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Zał. nr 9 do Regulaminu uczestnictwa i 

rekrutacji w Projekcie Usługi opiekuńcze 

dla osób wymagających wsparcia w 

gminie Wieruszów” 

Informacje na temat usług w projekcie 

Planowana liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług i osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 

Rodzaj usługi Planowana liczba 

wspartych  

w programie miejsc 

świadczenia usług 

społecznych 

 

Grupa docelowa projektu: 

Osoby 

niesamodzielne 

 

1.Usługi opiekuńcze 

w miejscu 

zamieszkania 

24 miejsc 24 osób - 

2.Dowóz posiłków  12 miejsc 12 osób  - 

3.Wypożyczalnia 

sprzętu  

22 miejsc 22 osób - 

 

Usługa 1 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  

1. Czy to jest propozycja dla mnie?  

Tak – jeżeli jesteś osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego.  

Tak – jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Wieruszów. 
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2. Na czym polegają usługi opiekuńcze ? 

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby 

niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb. Celem usługi jest 

zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w miejscu zamieszkania bez 

konieczności kierowania do DPS. 

 

3. Jakie wsparcie oferują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? 

Usługi o charakterze opiekuńczym: 

- toaleta podopiecznego. 

- pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej i pościelowej.  

- prześcielenie łóżka. 

- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.  

- pomoc w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych  

- zgłaszanie wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, zabiegów oraz towarzyszenie w 

nich (jeżeli zachodzi taka potrzeba), realizacja recept za środki pieniężne osoby 

objętej usługami (w najbliższej okolicy miejsca jej zamieszkania/pobytu).  

- przygotowywanie posiłków lub produktów na pozostałą część dnia. 

- pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie  

- załatwianie w razie potrzeby spraw urzędowych (lub towarzyszenie przy ich 

załatwianiu). uiszczanie opłat (środkami pieniężnymi osoby objętej usługami). 

- podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, pomoc w organizowaniu czasu 

wolnego oraz kontaktach z najbliższym otoczeniem i środowiskiem lokalnym  

Usługi o charakterze gospodarczym: 

- przynoszenie opału i palenie w piecu, wynoszenie popiołu, 

- pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń osoby objętej usługami, 

- utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, 
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- pranie odzieży i bielizny pościelowej w pralce, 

- dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i innych niezbędnych w 

gospodarstwie domowym lub towarzyszenie przy ich dokonywaniu (zakupy 

dokonywane są za środki pieniężne osoby objętej usługami, w najbliższej okolicy 

miejsca jej zamieszkania/pobytu).  

 

4. Miejsce świadczenia usługi 

Usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą.  

 

Usługa 2 – Dowóz posiłków 

1. Czy to jest propozycja dla mnie?  

Tak – jeżeli jesteś osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego.  

Tak – jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Wieruszów. 

 

2. Na czym polega usługa Dowóz posiłków  ? 

Celem usługi jest zapewnienie osobom niesamodzielnym, zagrożonym ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym wsparcia w formie dowozu posiłków do miejsca zamieszkania 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.  

 

3. Jakie wsparcie oferuje usługa Dowóz posiłków  ? 

Dowóz posiłków: zupa i drugie danie do osób potrzebujących wsparcia.  

4. Miejsce świadczenia usługi  

Gmina Wieruszów  
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Usługa 3 – Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego .  

1. Czy to jest propozycja dla mnie?  

Tak – jeżeli jesteś osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

Tak – jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Wieruszów . 

 

2. Na czym polega usługa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - opiekuńczego ? 

Usługa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego obejmuje wspieranie 

osób niesamodzielnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, 

niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. 

Usługa ta polega na wypożyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 

w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek 

oraz indywidualne potrzeby osoby niesamodzielnej.  

 

3. Jakie wsparcie oferuje usługa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i 

opiekuńczego w miejscu zamieszkania? 

W ramach usługi przy wsparciu opiekunek osób starszych i  osób niepełnosprawnych 

oferowane są do wypożyczenia sprzęty wysokiej jakości usprawniające dysfunkcje osób 

wymagających wsparcia. Za wypożyczanie sprzętu nie będą pobierane opłaty.  

4. Miejsce świadczenia usługi. 

Usługi realizowane są w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą – gmina 

Wieruszów. 
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