
 

 

 

Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego”, który będzie realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu został przyjęty do dofinansowania w dniu 20 maja 2020 r. 

uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 19/839/20. 

Przedmiotowy projekt ma na celu ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie 

instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych, wsparcie funkcjonowania systemu pomocy 

społecznej, utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób 

potrzebujących wsparcia. 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie: 

 Zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz materiałów i środków do dezynfekcji w 

celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia 

usług dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wyposażenie zostanie przekazane 

m. in. do gmin dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców 

prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej publicznym i 

niepublicznym, niepublicznym Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i Zakładów Pielęgnacyjno-

Opiekuńczych, schronisk, noclegowni, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; 

 Finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzenia, w związku z wykonywaniem pracy w 

warunkach epidemiologicznych, obciążonej ogromnym ryzykiem własnego zachorowania dla 

osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników 

publicznych domów pomocy społecznej oraz schronisk i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych 

prowadzonych przez powiaty; 

 Zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych) dla osób 

świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych; 

 Utworzenie miejsc zabezpieczenia opieki, zapewniających potrzeby bytowe osób potrzebujących 

wsparcia, w szczególności osób starszych (w tym sfinansowanie kosztów personelu, wyżywienia, 

transportu, noclegu). Z miejsc tych korzystać będą mogły: 

 osoby nowo skierowane do domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych lub innych placówek zapewniających całodobową 

opiekę; osoby te odbywać będą kwarantannę w specjalnie utworzonych miejscach 

zabezpieczenia opieki przed umieszczeniem w placówce docelowej, 

 osoby starsze lub niesamodzielne, których dotychczasowy opiekun z uwagi na zachorowanie 

na COVID-19 nie może sprawować dalszej opieki; osoby te na czas choroby opiekuna 

umieszczone będą w specjalnie utworzonych miejscach zabezpieczenia opieki, 

 opiekunowie osób starszych lub niesamodzielnych, którzy z uwagi na zachorowanie na covid-

19 wymagać będą umieszczenia razem z podopiecznym w specjalnie utworzonych miejscach 

zabezpieczenia opieki. 



 Dopłaty do poszerzenia usług w izolatoriach dla osób starszych i/lub niesamodzielnych, które po 

pobycie w szpitalu w wyniku zachorowania umieszczani są na czas kwarantanny w placówkach 

zabezpieczenia opieki. 

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 41 176 470,59 zł. 

Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 39 117 647,05 zł. 

 

 

 

 


