
Zadanie: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w roku 2020.

1. Rodzaj dotacji

Dotacja celowa – dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy o charakterze
obowiązkowym  –  organizowanie  i  świadczenie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania  dla  osób z  zaburzeniami psychicznymi w
roku 2020.

2.

Zadanie  finansowane  lub
dofinansowane  z  budżetu
państwa lub z państwowych
funduszy celowych

Budżet państwa – dotacja celowa

3.
Wartość  finansowania  lub
dofinansowania i  całkowita
wartość zadania

Całkowita wartość zadania – 69214,25 zł
dotacja celowa – 67288,03 zł
środki własne Gminy Przerośl – 1926,22 zł

4. Krótki opis zadania

Okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Celem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  jest  poprawa  jakości  życia  osób  z
zaburzeniami psychicznymi poprzez: 

1. zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym
z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz 
osobom, które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić; 

2. pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz celów postawionych w planach postępowania 
terapeutyczno-wspierającego, świadczoną przez osoby z odpowiednim 
wykształceniem i doświadczeniem.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w 
tym: 

• kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, 

• interwencję i pomoc w życiu w rodzinie, 
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
• wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 
• pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;  

2. pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia; 
3. w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie 

zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych; 

4. pomoc mieszkaniową, w tym: 

• w uzyskaniu mieszkania, 
• załatwianiu spraw mieszkaniowych, 
• kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5. w  wyjątkowych  przypadkach,  po  dokonaniu  weryfikacji  zasobów
lokalnych,  zapewnienie  dzieciom  i  młodzieży  z  zaburzeniami
psychicznymi  dostępu  do  zajęć  rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają ich zapewnionych poprzez
inne służby. 
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