Gmina Końskowola
ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola

Dotyczy projektu: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17

Na terenie Gminy Końskowola realizowany jest projekt pn. Rozwój zintegrowanych usług
społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego - Gmina Końskowola, w ramach Osi
Priorytetowej 11 „Włączenie Społeczne” Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17
Celem projektu jest 1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności
publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.
Cel szczegółowy 2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie po 60 roku życia.
W ramach projektu usługi obejmują zajęcia:
W DZIENNYM DOMU POMOCY (DDP), który jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym
dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, a także zaspokojenie
potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu.
DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w
godzinach 7.00- 15.00. W zakresie wymogów o charakterze infrastrukturalnym, budynek DDP jest
dostosowany do potrzeb osób korzystających z usług/odbiorców wsparcia.
Liczba osób przebywających stacjonarnie w DDP jest nie większa niż 30.
DDP oferuje swoim podopiecznym:

usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

dwa posiłki w siedzibie DDP, na wynos lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania;
umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i
wspierających ruchowo;

dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i

towarzyskich;

pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z
placówkami służby zdrowia i urzędami.

pomoc logopedy i dietetyka

niektóre usługi rehabilitacyjne nie refundowane przez NFZ

wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego rehabilitacyjnego i wspierającego.
Rekrutacja do DDP odbywa się do momentu uzyskania pełnej grupy docelowej. W przypadku
zgłoszenia się większej liczby beneficjentów zostanie sporządzona lista rezerwowa osób
oczekujących.

Najważniejsze kryteria formalne jakie musi spełniać każdy uczestnik:
 wiek powyżej 60 roku życia kobieta, 65 lat mężczyzna
 zamieszkiwanie na terenie Gminy Końskowola
 niesamodzielność ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymagająca opieki.
 wskazania do korzystania z usług rehabilitacyjnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
Formularz rekrutacyjny jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskowoli, na stronie
internetowej www. konskowola.info.pl oraz w biurze Projektu.
Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisana zostanie umowa
uczestnictwa.
KLUB SENIORA
W ramach projektu funkcjonuje Klub Seniora jako Centrum Aktywnego Seniora, gdzie możliwe jest
prowadzenie zajęć mających na celu:
 zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej,
 zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną;
 prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej;
 tworzenie grup samopomocowych.
Zajęcia realizowane będą w dwóch 15 osobowych grupach.
Wszelkie informacje w biurze Projektu "Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami
UE" ul. Puławska 63, 24-100 Puławy.
PUNKT PORAD I KONSULTACJI działający przy Środowiskowym Domu Samopomocy
W ramach działalności Punktu udzielane będzie poradnictwo indywidualne w zakresie spraw
rodzinnych i opiekuńczych z psychologiem.
Poradnictwo pedagogiczne i socjalne w zakresie załatwiania spraw urzędowych, wypełniania
dokumentów i porad wychowawczych.
Wszelkie informacje w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Lubelska, 24-130 Końskowola.
Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2021r. w ramach środków pochodzących z dotacji.

