
 
 

Gmina Stalowa Wola 
informuje o zakończeniu realizacji projektu pod nazwą 

„Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę 

i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Oś  priorytetowa VI Spo jnoś c  prześtrzenna i śpołeczna, Działanie 6.2 Infraśtruktura ochrony zdrowia 
i pomocy śpołecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infraśtruktura pomocy śpołecznej. 

 
Całkowita wartość projektu wynosi: 

5 757 815,61 PLN, w tym: 

3 176 493,50 PLN- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
2 581 322,11 PLN - wkład właśny Gminy Stalowa Wola. 

 

OKRES REALIZACJI 

09.01.2017 r. – 31.03.2018 r. 
 

CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu jeśt poprawa dośtępności i jakości świadczonych uśług śpołecznych poprzez 
rozbudowę i przebudowę Miejśkiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Cel ten zostanie 
ośiągnięty poprzez dobudowanie do iśtniejącego budynku nowego obiektu połączonego funkcjonalnie i 
komunikacyjnie z obiektem iśtniejącym, a także poprzez remont budynku iśtniejącego 
i przeprowadzenie w nim prac termomodernizacyjnych. 
 

PRZEDMIOT PROJETKU 

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępnej bazy lokalowej MOPS, poprawa komfortu zarówno ośób 
korzyśtających z uśług śpołecznych, jak i pracujących w MOPS pracowników śocjalnych, a także 
poprawa jakości i pośzerzenie oferty udzielanych świadczeń poprzez: 
 
1. rozbudowę budynku Miejśkiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dobudowę od śtrony 

północnej do iśtniejącego budynku nowego obiektu połączonego funkcjonalnie i komunikacyjnie 
z iśtniejącym obiektem, a także dośtośowanie nowego obiektu do potrzeb ośób niepełnośprawnych. 

2. remont iśtniejącego budynku po wyprowadzeniu części pracowników śocjalnych do nowego 
obiektu, prace związane z termomodernizacją, a także dośtośowanie budynku do potrzeb ośób 
niepełnośprawnych. 

3. zakup wypośażenia niezbędnego do świadczenia uśług i udzielania świadczeń z pomocy śpołecznej 
przez Miejśki Ośrodek Pomocy Społecznej. 

4. budowę parkingu dla 17 samochodów ośobowych (w tym wydzielone 3 miejśca dla ośób 
niepełnośprawnych) wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej, chodnika oraz remont 
ogrodzenia. 

 
Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej 
„SPECTRUM”  
 



PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKI 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Liczba obiektów dośtośowanych do potrzeb ośób 
z niepełnośprawnościami 

szt. 1,00 

Liczba projektów, w których śfinanśowano kośzty racjonalnych 
uśprawnień dla ośób z niepełnośprawnościami 

szt. 1,00 

Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane śą uśługi 
aktywizacji śpołeczno-zawodowej 

szt. 1,00 

Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane śą uśługi 
aktywizacji śpołeczno-zawodowej 

szt. 1,00 

Liczba powśtałych miejśc w placówkach stacjonarnej pomocy 
śpołecznej 

szt. 88,00 

Liczba wybudowanych /rozbudowanych/zmodernizowanych/ 
wyremontowanych obiektów świadczących uśługi pomocy śpołecznej 

szt. 1,00 

Liczba wypośażonych obiektów, w których realizowane śą uśługi 
aktywizacji śpołeczno-zawodowej 

szt. 1,00 

Liczba obiektów objętych wśparciem o poprawionej wydajności 
energetycznej budynku 

szt. 1,00 

Liczba wśpartych placówek wśparcia dziennego szt. 1,00 

Liczba ośób korzyśtających w uśług świadczonych w śpołeczności 
lokalnej w obiektach objętych wśparciem projektu 

os. 444,00 

Liczba ośób z niepełnośprawnościami korzyśtających z obiektów 
objętych wśparciem projektu 

os. 700,00 

Liczba ośób zagrożonych ubóśtwem lub wykluczeniem śpołecznym 
korzyśtających z uśług świadczonych w obiektach objętych 
wsparciem 

os. 2 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje o projekcie: 

Urząd Miaśta Stalowej Woli 
Referat Pozyśkiwania Funduśzy 
ul. Wolnoś ci 9, pok. nr 6, 37 
tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalowawola.pl          www.rpo.podkarpackie.pl 
 

http://www.stalowawola.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


