
„Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług 
opiekuńczych dla osób zależnych” 

projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Radomia

Projekt wdrażany ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Radomia



• Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań 

lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości 

o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”.

CO TO JEST INNOWACJA?

o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”.

• Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych

produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk 

oraz społecznej wartości dodanej.



• Definiowanie innowacji społecznych natrafia na problem 

określenia ram czegoś nowego, wybiegającego w przyszłość 

i zakładającego testowanie nieznanych ścieżek rozwoju.i zakładającego testowanie nieznanych ścieżek rozwoju.

• Innowacje społeczne powinny szukać rozwiązań na pograniczu 

obszaru edukacji i zatrudnienia.



To aplikacja, która osobom niewidomym i niedowidzącym 
umożliwia przeczytanie tekstu (np. etykiety, recepty) 

Przykłady innowacji społecznych

VIZWIZ

umożliwia przeczytanie tekstu (np. etykiety, recepty) 
poprzez wysłanie zdjęcia do systemu, gdzie następnie 
wolontariusz  w ciągu 1 minuty odczytuje zapytanie 
i oddzwania z odpowiedzią.



„Stolik pamięci” to narzędzie wspierające aktywizację 
osób starszych poprzez dostarczanie im w przystępny 

Przykłady innowacji społecznych

STOLIK PAMIĘCI

osób starszych poprzez dostarczanie im w przystępny 
i atrakcyjny sposób różnego rodzaju zasobów wiedzy 
i kultury, z którymi mieli do czynienia na przestrzeni 
swojego życia



Poprawa jakości usług społecznych - opiekuńczych 

dla osób zależnych w następujących obszarach:

CEL PROJEKTU



Potrzeba wsparcia rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza po zakończeniu 
udziału tych ostatnich w systemie edukacji. 

Poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki 
instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi  to do sytuacji, instytucjonalnej nad takimi osobami. Prowadzi  to do sytuacji, 
w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują pracy 
zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi.



Usługi opiekuńczo — asystenckie w miejscu zamieszkania dla 
niepełnosprawnych osób dorosłych, pozbawionych możliwości 
wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczania 
w instytucjonalnych formach opieki np. DPS). 

W szczególności występuje potrzeba organizacji W szczególności występuje potrzeba organizacji 
zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych 
na wypadek zniedołężnienia lub śmierci ich rodziców 
albo opiekunów, a także wprowadzania rozwiązań środowiskowych 
w tym  zakresie.



Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością w zakresie
wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, 
np. dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo 
czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych czynnościach 
samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia muszą 
szukać pomocy np. przy zapoznawaniu się z niektórymi 
dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy 
urzędowych i innych czynnościach biurowych.



Potrzeba zapewnienia efektywnych ekonomicznie rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami starszymi 
w miejscu ich zamieszkania, np. z zakresu wolontariatu 
i pomocy sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom i pomocy sąsiedzkiej w celu umożliwienia ich opiekunom 
aktywności zawodowej i społecznej.



Innowatorem pomysłu/rozwiązania/narzędzia mogą być 
podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne 
albo publiczne pochodzące z Radomia oraz z obszaru 
całego kraju, (z wykluczeniem Gminy Miasta Radomia [GMR] 

Uczestnicy projektu:

całego kraju, (z wykluczeniem Gminy Miasta Radomia [GMR] 
i jej jednostek podległych).



Działania będą realizowane na terenie Gminy Miasta Radomia 
i obszarze całego kraju, a szczególny nacisk zostanie 
położony na działania dla mieszkańców terenów 
zdegradowanych społecznie. 

Uczestnicy projektu:

zdegradowanych społecznie. 

Użytkownikami wypracowanych rozwiązań będą osoby 
zależne, ich opiekunowie i otoczenie osób zależnych mieszkający 
w Radomiu (GMR) lub na innym obszarze kraju.



Grant może otrzymać wyłącznie Grantobiorca, który nie należy 
do kategorii podmiotów wykluczonych określonych 
w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
otrzymania środków przeznaczonych na realizację otrzymania środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich



Maksymalna wartość przyznanego grantu dla Grantobiorcy
w Konkursie wynosi 100.000 zł. (sto tysięcy złotych). 

Grantobiorca otrzyma również wsparcie 
merytoryczne oraz organizacyjne. 

W ramach wnioskowanej kwoty Grantobiorca nie może 
ubiegać się o pokrycie kosztów administracyjnych 
związanych z realizacją Projektu Grantowego.



• Nabór Innowatorów społecznych,

• Udzielenie grantów,

Etapy realizacji projektu

• Udzielenie grantów,

• Wspólne opracowanie innowacji i ich przetestowanie,

• Upowszechnienie wybranych innowacji społecznych,



Niezbędna dokumentacja przy aplikowaniu o grant  
(dostępna na www.chcemypracowac.umradom.pl ):

• Procedury realizacji projektu

Dokumentacja projektu:

• Procedury realizacji projektu

• Fiszka innowacji - wzór wniosku

• Karta oceny formalnej 

• Karta oceny merytorycznej



Dokumenty będzie można składać  osobiście lub za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej listem za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru wysyłając wydrukowany komplet 
dokumentów  na adres: 

Gdzie można składać wnioski o grant?

dokumentów  na adres: 

Urząd Miasta Radomia ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
z dopiskiem Konkurs Grantowy „Chcemy Pracować - Innowacje 
w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” lub Biuro Projektu 
ul. Kelles Krauza 19, pok. 12, 26-600 Radom z dopiskiem „Chcemy 
Pracować – Innowacje   w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”



Rozpoczęcie naboru: od 21.11.2016 r. do chwili  zamknięcia 
naboru tzn.  rozpocznie się z chwilą ogłoszenia go na stronie 
internetowej projektu i zostanie zawieszony w chwili 
wpłynięcia 90 fiszek. Nabór może zostać wznowiony tylko 

Od kiedy do kiedy można składać wnioski?

wpłynięcia 90 fiszek. Nabór może zostać wznowiony tylko 
w przypadku, jeśli po weryfikacji formalnej i merytorycznej 
nie zostanie podpisanych 30 umów o grant. 
Nabór Fiszek Innowacji będzie miał charakter otwarty i ogólnokrajowy.



Szczegółowe informacje na temat przyznawania 
grantu  na stronie internetowej:

www.chcemypracowac.umradom.pl

Oraz w biurze projektu: 
ul. Kelles Krauza 19, pok. 12, 26-600 Radom



ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA 

O ŚRODKI UNIJNE!O ŚRODKI UNIJNE!


