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A. Dane projektu
A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
A1.2. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
A3. Tytuł projektu

Wbrew niesamodzielności - wsparcie w ramach DDOM
A4. Nazwa wnioskodawcy

"SANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
A5. Krótki opis projektu

Oczywistym jest, że istnieje potrzeba dokonywania reform w obszarach wykluczenia społecznego oraz zdrowia jest ona dodatkowo
uzasadnionea obiektywnymi przesłankami. Głównym celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi
w formie rozwoju świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych. Zaplanowane działania mają na celu poprawę jakości
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi w formie wdrożenia rozwiązań
organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych. Projekt spełnia wyzwania postawione dla polityki senioralnej
mającej na celu m.in. wydłużenie okresu aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału osób starszych. Celami szczegółowymi
jest m.in. poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej, rozwój sektora
usług medycznych świadczonych w środowisku zbliżonym do domowego, poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych, rozwoju
nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie
hospitalizacji. DDOM zostanie wyodrębniony w strukturze podmiotu leczniczego (nadanie kodu resortowego) do dnia podpisania
umowy ORAZ ZOSTANIE ZATW REG ORG JEDN W KTOREJ ZOSTANIE WYODR STRUKTURALNIE DDOM. Projekt jest zgodny z
„Założeniami długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, Standardami postępowania w opiece geriatrycznej”,
RPO WM 2014-2020, prawodawstwem krajowym, w tym PZP, z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn, zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą
zrównoważonego rozwoju. Projekt jest zgodny z wytycznymi dot przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie
społeczności lokalnych oraz wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS.
Planowany okres realizacji projektu
A7.1. Od: 01-02-2019
A7.2. Do: 01-02-2021
A8. Wartość ogółem(zł)

1 954 224,00

A9. Wydatki kwalifikowalne(zł)

A10. Wnioskowane dofinansowanie(zł)

1 954 224,00

1 814 224,00

A11. Wkład UE(zł)

A12. % dofinansowania

1 563 379,20

92.84

A13. Rodzaj projektu

Konkursowy
A14. Partnerstwo publiczno-prywatne

Nie
A15. Powiązanie ze strategiami

Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030
A16. Typ projektu

Zdrowie
A17. Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej
A18.1. Projekt wiodący

NieDotyczy
A18.2. Numer grupy projektów
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