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Województwo Małopolskie wspiera osoby,  

które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności 

lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.  
 

Z myślą o nich powstał projekt  

„Małopolski Tele-Anioł” 

 
Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r. 

 

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł  
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej niespełna 32,5 mln zł 

 

 



 

 
 

 

 

„Małopolski Tele-Anioł”  

– projekt partnerski 

LIDER PROJEKTU 



PODNIESIENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 

OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

przebywających na stałe lub czasowo w domu 

głównym celem projektu  

„Małopolski Tele-Anioł” 

 



Rekrutacja 

 OMŻ  
kwalifikacja do projektu                     

10 000 miejsc 

W tym: 

Teleopieka              
10 000 osób 

Usługi 
opiekuńcze     
3 216 osób 

Sąsiedzkie 
usługi 

opiekuńcze 
1 608 osób 

Usługi opiekuńcze  
w m. zamieszkania  

1 608 osób 



Kryteria włączenia 

(minimalne  warunki udziału w projekcie) 

 mieszkaniec województwa małopolskiego, 

 osoba niesamodzielna z powodu: wieku, stanu zdrowia lub 

niepełnosprawności, 

Osoba niesamodzielna- osoba która potrzebuje wsparcia lub opieki w 

związku z niemożnością wykonania samodzielnie przynajmniej jednej 

z podstawowych czynności dnia codziennego (np. zakupu, 

przygotowanie lub spożywanie posiłków, higiena osobista, 

kontrolowanie czynności fizjologicznych) 

 

 

  

 

 



Kryteria preferowane 
CZĘŚĆ III - kryteria premiujące 

 Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego  

 kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa  

 w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy 

Społecznej lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium). 

    Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

  lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium) 

  Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby  

  z  niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie o stopniu     

  niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium) 

  Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego  

 wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których  

 mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji  

 przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  

 Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  

 (zaświadczenie z właściwego OPS lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium)  

   Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zaświadczenie z właściwego 

OPS lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium) 

  Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów 

zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014-2020 (zaświadczenie z właściwego OPS lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium) 

 CZĘŚĆ IV- INFORMACJA O UCZESTNIKU PROJEKTU 

Proszę odpowiedzieć na pytanie: 

Czy korzysta Pan/Pani z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej?           TAK               NIE 

 



Projekt „Małopolski Tele-Anioł”  

• CAŁE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OBSZAR 

• 10 000 osób niesamodzielnych ze względu na 
wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność 
wymagających opieki i wsparcia, w związku z niemożliwością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej podstawowej 
czynności dnia codziennego 

BENEFICJENCI 

• NABORY BENEFICJENTÓW 

• I nabór 

• II nabór 

• Zmiany we wniosku             rekrutacja uśpiona  

• Przejście na rekrutację ciągłą 

REKRUTACJA 

UCZESTNIKÓW 

• OTRZYMANE WSPARCIE 

• Teleopieka – wsparcie trwające min. 12 miesięcy + 3 miesiące 

• Usługi opiekuńcze i opiekuńczo-sąsiedzkie ok. 12 miesięcy  

REALIZACJA 

IV– X 2018 r. / lub do wyczerpania miejsc 

VIII 2019 r.  - I 2020 



USŁUGI 
OPIEKUŃCZE  
w miejscu zamieszkania 

pomoc  
w zaspokajaniu 

codziennych 
potrzeb 

życiowych 

opieka 
higieniczna 

zapewnienie 
kontaktów  

z otoczeniem 

pielęgnacja 
zalecona 

przez lekarza 



Usługi opiekuńcze / usługi opiekuńczo-

sąsiedzkie może otrzymać osoba 

niesamodzielna która: 

 

 
- jest osobą samotną, 

- jest osobą samotnie gospodarującą, 

- osobą w rodzinie, gdy rodzina nie może z 

uzasadnionych przyczyn zapewnić 

odpowiedniej pomocy.  



USŁUGI OPIEKUŃCZE  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 dla 1 608 osób niesamodzielnych 
 

 Rozszerzona ocena sytuacji materialno-życiowej oraz 

Indywidualny Plan Wsparcia i Opieki dla każdego beneficjenta 

dokonany przez pracownika socjalnego 

 ok. 160 opiekunów osób niesamodzielnych 

 80-godzinne szkolenia dla opiekunów 

 średnio 20 godzin/osoba/miesiąc usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania 



SĄSIEDZKIE 
USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

w miejscu zamieszkania 

odwiedziny  
w szpitalu 

towarzyszenie na 
spacerach 

pomoc  
w uiszczaniu opłat,  

w dotarciu 
do lekarzy, placówek, 

urzędów 

pomoc  
w praniu odzieży  

i bielizny 

pomoc  
w gospodarstwie 

domowym 

pomoc  
w przygotowywaniu  

i podawaniu posiłków 

pomoc  
w dokonywaniu 

zakupów 



CENTRUM  TELEOPIEKI – kluczowy element projektu  
 

Powstało i funkcjonuje w Suchej Beskidzkiej od 1 maja 2018 r.  

średnio 100 połączeń dziennie 

do Centrum 

porady w sprawach dnia codziennego 

wzywanie pogotowia ratunkowego  

– średnio jedno na dobę 

wsparcie psychologa 

pomoc w umówieniu  

wizyty lekarskiej 

informacja w zakresie usług 

opiekuńczych, dostępnych formach 

aktywizacji społeczno-ruchowej  

i kulturalnej w okolicy 



NIEWIELKIE URZĄDZENIE – WIELE FUNKCJI 

 

alarmowy przycisk 

SOS  

 

 

wbudowana karta 

SIM 

 

 

detektor upadku 

 

 

czujnik tętna 

 

 

lokalizator GPS 

 

„OPASKA ŻYCIA”  



 

 

 

Statystyka złożonych formularzy zgłoszeniowych  

Liczba złożonych formularzy w podziale na powiaty 
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Statystyka złożonych formularzy zgłoszeniowych  
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Borzęcin Brzesko Czchów Dębno Gnojnik Iwkowa Szczurowa 

Liczba złożonych formularzy w podziale na gminy 
w powiecie brzeskim 

 
 

  gminy które podpisały list intencyjny 

  gminy które nie podpisały listu intencyjnego 



   ZOSTAŃ OPIEKUNEM / SĄSIADEM W 

PROJEKCIE  

Realizatorzy projektu poszukują: 

 -   opiekunek i opiekunów  z terenu woj. małopolskiego, 

- sąsiadów do świadczenia usług sąsiedzkich, 

- osób niesamodzielnych wraz z sąsiadem,  

- pracowników socjalnych, 

- pracowników socjalnych II stopnia. 

 

Wymagania dla opiekunów:  osoby powinny posiadać kwalifikację do 

wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby 

niesamodzielnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, 

opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej. 

-    osoby bez wykształcenia kierunkowego przejdą 80-godzinne szkolenie 



 

Małopolski Tele-Anioł 

Dbamy o naszych mieszkańców! 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 

 


