Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.
W dniu 31 maja 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował Program
pn. „Centra opiekuńczo - mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.
Celem utworzenia Centrów opiekuńczo – mieszkalnych jest uzupełnienie systemy wsparcia
osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości
zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.
Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie
potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania
i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały
zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich
potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo – mieszkalne. Program adresowany jest
do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub
całodobowego w Centrach.

Termin naboru wniosków:
1. Gmina/powiat składa wniosek do Wojewody Opolskiego – w terminie od 1 sierpnia 2019 r.
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą
rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – sukcesywnie
od daty wpływu do Wojewody w ciągu jednego miesiąca.
3. Minister Rodziny, pracy i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji
i zatwierdzenia wniosków złożonych przez Wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty
wpływu wniosku od Wojewody.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Centra opiekuńczo - mieszkalne” w Biurze Podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
(Opole, ul. Piastowska 14) lub przesłać pocztą na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Złożony wniosek oprócz wymaganego podpisu Starosty, Prezydenta, Burmistrza, Wójta winien
zawierać kontrasygnatę skarbnika gminy/powiatu.
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