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Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2019

W dniu  31  maja  2019  r.,  Pani  Elżbieta  Rafalska,  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  zaakceptowała  Program pn.
„Centra  opiekuńczo-mieszkalne”,  który  jest  realizowany  w  ramach  Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób
Niepełnosprawnych. Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty chcące utworzyć Centra opiekuńczo-mieszkalne lub
zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym. Program będzie realizowany od 1 lipca 2019 roku. Na jego realizacje w
bieżącym roku przeznaczono 50 mln złotych.

W  dniu  28  czerwca  2019  r.  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  na  podstawie  art.  7  ust.  5  ustawy  z  dnia  23
października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłosiła
nabór  wniosków  w  ramach  ww.  Programu.  Treść  ogłoszenia  oraz  pliki  do  pobrania   znajdują  się  na  stronie  Biura
Pełnomocnika  Rządu  ds.  Osób  Niepełnosprawnych.

Terminy naboru wniosków
1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie od dnia 1 sierpnia 2019
r.
2.  Wojewoda  sporządza  i  przekazuje  wniosek  na  środki  finansowe  z  Programu  wraz  z  listą  rekomendowanych  wniosków,
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – sukcesywnie od daty wpływu do
Wojewody w ciągu jednego miesiąca.

Termin rozpatrzenia wniosków
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji
i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku od Wojewody.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. zostały zaktualizowane wzory załączników nr 2, 3 oraz 7 do programu
"Centra  opiekuńczo-mieszkalne".   Wzory  dokumentów  są  dostępne   na  stronie  Biura  Pełnomocnika  Rządu  ds.  Osób
Niepełnosprawnych.

Komunikat MRPiPS z dnia 14.11.2019 r. o zmianie resortowego Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne.
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