację wśród
osób z niepełnosprawnością.
Organizacja spotkania
wigilijnego dla dzieci byłej
świetlicy środowiskowej,
integracyjnej

PRIORYTET 1
Cel 1
Zadanie 1,2

FOTOSZANSA Warsztaty
fotograficzne dla osób z
niepełnosprawnością
intelektualną.

Priorytet I
Cel operacyjny 1 Zwiększenie
udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym
Cel operacyjny 2 Poprawa
jakości kształcenia i wzrost
poziomu wykształcenia osób
z niepełnosprawnościami

PRIORYTET V
Cel operacyjny 1,2,3

Nauczyciele,
wychowawcy,
rodzice, opiekunowie
osób z
niepełnosprawnością
.
Nauczyciele
pracujący z uczniami
ze spektrum
autyzmu, nauczyciele
edukujący rodziców
ze spektrum
autyzmu, rodzice i
opiekunowie dzieci
ze spektrum
autyzmu

Osoby z
niepełnosprawnością

Upowszechnianie
pozytywnych postaw
wobec osób z różnymi
niepełnosprawnościa
mi. Podniesienie
kompetencji osób
pracujących z osobami
z różnymi
niepełnosprawnościa
mi.

cały rok

Zwiększenie
dostępności instytucji
dla osób z różnymi
niepełnosprawnościa
mi. Przeciwdziałanie
wykluczeniu osób z
różnymi
niepełnosprawnościa
mi
2018-03-01
 nauka obsługi
2018-11-30
aparatu
 podstawy
kompozycji
 nauka sposobu
umieszczania zdjęć
na facebooku

środki własne




16 615,00 zł –
całkowity koszt
13 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego

26.

27.

28.

STOWARZYSZ
ENIE POMOCY
DZIECIOM I
MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPR
AWNEJ
"PRZYJACIEL"

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ
ARTYSTYCZNYCH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
KONCERT Z OKAZJI
JUBILEUSZU 25-LECIA
STOWARZYSZENIA
„PRZYJACIEL”

Stowarzyszeni
e Na Rzecz
Dzieci z
Niepełnospra
wnością
Intelektualną
"Patrzmy
Sercem

Ogólnopolski Integracyjny
Przegląd Teatralny
Kościan2018

Stowarzyszeni
e Pomocy
Niewidomym i
Słabo
Widzącym
Absolwentom
Ośrodka
SzkolnoWychowawcz
ego Dla Dzieci
Niewidomych
w Owińskach
"Być
Potrzebnym"

Dostępny świat-warsztaty i
przedsięwzięcia artystyczne
dla niewidomych i
słabowidzących.

Priorytet I
Cel operacyjny 1 Zwiększenie
udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym
Cel operacyjny 2 Poprawa
jakości kształcenia i wzrost
poziomu wykształcenia osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet I
Cel operacyjny 1 Zwiększenie
udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym
Cel operacyjny 2 Poprawa
jakości kształcenia i wzrost
poziomu wykształcenia osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet I
Cel operacyjny 1 Zwiększenie
udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym
Cel operacyjny 2 Poprawa
jakości kształcenia i wzrost
poziomu wykształcenia osób
z niepełnosprawnościami

Osoby z
niepełnosprawnością

Organizacja koncertu
z okazji jubileuszu.

2018-02-16
2018-05-31




Osoby z
niepełnosprawnością

Organizacja przeglądu

2018-03-01
2018-06-30




Osoby słabo widzące

Koncerty i warsztaty
muzyczne

2018-03-31
2018-12-31




8 300,00 zł
całkowity koszt
3 500,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego

9 500,00 zł
całkowity koszt
5 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego

16 615,00 zł –
całkowity koszt
13 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego

29.

30.

31.

32.

Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego Oddział
Wielkopolska

Wózkiem do Pałacu-zabytki
Wielkopolski bez barier

STOWARZYSZ
ENIE
"JESTEŚMY
WŚRÓD WAS"

XIV PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszeni
e Wspierania
Sztuki,
Edukacji i
Terapii
Artefakt

III Wielkopolskie Dni Sztuki i
Zdrowia

Stowarzyszeni
e Pomocy
Niewidomym i
Słabo
Widzącym
Absolwentom
Ośrodka
SzkolnoWychowawcz

Wspólne prace warsztatowe i
zespół muzyczny starszych
mieszkańców Owiński dzieci
niewidomych.

