ZARZAD POWIATU
W NOWYM TARGU

Uchwala Nr 4561X/2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 12 paidziernika 2021 roku

ul. Boleslarva \Vsrvdlirvcso l4
34-.100 Nowy Targ

w sprawie: przystqpienia Powiatu Nowotarskiego do III naboru wniosk6w o przyznanie
grantu w ramach Projektu ,,Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry
malopolskich dom6w pomocy spolecznej w zwiqzku z zagroLeniem COVID19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j
2014-2020.' OS Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Dzialanie 2.8 Rozw6j uslug spolecznych
Swiadczonych w Srodowisku lokalnym i przygotowania wniosku
dla projektu pod nazwq ,,Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Spolecznej
w Rabce-Zdroju w zwiqzku z zagroLeniem COVID-I9".

Na podstawie art. 32 ust l, Ustawy z dnia 5 czetwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z pofln. zm.) w zst. z Uchwalq Nr 339lXLVll20l4
Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 paZdziemika 2014 r. w sprawie przyjgcia Strategii
Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022, Zarz4d
Powiatu Nowotarskiego postanawia co nastgpuje:

s1

III naboru wniosk6w o przyznanie grantu w ramach Projektu ,,Beqieczny
wsparcie dla kadry malopolskich dom6w pomocy spolecmej w zwiqzku

Przystgpuje sig do

Dom z zagrozeniem COVID-l9" w ramach Programu Operact'nego Wiedza Edukacja Rozw6j
2014-2020, OS Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki

i

edukacji, Dzialanie 2.8 Rozw6j ustug spolecznych Swiadczonych w irodowisku lokalnym

poprzez przygolowanie

i

o2erie wniosku o przyznanie grantu dla projektu pn. ,,Wsparcie dla

kadry Domu Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju, w zwi4zku z zagro2eniem COVID-I9",
zgodnego z zal4cznifiem do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sig Staro5cie Nowotarskiemu.

s3

il

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia
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Zal4cznik do Uchwaty Nr 4561X12021
Zarzqda Powiatu Nowotarskiego
z dnia 12 paidziernika 2021 roku

ZARZAD POWTATU
W NO\\/Yh.I TARGU
ul. Bolesla\ra Wstydliwego
34-400 Norvv TarI,

i,1

Nazwa Progtamu:

,,Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry malopolskich dom6w pomocy spolecznej
w zwiqzku z zagroLeniem COVID-I9' - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j
2014-2020, 06 Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Dzialanie 2.8 Rozrv6j uslug spolecznych Swiadczonych
w Srodowisku lokalnym - III nab6r wniosk6w o przyznanie grantu
Tytul Projektu:

,,Wsparcie

dla kadry I)omu

Pomocy Spolecznej

Rabce-Zdroju,

w

rviqzku

z zrgr oLeniem COVID- 1 9"

C harakte rvstv ka oro i e ktu

:

Projekt wdrazany jest w formule projektu grantowego, wsparcie w formie gtant6w kierowane
jest do podmiot6w prowadz4cych domy pomocy spolecznej na terenie wojew6dztwa
malopolskiego.

Domy Pomocy Spolecznej sq szczeg6lnie nara'zone na zakir2enie COVID 19. Przebywaj4
w nich mieszkaricy z grupy podwyZszonego ryzyka ze wzglgdu na sw6j wiek, obniZona
odpomoSi czy choroby wsp6listniej4ce. W zwi4zku z s1'tuacj4 epidemicznq zachodzi
konieczno66 wzmocnienia personelu dom6w pomocy spolecznej maj4cego bezpoSredni
kontakt z mieszkaricami, a wigc osobami najbardziej zagroionymi skutkami COVID-19,
poprzez dzialarria, kt6re poprawiq ich motywacjg do pracy i doceni4 zaangaZowanie i trud
wlozony w pracg kt6r4 wykonuj4. Podjqte dzialania pozwol4 zapewni6 nalezytq opiekq
i skutecznie uchroni6 przed zagtoleniem COVID-19, podopiecznych, praktycznie calkowicie
zdanych na pomoc innych os6b.
Cel oroiektu:
Gl6wnym celem projektu jest wsparcie kadry Domu Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju
w zwi4zkru z zagrozeniem i skutkami COVID-19.

Dzialania:
Dodatki do wynagtodzeri dla pracownik6w majqcych bezpo6redni kontakt z mieszkalicami,
Swiadczqcych uslugi by'towe, opiekuricze, edukacyjne i wspomagajqce (z wylqczeniem
lekarzy, pielggniarek oraz ratownik6w medycmych) przez okres 1 miesi4ca. Maksymalna
kwota wsparcia wynosi 1 450,00 zllpelny etat.
Termin realiz.acii:
Od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r
Planowana wartoid p roiektu:
Warto56 calkowita: l5 862'00 zl
Wnioskowana wartoSd grantu: l5 862'00 zl
Wklad wlasny: 0,00 zl

srffi,i
Krzysztof Faber

