
„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

W  ramach  Projektu  „STOP  COVID-19.  Bezpieczne  systemy  społeczne  w  Wielkopolsce”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe 
w  zakresie  epidemii  COVID-19  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. została zawarta umowa na realizację projektu została w dniu
04.11.2020r. podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu a Powiatem Pilskim.
Projekt zrealizowany został w grudniu 2020 r.

Wartość projektu  503.977,02 zł.
Źródła finansowania: Środki europejskie i środki dofinansowania krajowego  453.579,32 zł.

Środki własne Powiatu Pilskiego 50.397,70 zł.

Grantobiorcy projektu:
I. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, w tym Powiatowy Klub Pogodnego

Seniora w Pile
II. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile
III. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile
IV. Caritas  Diecezji  Koszalińsko  –  Kołobrzeskiej  w  Koszalinie  prowadzącego

Środowiskowy - Dom Pomocy z siedzibą w Pile
V. Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Osieku n/Notecią

Pracownikom ww. placówek  przekazano  dopłatę  do  wynagrodzeń.  za  pracę  w warunkach  
i  okresie o podwyższonym ryzyku zagrożenia COVID-19.  Zakupiono w zależności  od potrzeb
danej jednostek  granty jako sprzęt  niezbędny do walki z epidemią COVID-19 m.in.:

 termometry bezdotykowe (PCPR, POW Osiek nad Notecią, SOW);
 automatyczne dozowniki do płynów i żeli do dezynfekcji (PCPR, POW Piła i Osiek nad

Notecią, SOW);
 kosze na odpady (PCPR);
 Wolnostojący automatyczny dozownik do dezynfekcji (PCPR, POW Osiek nad Notecią); 
 utworzenie stanowisk do obsługi - zabudowy z szybą ochronną na korytarzach (PCPR);
 dostosowanie  świetlicy do spotkań - zabudowa z szybą ochronną (PCPR);
 pleksy (POW Piła);
 maty dezynfekujące  (POW Piła);
 parawan dwuskrzydłowy (ŚDS)
 wózki do sprzątania (ŚDS);
 ozonatory (ŚDS);
 zakup  testów  na  obecność  COVID-19 wraz  z  usługą  ich  wykonania  i  ich  weryfikacją

epidemiczną (PCPR, POW Piła, SOW);
 środki ochrony osobistej (SOW, ŚDS).



                                         

Przekazano również dodatki do wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w dziale pieczy zastępczej
(w tym 10 rodzin zastępczych zawodowych, 1  Rodzinny Domu Dziecka w Wysokiej,  9 osób do
pomocy  przy  sprawowaniu  opieki  nad  dziećmi  i  przy  pracach  gospodarskich  w  rodzinach
zastępczych. W ramach ww. projektu 10 - rodzin zastępczych zawodowych oraz 1 - Rodzinny
Dom Dziecka otrzymały granty jako sprzęt  niezbędny do walki z epidemią COVID-19:

 termometry bezdotykowe;
 automatyczne dozowniki do płynów i żeli do dezynfekcji;
 kosze na odpady.