Priorytet I
Cel operacyjny 1
Zwiększenie udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym
Priorytet IV
Cel operacyjny 2
Upowszechnienie obecności
osób z
niepełnosprawnościami w
różnych aspektach życia
społecznego
Priorytet I
Cel operacyjny 1
Zwiększenie udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym

Osoby chorujące na
stwardnienie
rozsiane w wieku
20-40 lat oraz ich
bliscy



Osoby
niepełnosprawne

Przegląd Twórczości
osób
niepełnosprawnych

2018-08-01
2018-11-10

Priorytet I
Cel operacyjny 1
Zwiększenie udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym

Pacjenci ośrodków
opiekuńczoleczniczych,
mieszkańcy miast

Koncerty w ośrodkach
kultury oraz w
placówkach
leczniczych

2018-04-02
2018-06-30

Priorytet I
Cel operacyjny 1
Zwiększenie udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym
Cel operacyjny 2
Poprawa jakości kształcenia i
wzrost poziomu
wykształcenia osób z

Osoby słabo widzące

Warsztaty dla osób
niepełnosprawnych i
osób starszych z
Owińsk

2018-03-31
2018-12-31



Warsztaty
krajoznawcze,
kulinarne,
literackie
wyjazd do
Rogalina i Kórnika

2018-04-09
2018-09-30













14 280,00 zł –
całkowity koszt
10 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego

10 900,00 zł –
całkowity koszt
5 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
38 900,00 zł –
całkowity koszt
20 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
21 670,00 zł
całkowity koszt
15 000,00 zł –
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego

ego Dla Dzieci
Niewidomych
w Owińskach
"Być
Potrzebnym

33.

34.

35.

Polski Związek
Niewidomych
- Okręg
Wielkopolski

Stowarzyszeni
e Na Tak

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

niepełnosprawnościami

Jesteśmy KULturalni

BRUT NOW / OUTSIDER ART

Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt „Sieć dobrego
wsparcia”. Liderem projektu
jest Wielkopolskie
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
partnerem projektu jest: ROPS

Priorytet I
Cel operacyjny 1
Zwiększenie udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym
Cel operacyjny 2
Poprawa jakości kształcenia i
wzrost poziomu
wykształcenia osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet I
Cel operacyjny 1
Zwiększenie udziału osób z
niepełnosprawnościami w
życiu kulturalnym

Osoby niewidome i
niedowidzące

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna





Osoby
niepełnosprawne
intelektualnie





Zajęcia w
świetlicy,
zajęcia
warsztatowe,
organizacja
koncertu

2018-03-19
2018-13-31

Warsztaty
teatralnoperformatywne,
warsztaty
muzyczne

2018-03-01
2018-12-31

Upowszechnianie,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez
nawiązywanie
współpracy
międzyinstytucjonalne
j, międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących.




Termin
realizacji
projektu:
od
01.06.2016
do
30.09.2018r
.



10 366,00 zł
całkowity koszt
10 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego

82 950,00 zł
całkowity koszt
 20 000,00 zł –
dofinansowanie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO 2014.
Budżet projektu
wynosi:
3 397 135,08 zł
wkład własny lidera i
partnerów to:
172 237,25 zł
dofinansowanie UE:

w Poznaniu

36.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

37.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt „Aktywna integracja w
powiecie złotowskim”.
Liderem projektu jest
Fundacja AKME, partnerami
projektu są : Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jastrowiu,
Wielkopolski Związek
Pracodawców LEWIATAN,
ROPS w Poznaniu
Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt „Rozwój Usług
Aktywnej Integracji w
Subregionie Kaliskim”.
Liderem projektu jest Gminny
Ośrodek Polityki Społecznej w
Gołuchowie, parterami
projektu są: Miejsko-Gminny
Ośrodek Polityki Społecznej w

3 224 897,83 zł.

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna

Upowszechnianie,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez
nawiązywanie
współpracy
międzyinstytucjonaln
ej,
międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących.

Termin
realizacji
projektu:
od
01.06.2016
do
30.06.2018r
.

Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO 2014.
Budżet projektu
wynosi:
1 443 822,00 zł
wkład własny lidera i
partnerów to:
72 244,25 zł
dofinansowanie UE:
1 371 577,75 zł.

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna

Upowszechnianie ,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez nawiązywanie
współpracy
międzyinstytucjonalnej
, międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących.

Termin
realizacji
projektu:
od
01.06.2016
do
30.06.2018r
.

Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO 2014.
Budżet projektu
wynosi:
2 699 624,43 zł
wkład własny lidera i
partnerów to:
135 199,53 zł
dofinansowanie UE:
2 564 424,90 zł.

Pleszewie, Fundacja AKME,
ROPS w Poznaniu

38.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

39.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt „Na ścieżce
reintegracji – działania
sieciujące w subregionie
pilskim”. Liderem projektu jest
Fundacja Nowy Horyzont,
partnerem projektu: ROPS w
Poznaniu
Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt ”Aktywność
zawodowa i społeczna jest
nam bliska”. Liderem projektu
jest Fundacja Partycypacji
Społecznej , partnerem
projektu jest: ROPS w
Poznaniu

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna

Upowszechnianie ,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez
nawiązywanie
współpracy
międzyinstytucjonalne
j, międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących.

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna

Upowszechnianie ,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez
nawiązywanie
współpracy
międzyinstytucjonalne
j, międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących.

Termin
Projekt
realizacji
współfinansowany
projektu:
ze środków EFS w
od
ramach WRPO 2014.
01.09.2016 Budżet projektu
do
wynosi:
31.12.2018r 1 932 081,00 zł
.
wkład własny lidera i
partnerów to:
96 604,05 zł
dofinansowanie UE:
1 835 476,95 zł.
2018-2020
Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO
2014+
Budżet projektu
wynosi:
2 005 017,12 zł z
czego wkład własny
lidera i partnera to:
300 752,57 zł
dofinansowanie UE:
1 704 264,55 zł.

40.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

41.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

42.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji

Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt „Gmina z inicjatywą –
szansą na rozwój społeczności
lokalnej”. Liderem projektu
jest Miasto i Gmina Pleszew/
Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pleszewie , partnerem
projektu są: Stowarzyszenie
Centrum Rozwoju oraz ROPS
w Poznaniu
Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt „Sieć aktywnej
integracji”. Liderem Projektu
jest Fundacja Nowy Horyzont,
partnerem projektu jest ROPS
w Poznaniu

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna

Upowszechnianie ,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez
nawiązywanie
współpracy
międzyinstytucjonalne
j, międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących.

2018-2020

Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO
2014+
Budżet projektu
wynosi: 901 862,15
zł z czego wkład
własny lidera i
partnera to:
135 279,33 zł,
dofinansowanie UE:
766 582,82 zł.

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna

Upowszechnianie ,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez
nawiązywanie
współpracy
międzyinstytucjonalne
j, międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących.

2018-2020

Działanie 7.1. Aktywna
integracja
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna
integracja – projekty
konkursowe WRPO 2014+
Projekt „Aktywni
Zintegrowani. Aktywna

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet II Aktywność
zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Osoby w trudnej
sytuacji życiowej,
JST, NGO, instytucje
pomocy i integracji
społecznej, rynku
pracy, społeczność
lokalna

Upowszechnianie ,
wdrażanie
instrumentów
aktywnej integracji
poprzez
nawiązywanie
współpracy

2018-2020

Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO
2014+
Budżet projektu
wynosi:
1 766 769,60 zł z
czego wkład własny
lidera i partnera to:
265 032,84 zł,
dofinansowanie UE:
1 501 736,76 zł
Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO
2014+
Budżet projektu
wynosi:

Społecznej

integracja w subregionie
poznańskim” . Liderem
projektu jest Fundacja
Aktywności Lokalnej ,
partnerem projektu jest ROPS
w Poznaniu

międzyinstytucjonalne
j, międzysektorowej
przy wykorzystaniu
działań sieciujących

43.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Projekt „Przepis na
wielkopolską innowację
społeczną – usługi opiekuńcze
dla osób zależnych”. Liderem
projektu jest ROPS,
partnerami projektu: Miasto
Poznań, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet III Rehabilitacja i
profilaktyka zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet V: Wsparcie
otoczenia osób z
niepełnosprawnościami

Osoby zależne –
Celem projektu jest
osoby dorosłe z
wsparcie rozwoju
niepełnosprawnościa innowacyjnych
mi, dzieci z
rozwiązań, które
niepełnosprawnościa przyczynią się do
mi, osoby starsze i
skuteczniejszego i
ich otoczenie.
efektywniejszego
rozwiązywania
problemów społ.
związanych z
zabezpieczeniem
potrzeb osób
zależnych.

