
Projekt

z dnia  28 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IV.48.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Biała do współpracy w ramach projektu
pn.   ,, Niezależne życie  – wypracowanie standardu  i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi,  w tym z chorobą Alzheimera 
i chorobą Parkinsona oraz osób starszych ‘’

Na podstawie  art. 18 ust. 1  w związku z art. 7 ust 1  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Biała do współpracy w ramach projektu pn. ,, Niezależne 
życie  – wypracowanie standardu  i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla 
osób z chorobami neurologicznymi,  w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych ‘’.

2. Gmina Białą deklaruje użyczenie – przekazanie do projektu mieszkania z zasobów Gminy na okres realizacji 
projektu tj. 01.03.2019 r. do 31 marca 2022 r.

§ 2.  Bezpośrednim realizatorem  projektu,  o którym mowa w   § 1 ust. 1 jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Białej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500
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Uzasadnienie

Powyższą uchwałą Rada Gminy wyraża zgodę na przystąpienie i realizację Projektu Niezależne życie -
wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest formule współpracy partnerskiej, między Gminą
Biała a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (ROPS). Celem Projektu jest wypracowanie
rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera,
chorobą Parkinsona oraz osobom starszym oraz wdrożenie wypracowanego modelu w formie mieszkania
wspomaganego, w lokalu wskazanym przez Gminę, stanowiącym Jej zasób mieszkaniowy.

W ramach przedmiotowego Projektu przewiduje się wstępnie następujące działania:

1)wdrożenie opracowanego modelu mieszkania wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym
z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, w tym m.in.: adaptację i wyposażenie mieszkania
wspomaganego, zatrudnienie kadry oraz rekrutację mieszkańców, a także realizację usług wspierających pobyt
i aktywność mieszkańców;

2)udział w realizacji zadań Projektu, tj. w działaniach edukacyjno-szkoleniowych i ewaluacyjnych.

Do prowadzenia mieszkania zostanie zaangażowana organizacja pozarządowa wybrana przez ROPS w trybie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

W celu dokonania adaptacji i wyposażenia mieszkania wspomaganego z wykorzystaniem środków EFS,
niezbędne jest czasowe użyczenie ROPS w Opolu, lokalu wskazane przez Gminę na mieszkanie wspomagane,
które po zakończeniu etapu wdrożeniowego zostanie z powrotem przekazane Gminie.

Na adaptację i wyposażenie wskazanego lokalu przewiduje się przyznać Gminie łączną kwotę 185 370 zł,
w tym: 72 685 zł na remont(adaptację) lokalu, 71 150 zł na wyposażenie mieszkania stanowiące środek trwały oraz
40 tys. zł na wyposażenie w meble i sprzęt. Ponadto w projekcie są przewidziane środki na prowadzenie
mieszkania wspomaganego – zgodnie z opisany modelem, przez okres 3 lat od wdrożenia modelu, a po tym
okresie Gmina jest zobowiązana do utrzymania trwałości mieszkania wspomaganego prze okres kolejnych 3 lat.

Efektem Projektu będzie funkcjonowanie nowoczesnej formy wsparcia dla osób niesamodzielnych, polegającej
na świadczeniu usług społecznych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Jak wynika z analiz regionalnych oraz
potrzeb zgłoszonych przez Gminę, w woj. opolskim – mimo bogatej oferty pomocy na rzecz osób
niesamodzielnych, odnotowuje się niską dostępność środowiskowych form wsparcia, w tym szczególnie w formie
mieszkania wspomaganego. Tymczasem dynamicznie wzrastająca liczba seniorów oraz nasilenie występowania
w starszych grupach wieku chorób neurologicznym, (m.in. Alzheimera i Parkinsona), wymaga rozwoju
i upowszechnienia środowiskowych form wsparcia, takich jak mieszkanie wspomagane. Wobec
niewystarczającego zakresu działań o charakterze środowiskowym – coraz więcej osób starszych lub
niepełnosprawnych zmuszonych jest do korzystania z pomocy w placówkach całodobowych, w których pobyt jest
kilkukrotnie wyższy niż pobyt w mieszkaniu wspomaganym.

Projekt przyczynić się ma do powiększenia i polepszenia infrastruktury społecznej na rzecz osób
niesamodzielnych w Gminie, a także zwiększenia możliwości zatrudnienia mieszkańców gminy w powstającym
mieszkaniu wspomaganym.

Wskazuje się, że wypracowane w ramach projektu rekomendacje oraz działania edukacyjne wpłyną korzystnie
na zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnościami, upowszechnią wiedzę na temat przyczyn, objawów
i sposobów pomagania osobom z chorobami neurologicznymi, w tym szczególnie z chorobą Alzheimera i chorobą
Parkinsona. Z uwagi na zakres projektu, wsparcie otrzymają również rodziny osób chorych, opiekunowie
i otoczenie społeczne.

Wypracowany model wsparcia w formie mieszkania wspomaganego uwzględniał będzie specyficzne potrzeby
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osób z chorobami neurologicznymi, jednocześnie umożliwi osobom chorym pozostanie w środowisku lokalnym,
utrzymanie kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem, oraz prowadzenie względnie niezależnego życia.

Sporządziła:

Kierownik OPS w Białej

Maria Klimowicz

Biała, dnia 22 stycznia 2019 r.
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