Centrum Usług
Społecznych dla powiatu
bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW:

Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego Na Lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Włączenie Społeczne
Działanie IX. 2.Usługi Na Rzecz Zagrożonych Ubóstwem Lub Wykluczeniem Społecznym.
Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne I Zdrowotne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
02.05.2018 - 30.04.2021

Dofinansowanie projektu z UE: 3 971 728,36 zł

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w tym osób z
niepełnosprawnością , jak również osób będących opiekunami
faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie
powiatu bełchatowskiego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług
społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu
bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się
do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

Projekt partnerski realizowany przez:
Lider projektu
●

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ,

Partnerzy
●

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE,

●

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE,

●

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE,

●

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE,

●

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZELOWA.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP
Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie
tzw. opieki wytchnieniowej, dzięki czemu
osoby
zajmujące
się
na
co
dzień
niesamodzielnym bliskim będą mogły powrócić
do życia zawodowego, bądź też będą miały
możliwość podjęcia innych działań, na które nie
mogły sobie pozwolić ze względu na swe
obowiązki.

W ramach projektu zaadoptowany został lokal do potrzeb domu dziennego pobytu.

Nasz punkt jest otwarty w dni powszednie od poniedziałku do
piątku w godzinach 10-18 (poniedziałek, środa i piątek) lub 12-20
(wtorek i czwartek) oraz w sobotę w zależności od potrzeb
uczestników. Dla osób, dla których miejsce świadczenia usługi
stanowi barierę zapewniony jest dowóz i odwóz. Z usług DDP
korzysta 39 podopiecznych, nad których bezpieczeństwem czuwa
dwóch opiekunów i terapeuta. Wszyscy uczestnicy mają
zagwarantowany posiłek.

W trakcie sprawowania opieki realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające,
dydaktyczne, terapia przez sztukę, warsztaty tematyczne, spacery i imprezy okolicznościowe.
Celem działań jest: zorganizowanie uczestnikom czasu, rehabilitacja, terapia sensoryczna,
motoryczna oraz poznawczo – behawioralna.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ Świetlica Środowiskowa
Misją Świetlicy jest pomoc dzieciom, młodzieży
niepełnosprawnej w wieku od 3 do 18 lat oraz ich rodzinom,
które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i
materialnej. Z naszej pomocy korzysta 36 osób
niesamodzielnych z terenu powiatu bełchatowskiego. nad
których bezpieczeństwem czuwa kierownik świetlicy, dwóch
opiekunów i psycholog. Dla osób, dla których miejsce
świadczenia usługi stanowi barierę zapewniony jest dowóz i
odwóz. Wszyscy uczestnicy mają zagwarantowany posiłek.

Podopieczni wraz z opiekunami, przynajmniej raz w miesiącu wychodzą do kina i raz na dwa
miesiące, do teatru.

Dzieci otrzymują wsparcie w postaci
kompetencji: porozumiewania się w
języku polskim, społeczne i
obywatelskie, świadomość i ekspresja
kulturalna, oraz informatyczne. Dzieci
również codziennie uczestniczą w
zajęciach w Sali Doświadczeń Świata.

W trakcie zajęć na Świetlicy dzieci mają możliwość wyrównania braków i zaległości szkolnych,
rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań. Dzieci wychodzą na spacery i różne wycieczki.

Organizowane są również zajęcia muzyczne i taneczne, arteterapii, wdrażanie terapii przez
sztukę, zabawy kształtujące koordynację ruchową, sprawność fizyczną, manualną i myślenia,
gry i zabawy dydaktyczne. Raz na dwa miesiące organizowane są konkursy, za udział w których
uczestnicy otrzymują nagrody.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie Partner w projekcie Centrum
Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego, od września 2018 r. w ramach
realizacji projektu CUS rozpoczął działalność związaną z prowadzeniem nieodpłatnie
Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego. Z pozyskanych środków z EFS zakupiono
następujący sprzęt rehabilitacyjny: 10 łóżek rehabilitacyjnych, 10 materacy
przeciwodleżynowych i schodołaz kroczący.

2 podnośniki transportowo-kąpielowego, 3 fotele obrotowo-kąpielowych, 3 wózki
inwalidzkie oraz 4 chodziki trójkołowe

Od października 2018r. do 11.03.2019r. podpisano 25 umów z osobami niesamodzielnymi
lub ich opiekunami faktycznymi na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego. Pracownik ds.
obsługi. Do PCPR systematycznie napływają wnioski na wypożyczenie kolejnych sprzętów.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZERCOWIE usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Szczerców
W ramach realizowanego projektu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
zatrudnia opiekunkę, która świadczy usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania osób
niesamodzielnych. Celem usług opiekuńczych jest zwiększenie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych. Opiekunka zapewnia uczestnikom projektu m.in. pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą
przez lekarza, kontakty z otoczeniem.
Opiekunce został zakupiony
rower elektryczny, aby sprawniej
mogła przemieszczać się do
swoich klientów.

