
 

W roku dniu 19.02.2019r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy gminami i organizacjami 
pożytku publicznego z powiatu zgierskiego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Liderem- partnerem wiodącym zostało Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu. W wyniku rozstrzygniętego konkursu partnerzy otrzymali 
dofinansowanie na realizację projektu „ Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa IX Wyłączenie 
społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
Poddziałania  IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. W dniu 20.03.2019r. została podpisana                            
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi umowa dotycząca wnioskowanego dofinansowania na 
realizację następujących zadań:                                                        

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych realizowane w miejscu 
zamieszkania w mieście Głowno, 

- kompleksowej opieki hospicjum domowego, 

- utworzenia mieszkań wspieranych i treningowych, 

- wsparcia rodzin w zakresie opieki wytchnieniowej, 

- usług asystenta osoby niepełnosprawnej, 

-  wparcia opiekunów faktycznych, 

- usług prawnych dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych 

- szeroko rozumianej pracy socjalnej. 

Całkowita wartość projektu : 6 318 904,33 zł 

Biuro projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu 

ul .Sadowa 6a pok.4/5 

Tel. 42 715 43 58 

e-mail: pcpr@powiat.zgierz.pl  

Gmina Miasta Głowno w ramach otrzymanego dofinansowania będzie realizowała specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, zależnych. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą  
miały osoby, których sytuacja dochodowa nie przekracza 150 % kryterium dochodowego 
uprawniającego do uzyskania wsparcia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz osoby 
niepełnosprawne. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem 
Tel. 42 719 27 09 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie ul. Ludwika 
Norblina 1 pok. 38 lub 35 



 

Należy podkreślić, iż celem projektu jest rozwój usług społecznych i wsparcie osób niesamodzielnych 
w prawidłowym funkcjonowaniu w ich środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, lokalnym. Realizacja 
projektu przewidziana jest w okresie marzec 2019- luty 2022. 


