Załącznik nr 8.2 - Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 7.2.3

Typ projektu
Zatrudnienie w ramach pieczy
zastępczej

Opis typu projektu
Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych.

Szkolenia, superwizja pracy,
grupy wsparcia
Usługi specjalistyczne

Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i
prowadzących rodzinne domy dziecka.
Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się
wychowanków pieczy zastępczej.

Projekt realizowany w pełni lub
częściowo przez partnerów
społecznych lub organizacje
pozarządowe

Projekt jest częściowo realizowany przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców (rozumianych jako
beneficjentów lub partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni
lub organizacje pozarządowe.
"Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany w całej Europie w
odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji
pracodawców i związków zawodowych).
Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z
własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowana
na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje
pozarządowe - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym
przyświeca wspólny cel – realizują szereg usług i funkcji humanitarnych,
przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują
realizację polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie
informacji.

Projekt obejmujący
administrację publiczną lub
służby publiczne na szczeblu
krajowym, regionalnym lub
lokalnym

Projekt jest realizowany w celu zapewnienia wsparcia w zakresie
wzmacniania zdolności instytucji i skuteczności administracji publicznej/służb
publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Za służby
publiczne uznaje się publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi
publiczne (w przypadku usług publicznych zlecanych przez państwo
podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach partnerstwa publicznoprywatnego).

Projekt ukierunkowany na
trwały udział kobiet w
zatrudnieniu i rozwój ich
kariery zawodowej

Projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w
zatrudnieniu, a tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia
podziału ze względu na płeć i zwalczania stereotypów dotyczących płci na
rynku pracy. W zakresie kształcenia i szkolenia - upowszechnienie godzenia
życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału obowiązków
związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Projekt zakładający
sfinansowanie kosztów
racjonalnych usprawnień dla
osób z niepełnosprawnościami

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz
dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego
obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w
celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z
wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na
zasadzie równości z innymi osobami. Przykłady racjonalnych usprawnień:

tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie
infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury
komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów
w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie
wyżywienia.
Projekt rewitalizacyjny

Projekt rewitalizacyjny - zaplanowany w programie rewitalizacji i
ukierunkowany na osiągnięcie jego celów lub logicznie powiązany z treścią i
celami programu, zgłoszony do objęcia współfinansowaniem UE w ramach
programu operacyjnego WRPO2014+. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z
programu rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost w programie
rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych,
uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

