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Od 15 listopada opolskie podmioty samorządowe działające w ochronie zdrowia będą mogły składać
wnioski o dofinansowanie swoich działań na rzecz osób starszych. Zarząd Województwa Opolskiego
ogłosił konkurs w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w
zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, opolskiego
RPO.
Na co można pozyskać dofinansowanie?
Na konkurs kwalifikują się dwa typy przedsięwzięć. Po pierwsze, rozwój zdeinstytucjonalizowanych
form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami. W zakresie tego rodzaju
projektów możliwe są do realizowania następujące działania: wsparcia działalności lub tworzenia nowych
dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER
i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący lub innych form opieki; wdrożenia na poziomie
lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych; wsparcia działalności lub
tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki
domowej; zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych; teleopieki
medycznej; zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu; podnoszenia
kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form
zdeinstytucjonalizowanych.
Drugim typem przedsięwzięć jest rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób
starszych, w tym z niepełnosprawnościami. Tu zakres możliwych działań obejmuje: rehabilitacja
ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna; zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym
szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania;
wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.
Ile można pozyskać?
W ramach naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. duże projekty, tj. o wartości dofinansowania
powyżej 100 tys. euro. Maksymalny poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 94.5 proc. Ogólna
pula pieniędzy przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 4,5 mln zł.
Więcej tutaj.
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