Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
– Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie
dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
Tytuł projektu: „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy
Korzenna szansa na przezwyciężenie barier”
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.
Beneficjent: Gmina Korzenna
Realizator projektu: Urząd Gminy Korzenna
Wartość projektu: 562 661,32 zł
Dofinansowanie projektu ze środków RPO WM : 521 587,04 zł (Współfinansowanie z Unii
Europejskiej: 478 262,12 zł, Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 43 324,92 zł)
Wkład własny Gminy Korzenna: 41 074,28 zł

Cel projektu:
Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w szczególności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z obszaru gminy Korzenna w ramach projektu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny z Gminy Korzenna
dotknięte problemami, pochodzące z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
dotknięte problemami o charakterze emocjonalnym, wychowawczym, edukacyjnym.
Forma wsparcia:
Dla każdego rekrutowanego dziecka zostanie utworzony indywidualny plan wsparcia uwzględniający
diagnozę sytuacji problemowej, potencjału, potrzeb dziecka oraz jego rodziny.
Usługi świadczone przez Placówkę wsparcia dziennego to:
- opieka i wychowanie
- pomoc w nauce
- organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań: zajęcia
rękodzielnicze, zajęcia sportowe, zajęcia informatyczne, taniec regionalne, taniec nowoczesny, nauka
gry na instrumentach, nauka języka obcego.
Harmonogram realizacji projektu
1.
2.
3.

Organizacja placówki wsparcia dziennego oraz przeprowadzenie rekrutacji uczestników
Działalność podstawowa placówki wsparcia dziennego, rozwój zainteresowań i organizacja
czasu wolnego uczestników projektu
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników projektu

Wskaźniki produktu:
Wskaźniki produktu – liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami
społecznymi
w
interesie
ogólnym
w
programie30
osób
Wskaźnik rezultatu – liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych,
istniejących po zakończeniu projektu – 15 osób

