
 

 

Projekt „Wdrożenie działań mających na celu  poprawę 
sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem 
spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie 
województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy 
społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 7.2.1 Rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa podlaskiego na lata 2014-2020. 

Informacja o projekcie:  

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – 
Warszawska z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 53 jest jednym z beneficjentów 
projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji 
epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus 
SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy 
społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020. 

Cel  projektu: 

Celem projektu jest ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia mieszkanek oraz 
pracowników związanego z pandemią COVID-19 poprzez zapewnienie właściwej 
opieki nad osobami przebywającymi w dwóch Domach Pomocy Społecznej na terenie 
województwa podlaskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska:  

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. 3 Maja 57 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2. 



Efekty projektu: 

Projekt przyczynił się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 
poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy w dwóch  Domów Pomocy Społecznych 
na terenie województwa podlaskiego prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska:  

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Augustowie, ul. 3 Maja 57 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Augustowie, ul. Studzieniczna 2. 

Formy wsparcia:  

W ramach projektu w dwóch Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – 
Warszawska doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt 
niezbędny do walki z pandemią poprzez zakup: maseczek, rękawiczek, googli, 
kombinezonów, fartuchów, ochraniaczy na buty, ręczników jednorazowych, myjki 
elektryczno-parowej. Doposażono DPS w środki ochrony osobistej służące osobom 
objętych opieką poprzez zakup: rękawiczek, maseczek, fartuchów, chusteczek 
nawilżających i pulsoksymetrów. 

W ramach projektu zakupiono materiały i sprzęt medyczny dla dwóch Domów 
Pomocy Społecznej umożliwiający bezpieczną i fachową opiekę nad osobą chorą, 
umieszczoną w  izolatorium oraz pozwalający utrzymać reżim sanitarny. Zakupiono: 
pistolety do dezynfekcji opryskowej powierzchni, ssak elektryczny do odsysania 
płynu, inhalator, koncentrator tlenu, łóżko obrotowe i wózkowe, oczyszczacz – 
nawilżacz powietrza, lampę bakteriobójczą, dozowniki łokciowe do dezynfekcji rąk, 
mopy, mydła i emulsje antybakteryjne. Zatrudniono nową osobę do świadczenia usług 
na stanowisko opiekuna.  

 

Wartość uzyskanego wsparcia wynosi:172.644,94  PLN 

     ze środków UE wynosi: 146.193,72   PLN  

     z budżetu Państwa:     26.451,22   PLN  


