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W dniu 30 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister
Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o
zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne"
opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze
wniosków w ramach ww. Programu.
Głównym  celem  Programu  jest:  pomoc  dorosłym  osobom  niepełnosprawnym  ze  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem
niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  traktowanym  na  równi  z  orzeczeniem  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu
niepełnosprawności,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w
formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

W  Programie  przyjęto  założenie,  że  liczba  Centrów  powinna  być  równomiernie  rozłożona  na  obszarze  Rzeczypospolitej
Polskiej.

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego naboru wniosków do Programu, Minister przeznacza w 2022 r. kwotę 30 mln zł.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):
     1) w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.;
     2) w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.

2.  Wojewoda  przekazuje  wniosek  na  środki  Funduszu  w  ramach  Programu  wraz  z  listą  wniosków  rekomendowanych  do
finansowania w ramach Programu:
     1) w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
     2) w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody (decyduje data wpływu do Ministra).

 

Szczegóły  dotyczące  Programu  oraz  pliki  do  pobrania  znajdują  się  na  stronie  Biura  Pełnomocnika  Rządu  do  Spraw  Osób
Niepełnosprawnych oraz na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce PROGRAMY RZĄDOWE.

liczba wejść: 403

Drukuj
Generuj PDF
Powiadom
Powrót

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1401,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1401,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu
https://duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-solidarnosciowy/centra-opiekunczo-miesz/18319,Centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2022.html?sid=fa55de1a54480a3d7f3b0f6760ae8545
https://duw.pl/javascript:winopen('/pl/komunikaty/18320,W-dniu-30-czerwca-2022-r-Pani-Marlena-Malag-Minister-Rodziny-i-Polityki-Spoleczn.print',700,550)
https://duw.pl/pl/komunikaty/18320,W-dniu-30-czerwca-2022-r-Pani-Marlena-Malag-Minister-Rodziny-i-Polityki-Spoleczn.pdf
https://duw.pl/pl/powiadom/18320,dok.html?poz=komunikaty&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
https://duw.pl/javascript:history.go(-1)

