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INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

„AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI” 
Wniosek o dofinansowanie nr: RPWM.11.02.03-28-0014/18 

 

W związku z zakończeniem projektu pn. „Akademia samodzielności” współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego  

w okresie od 01.03.2019 do 30.06.2021 (Regionalny Program Operacyjne Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne; Działanie 11.02.00 

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie 

dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe; 

Priorytet Inwestycyjny: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym) Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie deklaruje 

instytucjonalną gotowość do kontynuacji wsparcia w okresie trwałości projektu (tzn. co najmniej 

przez 27 miesięcy, czyli do września 2023 r.) w zakresie utrzymania: 

 

 miejsc świadczenia usług w mieszkaniu wspomaganym (5 miejsc), 

 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (5 miejsc), 

 możliwości korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziców/opiekunów z usług 

psychologicznych oraz poradnictwa prawnego,  

 możliwości korzystania przez rodziców/opiekunów ze wsparcia pedagoga (świetlica/klub) oraz 

w ramach grupy samopomocowej. 

 

Instytucjonalna gotowość oznacza, iż w przypadku wystąpienia popytu na którąś z ww. usług, PSONI 

Koło w Iławie będzie gotowe do jej świadczenia w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach 

projektu i podobnej jakości. 

 

W okresie trwałości potencjalni uczestnicy (osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzice/opiekunowie), 

zainteresowani skorzystaniem z ww. usług, powinni kontaktować się z pracownikiem PSONI Koło  

w Iławie pod numerem telefonu 89 649 79 49 wew. 201 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia  

w Iławie przy ul. Wiejskiej 2D, pok. 101 (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.   

 

 


