6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

W
ramach
tego
działania
mieszkańcy
powiatu
opoczyńskiego będą mogli nieodpłatnie wypożyczać
następujący
specjalistyczny
sprzęt
rehabilitacyjny:
koncentrator tlenu, aparat do bezdechu, wózek inwalidzki
z poduszką przeciwodleżynową, wózek inwalidzki dziecięcy,
krzesło toaletowe, łóżko rehabilitacyjne
z materacem, kule ortopedyczne, balkonik, materac
przeciwodleżynowy i podnośnik wannowy.
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 44

7. Korepetycje dla dzieci przebywające w pieczy
zastępczej.

Korepetycje dla ok. 50 dzieci z j. polskiego, matematyki,
fizyki, chemii, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, biologii
i geografii będą miały na celu wyrównanie braków
edukacyjnych
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 64

8. Poradnictwo specjalistyczne.

Dla rodzin zastępczych, zatrudnienie dwóch specjalistów
pracy z rodziną, którzy będą zajmowali się pomocą
w prawidłowym załatwianiu konkretnych spraw,
motywowali do rozwiązywania problemów, wzmacniali
w pełnieniu ról społecznych. W ramach projektu
zaplanowano również zatrudnienie na umowę zlecenie
pedagoga, logopedy oraz specjalisty interwencji
kryzysowej.
Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 64

Czas trwania projektu:
od 1 marzec 2020r. do 28 lutego 2023r.
Partnerzy projektu:
Fundacja „Dar dla Potrzebujących”,
ul. Wyszyńskiego 13A, 26–300 Opoczno,
tel. 509 513 750
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26–300 Opoczno,
tel. 44 736 14 64
Medycyna Rodzinna Wójcik Sp.j. , Jelnia 1,
26–340 Drzewica, tel. 690 690 002
Fundacja „Promyk Nadziei”, ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 2A, 26–300 Opoczno, tel. 514 322 803
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica,
tel. 48 375 79 85 , 48 375 66 31

Projekt „CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców
powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja „Dar dla Potrzebujących” jest
realizatorem projektu konkursowego pn.
„CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych dla
mieszkańców powiatu opoczyńskiego”
wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem Wiodącym realizacji projektu jest fundacja
„Dar dla Potrzebujących”, pozostali partnerzy to:
Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Gmina Paradyż,
Gmina Żarnów, Medycyna Rodzinna Wójcik Sp.j.,
Fundacja „Uśmiech Dziecka to nasz cel” oraz
Fundacja „Promyk Nadziei”.

Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Plac
Kościuszki 15a, 26–300 Opoczno, tel. 726 409 963
Gmina Paradyż, ul. Konecka 4,
26–333 Paradyż, tel. 44 758 40 82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26–330 Żarnów,
tel. 44 757 70 36

Koordynator Projektu:
Agnieszka Nalewczyńska tel. 515 355 004
Adres biura projektu:
Fundacja „Dar dla Potrzebujących”
ul. Wyszyńskiego 13A
tel. 509 513 750

e-mail: dar_dla_potrzebujacych@wp.pl
www.dardlapotrzebujacych.pl

Głównym celem projektu jest zwiększenie
dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych
386 osób, w tym: 232 osób niesamodzielnych,
100 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia,
54 dzieci przebywających w pieczy zastępczej
mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego do
usług społecznych i zdrowotnych poprzez
utworzenie nowych i zwiększenie liczby miejsc
świadczenia w/w usług w okresie realizacji
projektu i jego trwałości.

W ramach projektu zaplanowano
następujące działania:
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne skierowane są do
mieszkańców gminy Opoczno, gminy Drzewica i gminy
Żarnów. Obejmować będą pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi
opiekuńcze przysługiwać będą:
- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
- mogą być przyznane również osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić.
Ośrodki Pomocy Społecznej w Drzewicy i Żarnowie oraz
Fundacja „Promyk Nadziei”, przyznając usługi opiekuńcze,
ustala ich zakres i okres. Rada Gminy i Miasta w Drzewicy
określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Odpłatność jest ustalana na podstawie decyzji. Istnieje
możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat za te usługi.
Kontakt:
dla mieszkańców Gminy Drzewica –
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy,
ul. Stanisława Staszica 22, 26–340 Drzewica,
tel. 48 375 79 85 , 48 375 66 31
dla mieszkańców Gminy Żarnów – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żarnowie,
ul. Opoczyńska 5, 26–330 Żarnów, tel. 44 757 70 36
dla mieszkańców Gminy Opoczno – Fundacja „Promyk
Nadziei”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2A,
26–300 Opoczno, tel. 514 322 803

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są do
mieszkańców gminy Opoczno, Drzewica i Żarnów. Będą to
usługi
dostosowane
do
szczególnych
potrzeb
wynikających
z
rodzaju
schorzenia
lub
niepełnosprawności, które będą świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
W ramach tych usług zapewnione będą: rehabilitacja,
spotkania z psychologiem, lekarzem, prawnikiem
i logopedą. Usługa jest bezpłatna.
Kontakt:
Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”,
Plac Kościuszki 15a, 26–300 Opoczno, tel. 726 409 963

3. Kluby seniora
Klub seniora skierowany jest do mieszańców gminy
Opoczno i Drzewicy. Będzie on miejscem spotkań osób
starszych. Przeciwdziałać będzie osamotnieniu
i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu będą mogli
korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza
i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne,
plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. Udział
w zajęciach jest bezpłatny.
Kontakt:
Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, ul. Wyszyńskiego
13A, 26–300 Opoczno, tel. 509 513 750
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26–340 Drzewica,
tel. 48 375 79 85 , 48 375 66 31

4. Placówki wsparcia dziennego

Placówki przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży
w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie gminy
Opoczno i Paradyż. W ramach jej działania będą
zorganizowane
dla
dzieci
następujące
zajęcia:
komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem
oraz opiekuńczo – wychowawcze. Wszystkie dzieci
podczas zajęć będą miały zagwarantowany posiłek.
W ramach jej działania będą zorganizowane dla dzieci
następujące zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne,
plastyczne, teatralne, rekreacyjne, zajęcia z psychologiem
oraz opiekuńczo-wychowawcze.
Udział w zajęciach– bezpłatny.
Kontakt:
Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, ul. Wyszyńskiego
13A, 26–300 Opoczno, tel. 509 513 750
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu,
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, tel. 44 758 40 16

5. Usługi w ramach opieki paliatywnej/hospicyjnej
Świadczeniami w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej
domowej mogą być objęci pacjenci zamieszkali na terenie
powiatu Opoczno będący w stanie znacznego
zaawansowania choroby nowotworowej, lub innej
postępującej,
ograniczającej
życie
choroby
nienowotworowej, która nie poddaje się leczeniu
przyczynowemu. W ramach opieki paliatywno-hospicyjnej
domowej zapewniamy: zwalczanie bólu, leczenie
objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację,
fizjoterapię, masaż, wsparcie psychologa,
edukację
zdrowotną w tym poradnictwo dietetyczne osób objętych
opieką i członków ich rodzin. Opieka jest bezpłatna.
Warunkiem objęcia opieką hospicyjną w ramach projektu
jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zgoda
pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną
i hospicyjną w domu pacjenta.
Kontakt:
Medycyna Rodzinna Wójcik sp. j NZOZ Przychodnia
Rodzinna Dom-Med Jelnia 1, 26-340 Drzewica,
tel. 690 690 002