Termin
realizacji
projektu:
01.09.2016
–
20.02.2019

44.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Projekt „Koordynacja rozwoju
ekonomii społecznej w
Wielkopolsce”

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet III Rehabilitacja i
profilaktyka zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet V: Wsparcie
otoczenia osób z

PES i ich kadra
zarządzająca, PES
reintegracyjne: CIS,
KIS, ZAZ, WTZ,
OWES, pozostałe
PES, otoczenie
sektora ES w
Wielkopolsce

Termin
realizacji
projektu:
01.07.2015
–
31.12.2018

Poprawa stopnia
koordynacji sektora ES
w woj. wlkp. i jego
oceny przez
interesariuszy w latach
2015-2018 o 3%.

2 305 509,60 zł z
czego wkład własny
lidera i partnera to:
346 400,00 zł zł,
dofinansowanie UE:
1 959 109,60 zł
Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach PO WER
2014.
Liderem projektu
jest ROPS,
partnerami
projektu: Miasto
Poznań, Poznańskie
Centrum
SuperkomputerowoSieciowe. Budżet
projektu wynosi:
2 770 401,59 zł, z
czego wkład własny
ROPS i partnerów
to: 83 112,05 zł,
dofinansowanie UE:
2 612 211,64 zł.
Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO 2014.
Projekt
„Koordynacja
rozwoju ekonomii
społecznej w

niepełnosprawnościami

45.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Projekt konkursowy „Aktywni i
niezależni – zwiększenie
samodzielności osób
z niepełnosprawnością
w subregionie konińskim”

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet III Rehabilitacja i
profilaktyka zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet V: Wsparcie
otoczenia osób z
niepełnosprawnościami

46.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Projekt konkursowy
„Akademia Samodzielności dla
osób z niepełnosprawnością w
Wielkopolsce”

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet III Rehabilitacja i
profilaktyka zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet V: Wsparcie
otoczenia osób z
niepełnosprawnościami

Wielkopolsce”.
Budżet łączny
projektu wynosi
2 519 827,10 zł,
wkład własny ROPS
377 974,07 zł.
Osoby zależne –
osoby dorosłe z
niepełnosprawnościa
mi i ich otoczenie,
JST, NGO, instytucje i
organizacje
społeczne, rynku
pracy, otoczenie,
społeczność lokalna.

Zwiększenie
samodzielności i
sprawności 130 ON
poprzez udział w
zajęciach w okresie
01.09. 2016 31.08.2019 i poprawa
dostępu do usług
opiekuńczych i
asystenckich w
społeczności lokalnej
poprzez zwiększ.
kompetencji 65
opiekunów
faktycznych i 15
asystentów.
Osoby zależne –
Zwiększ
osoby dorosłe z
samodzielności i
niepełnosprawnościa samoobsługi 72 ON
mi i ich otoczenie,
niesamodzielnych
JST, NGO, instytucje i poprzez udział w
organizacje
zajęciach w okresie
społeczne, rynku
01.03. 2018 pracy, otoczenie,
28.02.2021 i poprawa
społeczność lokalna. dostępu do usług
opiekuńczych i
asystenckich w
społeczności lokalnej

Termin
realizacji
projektu:
01.01.2017
–
30.06.2019

Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO 2014.
Budżet projektu
wynosi:
1 932 081,00 zł
wkład własny lidera i
partnerów to:
96 604,05 zł
dofinansowanie UE:
1 835 476,95 zł.

Termin
realizacji
projektu:
1.03.201828.02.2021

Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach PO WER
2014.
Budżet projektu
wynosi:
10 175 941,60 zł
dofinansowanie UE:
10 175 941,60 zł

poprzez zwiększ.
kompetencji 45
opiekunów
faktycznych.

