Fundusze Europejskie
wspierają ośrodki pomocy społecznej
Epidemia koronawirusa dotknęła wszystkie sfery życia. Jednak ten czas okazał się szczególnie
trudny dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, zdanych na pomoc innych. Ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa rośnie, kiedy podopieczni i ich opiekunowie przez długi
czas przebywają pod jednym dachem. Ogniska COVID-19 w placówkach opiekuńczych pojawiały
się w całym kraju. Także w województwie lubelskim. Z pomocą przyszły Fundusze Europejskie.
Power dla seniorów
W Domach Pomocy Społecznej
w województwie lubelskim mieszka
ponad 4300 pensjonariuszy. W placówkach zatrudnionych jest ponad
3000 osób. Samorząd Województwa
Lubelskiego, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie w trybie nadzwyczajnym
złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.
- Realizujemy projekt o wartości 22,8
mln zł, skierowany do Domów Pomocy
Społecznej z województwa lubelskiego. Chodzi o objęcie szerokim wsparciem 46 Domów Pomocy Społecznej
z całego województwa – tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się pandemii – mówi
Małgorzata Romanko, dyrektor ROPS.
Dzięki jego realizacji możliwe jest
m.in. zatrudnienie w placówkach nowych osób, w tym opiekunów, pokojowych i rehabilitantów. Co więcej,
w ramach projektu wypłacane były
dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach, a stanowiska pracy doposażono w sprzęt
i wyposażenie niezbędne do ochrony
zdrowia mieszkańców i personelu DPS
przed zakażeniem wirusem COVID-19.
Dodatkowo na terenie DPS-ów zostały
przygotowane miejsca noclegowe dla
pracowników, którzy opiekowali się
odizolowanymi mieszkańcami. Dzięki
wsparciu projektowemu otrzymali również pełne wyżywienie.

Razem przeciwko COVID-19
Sytuacja epidemiczna wymaga od
personelu ośrodków społecznych szybkiego reagowania – tak by zabezpieczyć zdrowie i przede wszystkim życie
podopiecznych, ale jednocześnie zadbać o własne bezpieczeństwo.
– Taki właśnie jest cel drugiego projektu „Razem przeciwko COVID-19” –
mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Projekt został zainicjowany przez
władze województwa i w tym przypadku również główną rolę odgrywa
ROPS.
– W ramach projektu zostały zakupione środki ochrony osobistej oraz doposażono stanowiska pracy poprzez zakup
sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń,
które zabezpieczają personel, pensjonariuszy, pacjentów i podopiecznych – wylicza marszałek Stawiarski.
Chodzi o schroniska dla osób bezdomnych, ośrodki paliatywno-hospicyjne oraz pracowników ośrodków
pomocy społecznej i powiatowych
centrów pomocy rodzinie. W sumie to
213 ośrodków pomocy społecznej, 20
powiatowych centrów pomocy rodzinie, 11 instytucji opieki paliatywno-hospicyjnej oraz 10 schronisk dla osób
bezdomnych.
– Na ten cel przeznaczono nieco
ponad 6 milionów złotych z Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 – mówi Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Ułatwienia dla beneficjentów
Warto zaznaczyć, że projekt został
wybrany do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej, co oznacza,
że pomoc trafiła do potrzebujących
najszybciej, jak to jest możliwe. Dzięki
wypracowanym z Komisją Europejską
rozwiązaniom, możliwości, które pozwalały szybko zareagować w trakcie
pandemii, było więcej.
– Unia zawiesiła reguły fiskalne
i wprowadziła najbardziej elastyczne w
historii zasady pomocy. Dzięki temu skierowaliśmy środki europejskie na zakup
sprzętu do walki z koronawirusem dla
pięciu szpitali wojewódzkich oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Możemy wymienić w tym miejscu również dwa
projekty, w ramach których 41 szpitali z
regionu otrzymało środki ochrony osobistej. W sumie dla podmiotów ochrony
zdrowia oraz ośrodków pomocy społecznej wygospodarowaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego około 70 mln złotych
– wylicza dyrektor Anna Brzyska.
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