
Rozwój usług społecznych 
świadczonych w interesie 

ogólnym 
W Gminie Pełczyce 



Cele projektu: 

 Wzrost dostępności usług społecznych 

      > zatrudnienie opiekuna domowego 

   > zatrudnienie Asystenta Osobistego Osoby        
  Niepełnosprawnej  (AOON) 

   > zatrudnienie opiekuna specjalistycznego 

 Objęcie 5 osób niesamodzielnych w/w usługami 

 Wsparcie 5 opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych 

 Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco – 
pielęgnacyjnego 



zadanie 1. Usługi społeczne świadczone dla 
osób niesamodzielnych 
 

W I i II kwartale roku zostaną przeszkolone 3 osoby: 

 

1.OPIEKUN DOMOWY  

PRACA W WYMIARZE 40H/MC 

 Szkolenie z zakresu usług opiekuńczych (80h) 

 Szkolenie z zakresu opieki przedmedycznej (8h) 



zadanie 1. Usługi społeczne świadczone dla 
osób niesamodzielnych 

2. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ  (AOON) 

PRACA W WYMIARZE 160H/MC 

 Szkolenie z zakresu świadczenia usług 
asystenckich (60h teoria, 20h praktyka) 



 
zadanie 1. Usługi społeczne świadczone dla 
osób niesamodzielnych 

 

3. OPIEKUN SPECJALISTYCZNY 

PRACA W WYMIARZE 40H/MC 

 Szkolenie z zakresu prawidłowej pielęgnacji 
osoby starszej 90 h 

 Szkolenie z zakresu opieki przedmedycznej 8h 



zadanie 2. Wsparcie opiekunów 
faktycznych osób niesamodzielnych  

Głównym celem wsparcia 
opiekunów faktycznych 
jest poprawa kondycji 
fizycznej i psychicznej 
oraz wsparcie ich w 
rozwiązywaniu 
problemów.  



zadanie 2. Wsparcie opiekunów faktycznych 
osób niesamodzielnych  

5 opiekunów faktycznych 
przejdzie: 

 Szkolenie z zakresu opieki przedmedycznej 8h 

 Szkolenie z zakresu prawidłowej pielęgnacji 
osoby starszej 8h 

 Spotkania ze specjalistą pracy socjalnej 2h/mc 

 Spotkania z psychologiem 2h/mc 



zadanie 3. Stworzenie wypożyczalni sprzętu 

wspomagająco-pielęgnacyjnego  

 W ramach tego zadania 
zostaną zakupione 
sprzęty wspomagająco – 
pielęgnacyjne 

 Wypożyczalnia będzie 
działała bezpłatnie! 

 Korzystanie ze sprzętu 
pozwoli zwiększyć 
samodzielność osób 
niesamodzielnych 



zadanie 3. Stworzenie wypożyczalni sprzętu 
wspomagająco-pielęgnacyjnego  

Zostanie dokonany zakup: 

 Łóżko rehabilitacyjne  2 szt. 

 Materac przeciwodleżynowy 5 szt. 

 Wózek inwalidzki 2 szt. 

 Balkonik 4 szt. 

 Kule ortopedyczne 2 szt. 

 Rower – trenażer rehabilitacyjny 2 szt. 



Planowane efekty: 

 Zwiększenie usług społecznych 
świadczonych dla osób niesamodzielnych 

 Poprawa kondycji psychicznej i wsparcie 
opiekunów faktycznych 

 Stworzenie wypożyczalni sprzętu 
wspomagająco – pielęgnacyjnego  



Wartość projektu 
 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu 
wynosi  283 800 zł  

 Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 
241 230  zł 

 Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w 
kwocie 28 380 zł 

 Wkład własny ze środków własnych budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  

    14 190 zł 

 



Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! 

 

,,Rozwój usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym w 

Gminie Pełczyce’’ 

 

 W razie pytań zapraszamy do siedziby MGOPS  w 
Pełczycach  

ul. Starogrodzka 12 

lub kontaktu telefonicznego 507 971 913, 95 7684200 

 


