Gmina Miejska Ciechanów informuje, że przystąpiła do realizacji zadania w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla
osób niepełnosprawnych” - edycja 2020, współfinansowanego z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizację zadania powierzono Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 58.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: 06 marzec – 31 grudzień 2020 r.
Program ma na celu zwiększenie liczby godzin, poprawę jakości oraz zwiększenie dostępności
świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Rozwój
usług opiekuńczych skierowanych do ww. grupy osób jest jednym z priorytetowych zadań w
procesie wsparcia osób niepełnosprawnych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Program adresowany jest do:
• osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wraz ze wskazaniem:
konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji. .
Osoby/rodziny korzystające z powyższych usług opiekuńczych muszą spełniać warunki
wskazane w ustawie o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium
dochodowym, który nie może przekraczać 400 % obowiązującego od 1 października 2018 r.,
tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł x 400 % = 2804,00 zł,oraz dla osoby w
rodzinie – 528,00 zł. x 400 % = 2112,00 zł
Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o zgłoszenie
się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów :
23 672 20 91 wew. 34 – Agnieszka Skibińska - Specjalista Pracy Socjalnej
23 672 20 91, wew. 27 – Agnieszka Milewska - Kierownik Działu Pomocy
Środowiskowej

