Dom Opieki Dziennej ,,Pogodne Wzrastanie’’ – Informacja o projekcie
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
VIII Integracja społeczna
TYTUŁ PROJEKTU: Dom Opieki Dzienny,, Pogodne Wzrastanie’’
REALIZATOR PROJEKTU: Fundacja Pomocy Młodzieży im .Św. Jana Pawła
II ,,WZRASTANIE’’ z siedzibą w: Łopuszka Mała 13, 37-220 Łopuszka Mała.
Cel i opis projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych, które umożliwiają zwiększenie aktywności społecznej 30
osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (os. zagrożonych
ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym)tj. osoby , które ze względu na
stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z
niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych
czynności dnia codziennego ( 18 kobiet i 12 mężczyzn), zamieszkałym na terenie
powiatu jarosławskiego .
W ramach projektu:
Wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń do celów stworzenia ośrodka opieki
dziennej, który będzie posiadał następujące pomieszczenia( zgodnie z wytycznymi) i
łącznie będzie zajmował powierzchnie 375,97m2.
⦁

Pokój dziennego pobytu

⦁

Pokój wypoczynkowy

⦁

Terapia indywidualna

⦁

Aneks kuchenny

⦁

Sala ćwiczeń i rehabilitacji

⦁

Świetlica, jadalnia i zajęcia artystyczno-plastyczne

⦁

Łazienka dla niepełnosprawnych

⦁

Łazienka WC
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⦁

Korytarze, klatka schodowa, winda

⦁

Pomieszczenie gospodarcze

⦁

Podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający dostęp do
domu opieki dziennej ( przed budynkiem).

Usługa będzie miała charakter okresowy i służyć będzie osobom
potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w cyklach 5dniowych( od poniedziałku do piątku, w godz. od 07.00 do 15.00), przez cały
rok. W ramach 8-godzinnych działań będą realizowane usługi opiekuńcze i
pielęgnacyjne, specjalistyczne wsparcie tj. prawnik, psycholog, terapeuta,
zajęcia artystyczno-kulturalne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportoworekreacyjne. Uczestnicy Projektu będą mieli zapewnione wyżywienie(dwa
posiłki dziennie). W przypadku osób samotnych, bez możliwości pomocy ze
strony opiekunów lub w przypadku niepełnosprawności, która utrudniała by
lub uniemożliwiała dojazd do placówki na zajęcia, zapewniona zostanie
możliwość transportu z miejsca zamieszkania do DOD ,,POGODNE
WZRASTANIE’’ i powrotu do miejsca zamieszkania dla 50% Uczestników
Projektu.
Udział w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zastosowania częściowej
odpłatności (10% kosztów wsparcia 1 Uczestnika Projektu na miesiąc), w
przypadku Uczestnika Projektu, którego dochód przekracza 150% kryterium
dochodowego, jednak nie więcej niż 250zł/m-c.
Ponadto w programie są przewidziane wycieczki jednodniowe oraz wycieczki
do miejsc kultury, przyrody. Jest również możliwość skorzystania z kaplicy
oraz terenu rekreacyjnego na terenie Fundacji.
Planowane efekty realizacji: realizacja projektu zapewni osobom opiekę i
pielęgnację, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
bieżących spraw życia codziennego, naukę wspólnego życia w grupie i
środowisku, wzrost poziomu aktywności i samodzielności oraz zdrowe
odżywianie co poprawi komfort życia Seniorów.
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Całkowita wartość projektu wynosi: 1 833756,00zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 558692,60zł
Wkład Własny: 99995,80zł.
Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 1 733760,20zł.

3

