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Szczegółowy harmonogram realizacji zadao w projekcie  

,,Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego” 

 

L.P. Planowana realizacja zadania Okres realizacji Dodatkowe informacje 

1 Praca socjalna (objęcie osoby 

niesamodzielnej wsparciem 

pracownika socjalnego). 

Stworzenie IŚW i praca socjalna 

 

10.2021 – 06.2023 

 

Celem zadania jest świadczenie usług 

społecznych dla 

niesamodzielnych/niepełnosprawnych 

mieszkaoców powiatu Poddębickiego 

oraz  stworzenie indywidualnych 

ścieżek wsparcia (IŚW) i prowadzenie 

pracy socjalnej na rzecz 

niesamodzielnych uczestników 

projektu.  

 Wsparcie realizowane dla 20 

uczestników projektu. 

2 Usługi opiekuocze w miejscu 

zamieszkania 2. Usługi 

opiekuocze w miejscu 

zamieszkania (objęcie osoby 

niesamodzielnej wsparciem 

opiekuna w wymiarze 40 godzin 

w miesiącu przez okres do 18 

miesięcy). 

10.2021 – 06.2023,  

przy czym z udziałem 

uczestników projektu  

w okresie: 01.2022 – 

06.2023 

 

Celem zadania jest świadczenie usług 

opiekuoczych dla niesamodzielnych 

mieszkaoców powiatu Poddębickiego  

w miejscu zamieszkania 

realizowanych przez 

wykwalifikowanych opiekunów, w 

zakresie pomocy w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, 

opieki higienicznej, pielęgnacji oraz 

zapewnienia kontaktów z otoczeniem 

(gotowanie, zakupy, sprzątanie, 

opieka higieniczna, spacery, itp.). 

 

Wsparcie realizowane dla 20 

uczestników projektu. 

3 Usługi asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej (objęcie 

osoby niesamodzielnej 

wsparciem asystenta w wymiarze 

30  godzin w miesiącu przez 

okres do 18 miesięcy)osobistego 

osoby niepełnosprawnej  

10.2021 – 06.2023,  

przy czym z udziałem 

uczestników projektu  

w okresie: 01.2022 – 

06.2023 

 

Celem zadania jest świadczenie usług 

społecznych dla niesamodzielnych 

mieszkaoców powiatu Poddębickiego  

w formie usług asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej 

realizowanych przez 

wykwalifikowanych asystentów 

osobistych osób niepełnosprawnych, 
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w zakresie wspierania osób z 

niepełnosprawnościami w 

wykonywaniu podstawowych 

czynności dnia codziennego, 

niezbędnych do aktywnego 

funkcjonowania społecznego, 

zawodowego i edukacyjnego.  

Wsparcie realizowane dla 20 

uczestników projektu. 

4 Usługi w formie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego i 

opiekuoczego (możliwośd 

wypożyczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego np. łóżko, 

materac przeciwodleżynowy, 

wózek inwalidzki, balkonik, itp.). 

10.2021 – 06.2023,  

przy czym z udziałem 

uczestników projektu  

w okresie: 01.2022 – 

06.2023 

 

Celem zadania jest świadczenie usług 

społecznych dla mieszkaoców 

powiatu Poddębickiego w formie 

wypożyczalni sprzętu 

wspomagającego i pielęgnacyjnego 

zakupionego w ramach projektu.  

Wsparcie realizowane dla 60 

uczestników projektu. 

5  Poradnictwo prawne i 

psychologiczne. 

01.2022 – 06.2023 

 

Celem zadania jest poradnictwo 

krótko jak i długoterminowe, 

skierowanego w szczególności do UP 

o długotrwale obniżonym nastroju i 

stanach depresyjnych. Poradnictwo 

psychologiczne poprzedzone będzie 

diagnozą sporządzoną przez 

psychologa określającą ilośd 

przewidzianych sesji. 

 
Wsparcie realizowane dla 85 

uczestników projektu. 

6 Zapewnienie posiłków i 

transportu specjalistycznego 

(dowóz obiadu na pięd dni w 

tygodniu realizowany od 

poniedziałku do piątku, transport 

realizowany od poniedziałku do 

piątku). 

01.2022 – 06.2023 

 

Celem zadania jest zapewnienie 

ciepłych posiłków niesamodzielnym 

mieszkaocom powiatu Poddębickiego 

korzystającym z usług opiekuoczych w 

miejscu zamieszkania. 

Wsparcie realizowane dla 30 
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uczestników projektu 

7 Usługi opiekuocze z 

wykorzystaniem certyfikowanych 

urządzeo telemedycznych. 

10.2021 – 06.2023,  

przy czym z udziałem 

uczestników projektu  

w okresie: 01.2022 – 

06.2023 

 

Celem zadania jest  dostarczenie 

certyfikowanego  urządzenia 

medycznego w formie opaski 

telemedycznej pozwalające na 

zwiększeniu poczucia bezpieczeostwa 

i samodzielności UP. Opaska 

telemedyczna będzie wyposażona w 

detektor upadku, lokalizator GPS 

– usługa ważna w przypadku osób w 

początkowej fazie choroby 

Alzhaimera, przycisk SOS, dwustronną 

komunikację głosową umożliwiającą 

całodobowy bezpośredni kontakt z 

ratownikiem medycznym pracującym 

w Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego (CPR), komunikaty 

głosowe wspierające obsługę 

urządzenia, przypomnienie o zażyciu 

leków oraz monitoring zużycia baterii. 

Wsparcie realizowane dla 95 

uczestników projektu 

8 Usługi wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej 

(warsztaty specjalistyczne dla 

rodziców zastępczych i 

wychowanków rodzin 

zastępczych). 

01.2022 – 06.2023 

 

Celem zadania jest organizowanie 
jednodniowych warsztatów specjalst. 
dedykowanych rodzicom zastępczym i 
ich wychowankom. 
Warsztaty dla rodziców zast. odbywad 

się będą równolegle z warsztatami dla 

wychowanków, co pozytywnie 

wpłynie na zminimalizowanie 

ograniczeo czasowych UP.  

Wsparcie realizowane dla 67 

uczestników projektu. 

9 Specjalistyczne usługi opiekuocze 

(objęcie osoby z zaburzeniami 

psychicznymi wsparciem 

opiekuna w wymiarze 40 godzin 

10.2021 – 06.2023,  

przy czym z udziałem 

uczestników projektu  

w okresie: 01.2022 – 

Celem zadania jest kształtowanie 
umiejętności samodzielnego 
zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych i społecznych, 
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w miesiącu przez okres 18 

miesięcy). 

06.2023 

 

motywowanie do aktywności, leczenia 
i rehabilitacji oraz wspieranie, także w 
formie asystowania w codziennych 
czynnościach życiowych, interwencję i 
pomoc w rodzinie, pomoc w 
załatwianiu spraw urzędowych i 
znalezieniu zatrudnienia. Świadczone 
przez 
psychologa wsparcie obejmie: proces 

nawiązania relacji z os. chorującymi 

psych., 

Wsparciem  objętych zostanie 10 UP z 

zaburzeniami psychicznymi. 

 

 