47.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Projekt konkursowy „AzymutSamodzielność”

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet III Rehabilitacja i
profilaktyka zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet V: Wsparcie
otoczenia osób z
niepełnosprawnościami

Osoby zależne –
osoby dorosłe
Autyzmem i
zespołem Aspergera
i ich otoczenie, JST,
NGO, instytucje i
organizacje
społeczne, rynku
pracy, otoczenie,
społeczność lokalna.

Celem projektu
AzymutSamodzielność jest
wypracowanie
rozwiązań
umożliwiających
niezależne życie
osobom z
całościowym
zaburzeniem rozwoju,
w tym z
autyzmem i zespołem
Aspergera w 6
gminach w woj.
zachodniopomorskim
(3), lubuskim (2) i
wielkopolskim (1) w
formie wypracowania
standardów
funkcjonowania
mieszkań
wspomaganych, które,
zgodnie z zasadą
deinstytucjonalizacji,
przyczynią się do
świadczenia dobrej
jakości usług w ich
środowisku

Termin
realizacji
projektu:
1.04.201831.03.2021

Projekt
współfinansowany
ze środków EFS w
ramach WRPO 2014.
Budżet projektu
wynosi:
2 079 814,80 zł
wkład własny lidera i
partnerów to:
128 453,60 zł
dofinansowanie UE:
1 951 361,20 zł.

lokalnym.

48.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Integracji
Społecznej

Konkurs Wielkopolska Otwarta
dla Osób z
Niepełnosprawnościami

Priorytet I Aktywność
społeczna osób z
niepełnosprawnościami
Priorytet III Rehabilitacja i
profilaktyka zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Priorytet V: Wsparcie
otoczenia osób z
niepełnosprawnościami

Osoby dorosłe i
dzieci z
niepełnosprawnościa
mi i ich otoczenie,
JST, NGO, instytucje i
organizacje
społeczne,
otoczenie,
społeczność lokalna.

Wyróżnienie
pomysłów/inicjatyw
zrealizowanych w
Wielkopolsce na rzecz
ON w roku 2017/2018.

Termin
realizacji:
rok 2018
(marzecczerwiec)

Konkurs realizowany
ze środków SWW nagrody w konkursie
50 000,00 zł

49.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Rehabilitacji
Zawodowej i
Społecznej

Dofinansowanie kosztów
działania zakładów aktywności
zawodowej

Priorytet II
Aktywność zawodowa osób z
niepełnosprawnościami
Cel Operacyjny 1
Zwiększenie
zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami ze
szczególnym
uwzględnieniem otwartego
rynku pracy

Osoby
niepełnosprawne
zatrudnione w ZAZ w
Wielkopolsce – 439
osób

Rehabilitacja
zawodowa osób
niepełnosprawnych

2018 r

50.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Rehabilitacji

Dofinansowanie robót
budowlanych w obiektach
służących rehabilitacji

Priorytet IV
Infrastruktura dostosowana
do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami

Osoby
niepełnosprawnemieszkańcy
Wielkopolski

Dofinansowanie
infrastruktury
rehabilitacyjnej

2018 r.

Planowane koszty
9.024.084,00 zł w
tym:
- 8.121.500,00 zł
środki finansowe
PFRON będące w
dyspozycji SWW,
- 902.584,00 zł
środki finansowe
SWW
(stan 1.02.2018 r.)
Planowane koszty
538.000,00 zł środki
finansowe PFRON
będących w
dyspozycji SWW
(stan 1.02.2018 r)

Cel operacyjny 1
Zwiększenie dostępności

Zawodowej i
Społecznej

51.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Polityki
Społecznej

infrastruktury dla osób
z niepełnosprawnościami

otwarty konkurs ofert na
realizację w formie wspierania
zadań publicznych
Województwa
Wielkopolskiego z dziedziny
pomocy społecznej w roku
2018
1. Opracowanie narzędzia
pomiaru dostępności instytucji
użyteczności publicznej dla
osób
z niepełnosprawnościami oraz
wykorzystanie opracowanego
narzędzia do przeprowadzenia
pilotażowego audytu min. 10
instytucji podlegających
samorządowi województwa
wielkopolskiego.
2. wspieranie dostępu do
wczesnej wielospecjalistycznej
rehabilitacji dla osób bez
orzeczonej
niepełnosprawności/orzeczon
ego stopnia
niepełnosprawności. Zadnie
skierowane np. do dzieci na
etapie wczesnej rehabilitacji,

