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Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych



Projektodawcy:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

posiadające osobowość prawną

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające 

w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności 

leczniczej 

• podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie 

ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe



Grupa docelowa:

• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-

2020),

• Rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne 

gospodarstwo domowe 

• Dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

• Osoby starsze/niesamodzielne (definicja zgodnie z w/w

Wytycznymi) oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich 

• Kobiety w ciąży, młode matki zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

Usługi zdrowotne:

1. Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,

2. Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz 

podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych 

matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym 

dzieckiem,

3. Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego

4. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad 

osobami niesamodzielnymi, zależnymi,

5. Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

6. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego ( połączeniu z nauką ich obsługi 

i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do 

opieki domowej)
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