
  

  
Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz 

Beneficjent Projektu: 
Gmina Wieprz 
Adres: ul. Centralna 5 
34-122 Wieprz 
 

 

                                               Logo: 

 

Informacje o projekcie 
 
Gmina Wieprz przystąpiła do realizacji Projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki i 

Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR. 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie gminy Wieprz, 

poprzez utworzenie pierwszego Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji. 

Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy oraz jedyna, która posiada bazę lokalową 

i wyposażenie dostosowane do potrzeb Beneficjentów.  

Dzienny Dom Seniora powstał w Wieprzu przy ul. Podgórze 18 na poddaszu Gminnego 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Budynek, jak i pomieszczenia pozbawione są barier 

architektonicznych i dostosowane do potrzeb i liczby uczestników. 

W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren wokół ośrodka, na który dowożeni będą 

Beneficjenci. Wyrównanie i utwardzenie parkingu ma pozwolić osobom starszym, o ograniczonych 

możliwościach ruchowych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, dojechać do podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych. Zamontowana zostanie klimatyzacja w pomieszczeniach, w których 

przebywać będą Beneficjenci. Przewiduje się także zakupienie specjalistycznego sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz części wyposażenia pomieszczeń. Zadania te realizowane są przez gminę 

Wieprz. Natomiast prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób starszych, zlecone zostało na zasadach 

zadania publicznego, Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”, wyłonionemu 

w drodze ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

Grupą docelową są osoby starsze powyżej 60 roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Wieprz, 

wymagające pomocy w czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych. Uczestnikiem nie 

może być osoba całkowicie niesamodzielna.  

 

W grudniu 2019 roku rozpoczęto rekrutację Beneficjentów, która ma charakter otwarty do 

wyczerpania liczby miejsc.  

Wymagane w rekrutacji dokumenty: 

1) pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do placówki lub jej przedstawiciela 

ustawowego – deklaracje uczestników przyjmowane są w siedzibie GOPS w Wieprzu, 

2) załącznik do deklaracji stanowi zaświadczenie lekarskie, zawierające co najmniej: 

a) określenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia pacjenta, niezbędnych w przypadku 

konieczności podjęcia działań terapeutycznych i opiekuńczych przez personel ośrodka, bądź udzielenia 

informacji służbom medycznym, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczestnika, 

b) określenia dopuszczalnych form usprawniania ruchowego uczestnika, bądź ograniczeń w tym 

zakresie. 
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W ramach oferty ośrodka, świadczone będą trzy rodzaje usług: 

1) usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne 

Ośrodek wsparcia czynny jest przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 16.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Uczestnicy dowożeni są do i z placówki, 

pojazdem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka zapewnia pomoc w 

podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie przy 

wykorzystaniu środków higienicznych oraz zakupionego sprzętu i wyposażenia. Realizacja usług 

odbywa się w oparciu o indywidualne plany działania, opracowane przez zespół terapeutyczny, dla 

każdego uczestnika. 

Harmonogram dnia w dziennym domu: 

8:00-8:30 Przyjazd uczestników; 

8.30-9:00 Śniadanie; 

9:00-11:00 Zajęcia integracyjne, socjoterapia- zajęcia warsztatowe; 

11:00-13:30 Zajęcia specjalistyczne (grupowe); 

13:30-14:00 Obiad; 

14:00-16:00 Terapie indywidualne; 

16:00-16:30 Odwóz uczestników do domu. 

2) usługi aktywizująco – usprawniające 

Ośrodek oferuje formy wsparcia w postaci terapii zajęciowych, zajęć podnoszących sprawność fizyczną, 

imprez integracyjnych, rekreacyjno – rozrywkowych, okolicznościowych, organizacji czasu wolnego. 

Usługi aktywizująco – usprawniające realizowane są w odniesieniu do zapotrzebowania, przy 

wykorzystaniu następujących form terapii: 

- terapie grupowe prowadzone przez terapeutę zajęciowego we współpracy z opiekunami oraz 

zapraszanymi gośćmi (m.in. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, terapia za pomocą tańca  

i ruchu, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia ruchowa, edukacja, terapia informatyczna); 

- terapie indywidualne prowadzone przez fizjoterapeutę we współpracy z opiekunami, przy 

wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, zakupionego w ramach projektu (m.in. 

masaż klasyczny, relaksacyjny, zabiegi fizykoterapii, kinezyterapia, innowacyjne ćwiczenia 

kognitywne). 

      3) usługi wspomagające 

W ramach usług prowadzone będą prace polegające na udzielaniu informacji, edukacji, wsparcia i 

poradnictwa, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin/opiekunów nieformalnych oraz działania 

indywidualne w ramach współpracy z rodziną w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, 

wskazywaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznych. Placówka udzielać 

będzie także wsparcia psychologicznego oraz przedstawiać uczestnikom i ich rodzinom możliwości 

spędzania czasu wolnego poza placówką, w tym motywować ich do podjęcia aktywności i uczestnictwa 

w zajęciach oraz imprezach organizowanych poza placówką. 

Planuje się również działania uzupełniające: 

- pomoc w załatwianiu wizyt u lekarza, współpraca ze służbami medycznymi, 

- pomoc w załatwianiu różnego rodzaju usług i napraw, w szczególności osobom samotnym. 
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Realizacja projektu pozwoli zapewnić dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. Przyczyni się do 

lepszego funkcjonowania Beneficjentów i ich rodzin. Placówka zapewniając wsparcie umożliwi 

pozostawanie osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowić będzie wsparcie w 

codziennym funkcjonowaniu ich oraz ich rodzin. Opieka nad osobami starszymi dostosowana będzie w 

każdym wymiarze do ich potrzeb. Prowadzić będzie do ograniczenia wykluczenia społecznego oraz do 

poprawy stanu zdrowia. 

 

Termin realizacji projektu: od 04.11.2019r. do 03.11.2022r. Całkowita wartość projektu wynosi 

2 026 053,05 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 1 867 226,88 zł, wkład własny gminy Wieprz 

ustalony został w wysokości 158 826,17 zł. 

 

 
 

 

 

 