PRIORYTET IV
Infrastruktura dostosowana
do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
Cel operacyjny 1
Zwiększenie dostępności
infrastruktury dla osób z
niepełnosprawnościami

PRIORYTET III
Rehabilitacja i profilaktyka
zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Cel Operacyjny 1
Poprawa jakości zdrowia
osób z
niepełnosprawnościami
Cel Operacyjny 2

Organizacje
pozarządowe oraz
podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r.
Nr 450)

Wyłonienie ofert
i zlecenie
organizacjom
pozarządowym
do realizacji zadań
publicznych
Województwa
Wielkopolskiego
z dziedziny pomocy
społecznej
wpisujących się
w priorytety i cele
Strategii Polityki
Społecznej dla
Województwa
Wielkopolskiego
do 2020 roku
zmierzających
do wyrównywania
szans i możliwości
mieszkańców
Wielkopolski oraz
wyrównywania
różnic między
subregionami
województwa
wielkopolskiego

czerwiec –
listopad

250 000,00 – środki
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
(ogłoszenie
konkursu: uchwała
Nr 4897/2018
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego
z dnia 8 lutego
2018 r.)

osób po udarze, osób po
wypadkach.
3. Realizacja działań
wspierających skierowanych
do:
- dzieci i/lub
- rodzeństwa i/lub
- rodziców
osób z niepełnosprawnością
i/lub osób przewlekle chorych.
4. Promocja pozytywnych
postaw w stosunku do osób z
różnymi rodzajami
niepełnosprawności zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.
5. Zapewnienie opieki osobom
z niepełnosprawnościami i
terminalnie chorym poprzez
działalność hospicyjną lub
wolontariat szpitalny.

Rozszerzenie działań na rzecz
rehabilitacji i jej
kompleksowości
PRIORYTET V
Wsparcie otoczenia osób z
niepełnosprawnościami
Cel Operacyjny 2
Wsparcie opiekunów osób
z niepełnosprawnościami
Zadanie 2
Wspieranie tworzenia sieci
wsparcia dla środowiska
osób
z niepełnosprawnościami
PRIORYTET I - V
PRIORYTET III
Rehabilitacja i profilaktyka
zdrowotna osób
z niepełnosprawnościami
Cel Operacyjny 1
Poprawa jakości zdrowia
osób z
niepełnosprawnościami
Cel Operacyjny 2
Rozszerzenie działań na rzecz
rehabilitacji i jej
kompleksowości

52.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Polityki
Społecznej

otwarty konkurs ofert na
realizację w formie wspierania
zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z
niepełnosprawnościami ze
środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących
w 2018 roku w dyspozycji
Samorządu Województwa
Wielkopolskiego,
zadania zlecone do realizacji
zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego
2008 roku w sprawie rodzaju
zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym (Dz.U. 2016
poz. 1945)

PRIORYTET I, II, III, V

Organizacje
pozarządowe oraz
podmioty
wymienione w art. 3
ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r.
Nr 450)

53.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej w
Poznaniu
Dział
Koordynacji
Polityki
Społecznej

wsparcie osób z
niepełnosprawnościami
poprzez
poradnictwo/interwencję w
sprawach indywidualnych

PRIORYTET I-V

osoby z
niepełnosprawnościa
mi i ich rodziny

wyłonienie ofert
i zlecenie
organizacjom
pozarządowym
do realizacji zadań
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i
społecznej osób z
niepełnosprawnościa
mi wpisujących się
w priorytety i cele
Strategii Polityki
Społecznej dla
Województwa
Wielkopolskiego
do 2020 roku
zmierzających
do wyrównywania
szans i możliwości
mieszkańców
Wielkopolski oraz
wyrównywania
różnic między
subregionami
województwa
wielkopolskiego
wyrównywanie
szans i możliwości
mieszkańców
Wielkopolski

ogłoszenie
konkursu –
maj
realizacja
zadań:
wrzesień listopad

Planowane koszty
3.500.000,00 zł
środki finansowe
PFRON będące w
dyspozycji SWW

cały rok

bez kosztów