W projekt zaangażowany jest pracownik socjalny, który rekrutuje osoby
niesamodzielne, prowadzi dokumentację związaną z przyznawaniem i
odpłatnością za usługi, monitoruje pracę opiekunki i sporządza z tego
notatki służbowe, świadczy pracę socjalną w środowisku, przeprowadza
wywiady środowiskowe. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto
3 niesamodzielne osoby (3K). Ze środków pozyskanych w ramach
projektu opiekunowi w ośrodku pomocy społecznej wypłacane jest
wynagrodzenie, pracownik socjalny z tytułu powierzonych dodatkowych
czynności ma przyznany dodatek specjalny.
Realizacja zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Szczercowie przyczyni się do osiągnięcia
celu głównego projektu, czyli zwiększenia dostępności
do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług
opiekuńczych w Gminie Szczerców.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
W
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projektu
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niepełnosprawnych udziela wsparcia 12 osobom niepełnosprawnym,
niesamodzielnym (w tym 10 poruszającym się na wózkach
inwalidzkich).
Wsparcie w formie usług asystenckich jest ogromnie pomocne dla
uczestników projektu, jak również jest dużym odciążeniem dla
członków

rodziny.

Uczestnicy

szczególnie

doceniają

pomoc

asystentów podczas wyjść z domu i przy pokonywaniu barier
architektonicznych, w tym pomoc w dotarciu do lekarza, apteki, na
specjalistyczne badania lekarskie, w dotarciu na rehabilitację, do
sklepu, fryzjera czy szkoły. Dodatkowo otrzymują pomoc w
załatwianiu często trudnych i skomplikowanych spraw urzędowych,
wypełnianiu i składaniu dokumentów.

Wspieranie uczestników projektu przez asystentów w spędzaniu czasu wolnego przyczynia się do
aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Usługa asystencka jest świadczona bezpłatnie, w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i
stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby uczestników projektu.
Dodatkowo dwóch pracowników socjalnych służy wsparciem i pomocą uczestnikom projektu.
Pracownicy socjalni pomagają w rekrutacji do projektu, przeprowadzają wywiady środowiskowe i
przyznają pomoc finansową w formie zasiłków celowych, tworzą indywidualne ścieżki wsparcia
uczestników, współpracują z asystentami oraz motywują uczestników do aktywizacji społecznej,
zawodowej i edukacyjnej.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE -

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów
Usługi opiekuńcze świadczone są aktualnie dla 11 niesamodzielnych osób, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W ramach projektu zatrudniono 2 opiekunki, które
posiadają odpowiednie kwalifikacje do świadczenia pomocy osobom niesamodzielnym.
Opiekunki zapewniają uczestnikom projektu:
● pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
● pielęgnację zleconą przez lekarza,
● opiekę higieniczną,
● kontakty z otoczeniem.

Z uwagi na trudności w komunikacji i duże odległości
pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
a miejscem świadczonych usług w ramach projektu zakupiono
2 rowery, które ułatwiają przemieszczanie się opiekunek oraz
mają pozytywny wpływ na środowisko.

Z uczestnikami projektu został podpisany
kontrakt trójstronny, w oparciu o świadczone
usługi, pomiędzy uczestnikiem projektu,
opiekunką i pracownikiem socjalnym.
W projekt zaangażowanych jest 2 pracowników
socjalnych, którzy prowadzą dokumentację
związaną z przyznawaniem i odpłatnością za
usługi, monitorują pracę opiekunek i świadczą
pracę socjalną w środowisku.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- miejsce krótkookresowego pobytu spełniające wymogi DDP
W związku z realizacją projektu w Stowarzyszeniu dokonano remontu. Wyremontowano wszystkie pomieszczenia
użytkowe: trzy sale do prowadzenia zajęć, szatnię, kuchnię i łazienkę. Naprawiono, wyrównano oraz odmalowano
ściany, w dwóch salach wymieniono wykładziny, wstawiono nowe drzwi, wymieniono część instalacji elektrycznej.
Zakupiono nowe meble (4 szafy, 6 stołów, 24 krzesła, 4 fotele, 2 biurka, 2 szafki na buty i wieszak na kurtki oraz
komplet mebli kuchennych), telewizor, lodówkę, 2 czajniki, mikrofalówkę.

Zakupiono również 2 laptopy z oprogramowaniem do pracy logopedy i psychologa, programy
logopedyczne, rzutnik oraz urządzenie wielofunkcyjne do drukowania materiałów do zajęć i aparat
fotograficzny.

W czasie zajęć uczestnicy wykonują wiele prac plastycznych (różnego rodzaju kartki okolicznościowe,
figurki, dekoracje), grają w gry planszowe i edukacyjne, mogą posłuchać opowiadań. Projekt obejmuje
12 beneficjentów, którzy Trzy razy w tygodniu korzystają z zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych i
psychologicznych. Podczas zajęć towarzyszą im wolontariusze, gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji.

W ramach projektu organizujemy wycieczki dla podopiecznych. Odwiedzili m.in. Zoo w Borysewie, gospodarstwo
agroturystyczne „Kardynał” w miejscowości Grobla koło Kluk, obejrzeli kilka ciekawych i wartościowych filmów podczas

wypadów do kina Helios w Bełchatowie, a także mieli możliwość uczestniczenia w Jasełkach wystawianych przez dzieci ze
szkoły podstawowej w Czestkowie. Kilkukrotnie mieli okazję obejrzeć wystawy lokalnych artystów w Domu Kultury. Na
terenie naszej placówki odbywają się ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek i zabawami na świeżym powietrzu.
Beneficjenci korzystają z sali gimnastycznej udostępnianej nam przez pobliską szkołę.

Kilkukrotnie mieli oni okazję obejrzeć wystawy lokalnych artystów w Domu Kultury. Na terenie naszej

placówki odbywają się ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek i zabawami na świeżym powietrzu.
Beneficjenci korzystają z sali gimnastycznej udostępnianej nam przez pobliską szkołę.

Dziękujemy za uwagę

