
usługi opiekuńcze: pomoc w zaspokajaniu

 zagospodarowanie czasu wolnego – m.in. zajęcia

aktywizacja w sferze społeczno – kulturalnej, 

spotkania ze specjalistami, w tym: z psychologiem,

organizacja imprez okolicznościowych, np. wystawa

zajęcia edukacyjne, w tym z obsługi urządzeń

obiekt dostosowany dla osób 

kompleksowe wsparcie – działania opiekuńcze 

pobyt w Klubie Wsparcia Dziennego sześć godzin
dziennie we wszystkie dni robocze; 
transport dla osób, które będą miały problem 

wyżywienie w postaci cateringu (dwa posiłki dziennie);
miejsce do bezpiecznego i godnego spędzania czasu
wolnego;
MIŁĄ, RODZINNĄ ATMOSFERĘ!

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG:
 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, w szczególności seniorzy, 
osoby z niepełnosprawnością i z chorobami

przewlekłymi, o niskich dochodach 
zamieszkujące gminę Debrzno

 
ZAKRES WSPRACIA:

   

codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
pielęgnacja - zalecona przez lekarza;

artystyczne, ruchowe, kulinarne, trening pamięci, zajęcia
towarzyskie;

w tym wyjazdy do kina, opery, teatru, itp.;

prawnikiem, fizjoterapeutą, pielęgniarką środowiskową,
podologiem, kosmetologiem, itp.;

prac członków Klubu, spotkania świąteczne;

cyfrowych (komputer, tablet, telefon), bezpieczeństwa
cyfrowego.

 
ZAPEWNIAMY: 

 

z niepełnosprawnościami;

i edukacyjne dobierane indywidualnie;

z dojazdem do Klubu Wsparcia Dziennego;

warsztaty tematyczne z zakresu doskonalenia

warsztaty wytchnieniowe dla opiekunów

poradnictwo medyczne, prawne i psychologiczne.

aktywizację w sferze społeczno – kulturalnej:
możliwość wyjazdów do kina, teatru, opery,
zwrot kosztów przejazdu,
poczęstunek kawowy w trakcie zajęć.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG:
 

opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych
zamieszkujący powiat człuchowski

 
 Opiekun faktyczny czyli osoba pełnoletnia opiekująca się

osobą potrzebującą wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym 
i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania

takiej opieki, najczęściej członek rodziny.
 

ZAKRES WSPRACIA:
  

umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi:
podstawowe zagadnienia z zakresu geriatrii i opieki
nad seniorami, system opieki społecznej dla
seniorów, zalecenia żywieniowe dla seniorów;

faktycznych: odporność na stres i techniki relaksacji;

 
ZAPEWNIAMY:

 

REKRUTACJA:
 

 marzec - kwiecień 2021
wrzesień - październik 2021

marzec - kwiecień 2022
  

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji  i uczestnictwa
w projekcie pn. "Klub Wsparcia Dziennego"
dostępnym na stronie www.stowdeb.pl 

oraz w Biurze Projektu.
 

Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!

Udział bezpłatny!

Utworzenie i działalność Klubu Wsparcia Dziennego                      
w Debrznie dofinansowana została w ramach
realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno” wspólnie z Gminą Debrzno
projektu partnerskiego pn.: „Klub Wsparcia Dziennego”       
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 06.02.02.
Rozwój Usług Społecznych.



Biuro projektu:
Stowarzyszenie 
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 750
www.stowdeb.pl 
e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl
osoba do kontaktu: Anna Kozicka

Partner projektu:
Gmina Debrzno
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Debrznie
ul. Ogrodowa 27
77-310 Debrzno
tel. 59 833 54 39
www.ops.debrzno.pl
e-mail: dyrektor_ops@wp.pl
osoba do kontaktu: Paweł Władyczak

KLUBU

WSPARCIA

DZIENNEGO

ZAPRASZAMY DO  NOWO

UTWORZONEGO

W DEBRZNIE

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej           
 48 osób (33K i 15M) zagrożonych ubóstwem              
 lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie
dostępności do wysokiej jakości usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej oraz wzrost
umiejętności i wiedzy 24 opiekunów faktycznych    
 (20K i 4M) osób niesamodzielnych w zakresie opieki
nad tymi osobami. 

Okres realizacji projektu: 
01.11.2020 r. - 31.10.2022 r.

Wartość projektu: 
1.453.720,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 
1.235.662,68 zł

Jesteś zainteresowany/ zainteresowana?
Zadzwoń, napisz lub przyjdź!

https://www.google.com/search?q=ops+debrzno&oq=ops&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i57j69i59j0l4.4437j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

