
MAŁE
GRANTY
NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU 
DEINSTYTUCJONALIZACJI 
USŁUG W DPS



Podstawą prawną jest art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

SPECYFIKA MAŁEGO GRANTU:

• Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

• Zadanie musi zostać zrealizowane w 90 dni (dla tego naboru - nie później 

niż do 10 grudnia 2021 r.).

• Ocena pomysłu ma charakter subiektywny – zatem zasadność realizacji 

projektu jest dokonywana przez ROPS. Od wyboru ofert nie ma procedury 

odwoławczej.
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Priorytet I. 

Szkolenia pracowników domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie regionu, 

z zakresu praw i wolności mieszkańców oraz działań usamodzielniających w procesie DI.

Priorytet II.

Diagnozowanie mieszkańców DPS i stworzenie indywidualnych planów usamodzielnienia 

mieszkańców DPS z naszego regionu. 

Priorytet III.

Prowadzenie form terapeutycznych z mieszkańcami DPS, których celem jest wzmocnienie ich 

kompetencji w zakresie samodzielnego życia, w każdym aspekcie funkcjonowania.

Można wybrać do realizacji dowolną liczbę priorytetów.
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KTO MOŻE BYĆ WNIOSKODAWCĄ

A. Tylko organizacja pozarządowa posiadająca 

umowę partnerstwa z DPS

B. Organizacja pozarządowa prowadząca DPS

Oczywiście możliwy jest też udział 

tzw. podmiotu zrównanego (np. kościelna osoba prawna, 

spółdzielnia socjalna, itp.)



KRYTERIA DOSTĘPU

Preferowane będą wnioski spełniające następujące 

kryteria:

1. Działania opisane we wniosku będą realizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarno-

epidemiologicznymi, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób uczestniczących w projektach.

2. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt – 10 000,00 zł.

3. Każdy Podmiot uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek, we współpracy z maksymalnie 3 Partnerami, 

przy czym umowa partnerstwa musi zakładać wspólne realizowanie zadań merytorycznych, a rozliczenia 

finansowe są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Wnioskodawcy.

4. Udział własny oferenta (wkład własny) w kosztach realizacji zadania wyniesie co najmniej 10% ogółu 

kosztów – zalecany jest wkład finansowy, rzeczowy lub osobowy.

5. Działania będą realne, możliwe do wykonania, koszty racjonalne, a stawki zaproponowane w projekcie –

rynkowe.



UMOWA PARTNERSTWA

MINIMALNE WYMOGI:

1. Określenie stron, określenie czasu realizacji zadania.

2. Zobowiązania Lidera (Wnioskodawcy), zobowiązania Partnera (DPS).

3. Określenie sposobu finansowania zadania.

4. Przetwarzanie danych osobowych – jeżeli dotyczy.

5. Inne zasady współpracy.

6. Odpowiedzialność stron.

7. Maksymalna ilość Partnerów – trzech na Wniosek.



WAŻNA ZASADA:

Dotyczy realizacji zadań:

Wnioskodawca do realizacji zadań opisanych we wniosku, nie może zlecać 

zadań do wykonania pracownikom Partnera (zarówno zatrudnionych 

w ramach stosunku pracy jak i umowy cywilno-prawnej).



Przykładowe działania:

PRIORYTET I

Szkolenia dla pracowników DPS z zakresu:

a) Przestrzegania praw mieszkańca.

b) Kierunków prowadzonej terapii.

c) Aktywizacji mieszkańców, w tym prowadzenia działań usamodzielniających.

d) Prowadzenia działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

e) Działalności zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, w zakresie działań aktywizujących 

mieszkańców.

f) Procesu deinstytucjonalizacji DPS, w tym narzędzi z zakresu deinstytucjonalizacji.



Przykładowe działania:

PRIORYTET II

1. Tworzenie indywidualnych diagnoz mieszkańca, z uwzględnieniem możliwości jego 

usamodzielnienia.

2. Tworzenie Indywidualnych Planów Usamodzielnienia Mieszkańców, które mają być częścią 

Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca.



Przykładowe działania:

PRIORYTET III

Prowadzenie form terapeutycznych z mieszkańcami DPS, których celem jest wzmocnienie ich 

kompetencji w zakresie samodzielnego życia, w każdym aspekcie funkcjonowania, tj. warsztatów, 

treningów, indywidualnej terapii, coachingu, itp. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


