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Wsparcie mieszkań chronionych i wspomaganych 
ze środków EFS i EFRR



Priorytet Inwestycyjny 9iv 
ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym

PO WER: modele mieszkań wspomaganych 
(alokacja ok. 65 mln zł)

16 RPO: tworzenie miejsc w mieszkaniach 
chronionych oraz wspomaganych -

wspieranych i treningowych  
(alokacja ok. 3,5 mld zł na cały PI 9iv)



MIESZKANIA 
WSPOMAGANE

 indywidualizacja wsparcia

 warunki odpowiadających życiu w 
środowisku domowym i rodzinnym

 kontrola odbiorców  nad swoim 
życiem i nad decyzjami, które ich 
dotyczą

 integracja ze społecznością lokalną

 wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed 
indywidualnymi potrzebami mieszkańców



Finansowanie mieszkań z EFS - warunki

tworzenie nowych miejsc w mieszkaniach/nowych mieszkań

trwałość con. przez okres równy okresowi realizacji 
projektu

lokal zapewnia projektodawca, z EFS finansowany pobyt 
oraz usługi świadczone w mieszkaniu

maks. 12 miejsc w mieszkaniu

standard oraz zasady funkcjonowania określone  
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 



Priorytet Inwestycyjny 9a 

inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną

w większości regionów: 
wymóg ścisłego powiązania 

projektów z działaniami 
podejmowanymi w ramach 

EFS

wsparcie infrastruktury 
mieszkań

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego



Liczba mieszkań utworzonych do marca 2018 r. 
– DANE ORIENTACYJNE

ok. 200 mieszkań wspomaganych i chronionych 
utworzonych dzięki wsparciu EFS (na podstawie zawartych umów)

Mazowieckie: 35
Świętokrzyskie: 30

Kujawsko-Pomorskie: 28 
Wielkopolskie: 27

Warmińsko-Mazurskie: 21
Zachodniopomorskie: 15

Podkarpackie: 15
Małopolskie: 11

środki EFRR: wsparta infrastruktura ok. 350 mieszkań 
chronionych i wspomaganych 

(najwięcej: województwo opolskie – 190)



PO WER: 6 projektów ROPS na mieszkania wspomagane 
(budżet każdego projektu: ok. 10,17 mln PLN)

ROPS Lublin: dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych 
pobytach w szpitalach psychiatrycznych

ROPS Gdańsk: dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

ROPS Szczecin: dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym      
z autyzmem i zespołem Aspergera

ROPS Łódź: dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą 
Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

ROPS Kraków: dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

w trakcie oceny - ROPS Białystok: osoby  z niepełnosprawnością 
intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI)



Projekt ROPS w Szczecinie: 
Azymut-Samodzielność

termin realizacji: 1.04.2018 r. – 31.03.2020 r.

partnerzy: ROPS w Zielonej Górze, ROPS w Poznaniu i  Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem z Zielonej Góry

model/standard mieszkania wspomaganego dla osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, 
uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości tych osób

testowe wdrożenie w 6 gminach na terenie woj. 
zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego

rekomendacje i spotkania dla przedstawicieli JST i NGO ze wszystkich 
województw w zakresie stosowania opracowanego standardu



ZAWARTOŚĆ MODELU
• opis standardu lokalu 

• rodzaj i zakres usług wspierających pobyt os. w mieszkaniu

• rodzaj i zakres usług wspieraj. aktywność os. w mieszkaniu

• trening

• opis kadry i jej kwalifikacje/kompetencje

• zasady użytkowania mieszkania 

• sposób wdrażania, finansowania i zapewnienia trwałości 
wypracowanych rozwiązań

• maksymalną liczbę osób 

mogących korzystać z mieszkania



anna.komorowska@miir.gov.pl

Dziękuję za uwagę


