
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
Małopolska stawia na zatrudnienie i dostęp do wysokiej 

jakości usług (m.in. opieki zdrowotnej). Wsparcie trafi też do 

placówek opieki dziennej dla osób starszych lub 

niepełnosprawnych. Na te działania z pieniędzy unijnych 

przewidziano 232 mln euro. 

NOWE ROZDANIE, NOWE PIENIĄDZE 

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod 
względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, 
którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.  

RÓWNOŚĆ SZANS KLUCZEM DO SUKCESU WSZYSTKICH MAŁOPOLAN 

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły skorzystać z wielu form 
pomocy w znalezieniu zatrudnienia, m.in. staży, praktyk zawodowych, wolontariatu, poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy oraz kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje. Duży nacisk 
położony zostanie także na wsparcie psychologiczne i psychospołeczne. Wszystkie formy pomocy 
o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, będą uzależnione od indywidualnych 
potrzeb każdej z osób objętych wsparciem. 

PROFILAKTYKA ZAPOBIEGA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

Zwiększy się dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, szczególnie dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym. Specjalne programy profilaktyczne umożliwią wczesne wykrywanie wad 
rozwojowych i zastosowanie odpowiedniej rehabilitacji u dzieci. Uruchomione zostaną placówki 
wsparcia dziennego, m.in. z ofertą zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych czy logopedycznych oraz 
programami pracy z dzieckiem i rodziną. Innowacyjnym rozwiązaniem może okazać się wsparcie 
projektów z zakresu teleopieki. 

W TROSCE O MAŁOPOLSKIEGO SENIORA  

Osoby, które zajmują się w swoich domach seniorami bądź osobami niepełnosprawnymi będą mogły 
zapewnić im fachową opiekę dzienną w specjalistycznych placówkach, w których osoba 
niesamodzielna weźmie udział m.in. w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną oraz 
ćwiczeniach aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Uruchomione zostaną także tzw. 
miejsca pobytu czasowego. To placówki, których działalność staje się nieodzowna w przypadku braku 
możliwości sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną przez jej opiekuna. Dzięki tworzeniu 



 

 

wypożyczalni, ułatwiony zostanie także dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i medycznego. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 ośrodki pomocy społecznej 
 powiatowe centra pomocy rodzinie 
 organizacje pozarządowe 
 przedsiębiorcy 
 jednostki samorządu terytorialnego  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;  
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10;  
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78;  
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32;  
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12  

Pytaj o: priorytet IX. „Region spójny społecznie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020  

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl 

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 
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