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Szczegółowy harmonogram realizacji zadao w projekcie  

„Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” 
 

L.P. Planowana realizacja zadania Okres realizacji Dodatkowe informacje 

1 Stworzenie IŚW i praca socjalna  01.07.2019 – 30.06.2021 

 

Celem zadania jest świadczenie 

usług społecznych dla 

niesamodzielnych z powodu 

niepełnosprawności mieszkaoców 

powiatu łowickiego w formie 

stworzenia indywidualnych ścieżek 

wsparcia (IŚW) i prowadzenie pracy 

socjalnej na rzecz uczestników 

projektu. Wsparcie realizowane w 

trybie ciągłym. 

2 Rozwój usług opiekuoczych w 

miejscu zamieszkania 

01.09.2019 – 30.04.2021 Celem zadania jest świadczenie 

usług społecznych dla 

niesamodzielnych z powodu 

niepełnosprawności mieszkaoców 

powiatu łowickiego w formie usług 

opiekuoczych w miejscu 

zamieszkania realizowanych przez 

przeszkolonych opiekunów w 

zakresie pomocy w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, 

opieki higienicznej, pielęgnacji oraz 

zapewnienia kontaktów z 

otoczeniem (gotowanie, zakupy, 

sprzątanie, opieka higieniczna, 

spacery, itp.). 

Wsparcie realizowane w dwóch 12 

miesięcznych turach dla 16 

uczestników projektu w każdej 

turze. 

3 Rozwój usług asystenta 

osobistego osoby 

niepełnosprawnej  

01.09.2019 – 28.02.2021 Celem zadania jest świadczenie 

usług społecznych dla 

niesamodzielnych z powodu 

niepełnosprawności mieszkaoców 

powiatu łowickiego w formie usług 

asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej realizowanych 

przez przeszkolonych asystentów 

osobistych osób niepełnosprawnych, 
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wspierania osób z 

niepełnosprawnościami w 

wykonywaniu podstawowych 

czynności dnia codziennego, 

niezbędnych do aktywnego 

funkcjonowania społecznego, 

zawodowego i edukacyjnego. 

Wsparcie realizowane dla 20 

uczestników projektu. 

4 Poradnictwo specjalistyczne dla 

osób niesamodzielnych oraz 

otoczenia 

01.09.2019 – 30.06.2021   Celem zadania jest świadczenie 

poradnictwa psychologicznego, 

pedagogicznego i prawnego na rzecz 

niesamodzielnych z powodu 

niepełnosprawności mieszkaoców 

powiatu łowickiego oraz ich  

opiekunów faktycznych. 

Wsparcie realizowane w trybie 

ciągłym. 

5 Rozwój usług w formie 

wypożyczalni sprzętu 

wspomagającego i 

pielęgnacyjnego wraz z jego 

zakupem 

01.09.2019 – 30.06.2021 Celem zadania jest świadczenie 

usług społecznych dla 

niesamodzielnych z powodu 

niepełnosprawności mieszkaoców 

powiatu łowickiego w formie 

wypożyczalni sprzętu 

wspomagającego i pielęgnacyjnego 

zakupionego w ramach projektu.  

Wsparcie realizowane w trybie 

ciągłym. 

6 Rozwój specjalistycznych usług dla 
osób z niepełnosprawnościami – 
zapewnienie posiłków 

01.09.2019 – 30.06.2021 Celem zadania jest zapewnienie 

ciepłych posiłków niesamodzielnym 

z powodu niepełnosprawności 

mieszkaocom powiatu łowickiego. 

Wsparcie realizowane dla 60 

uczestników projektu. 

7 Rozwój specjalistycznych usług dla 
osób z niepełnosprawnościami – 
zapewnienie transportu / 
przewozy specjalne 

01.09.2019 – 30.06.2021 

 

Celem zadania jest zapewnienie 

transportu / przewozów specjalnych 

dla niesamodzielnym z powodu 

niepełnosprawności mieszkaoców 

powiatu łowickiego. 

Wsparcie realizowane dla 60 

uczestników projektu. 

 

 


