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Załącznik 5a

DLA GMIN Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
KARTA OCENY DODATKOWEJ

Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie „Niezależne życie - wypracowanie standardu i
przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami
neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”
Nr Formularza zgłoszeniowego
LP.

KRYTERIA DODATKOWE

LICZBA PUNKTÓW
Oceniający 1

1

OCENA: 0-4 PKT
(0 – nie zapewni; 4 - zapewni w wymaganym zakresie)
Zapewnienie przez gminę trwałości w zakresie usług MW
dla osób z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą
Alzheimera, Parkinsona oraz dla osób starszych przez co
najmniej 3 lata od zakończenia pilotażu

Wskazanie działających na terenie gminy organizacji i
instytucji mogących po przeszkoleniu przejąć opiekę
nad mieszkańcami MW:
wskazano - 1 pkt, nie wskazano - 0 pkt


Spójność opisu zachowania trwałości w zakresie usług
MW z opisanymi potrzebami gminy:
wysoki stopień spójności- 2pkt. Niski stopień spójności- 0pkt.



2

Czy środki finansowe i zasoby gminy gwarantują
utrzymanie MW po zakończeniu pilotażu:
gwarantują – 1 pkt, nie gwarantują - 0 pkt

OCENA: 0-4 PKT (0 – brak; 4 – opis w pełni adekwatny)
Adekwatność opisu społeczno-gospodarczego gminy do
celów projektu

Wskazanie potrzeb i opis sytuacji osób z chorobami
neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera,
Parkinsona oraz dla osób starszych z terenu gminy:
wskazano - 2 pkt, nie wskazano - 0 pkt

Wskazanie i opis zasobów lokalowych na terenie
gminy adekwatnych do celów projektu:
wskazano – 2 pkt, nie wskazano - 0 pkt

Oceniający 2

UWAGI
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KRYTERIUM DODATKOWE OCENA: TAK 1 / NIE 0
Czy wskaźnik liczby osób w wieku poproduk., korzystających z
usług opiekuńczych (lub specjalistycznych usług opiekuńczych w
1
ramach zadań własnych gminy) wynosi lub przekracza 10,0
Wskaźnik ustalony jest na 1000 ludności w wieku
poprodukcyjnym

Suma punktów

Oceniający 1: data………………… podpis……………………..…………………

Oceniający 2: data………………… podpis……………………..…………………

1

Na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej woj. łódzkiego w 2016 r., http://www.obserwatoriumrcpslodz.pl/images/publikacje/_PDF/2016_09_27_Ocena_zasobow_pomocy_spol_dla_woj_lodz_za_rok_2016.pdf

