
Tytuł Projektu:  Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny  Województwa  Podkarpackiego na  lata  2014

-2020 

Nr i Nazwa Osi Priorytetowej:  VIII Integracja Społeczna

Nr i nazwa Działania: Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 31.03. 2022 r. 

Koszt całkowity projektu : 1 973 098,80 zł

Wkład własny gminy:  98 654,94 zł.

Dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Regionalnego

Programu Operacyjny  Województwa  Podkarpackiego na  lata  2014 -2020 wynosi: 1 874 443,86

zł,  

Celem głównym projektu jest: wzrost dostępu 30 osób niesamodzielnych, starszych – w wieku

poprodukcyjnych (osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym), w

tym 21 kobiet do dziennej opieki poprzez utworzenie dla nich miejsc opieki w nowo utworzonym

ośrodku zapewniającym opiekę dzienną (DDP) w gminie Jeżowe (powiat niżański)  do 31.03.2022r.

Opis Projektu:

Zadania jakie będą realizowane w ramach projektu:

1. Adaptacja i zakupy wyposażenia Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe

2. Organizacja opieki dziennej dla 30 uczestników w Domu  Dziennej Pomocy w Gminie Jeżowe

Grupą docelową projektu są osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65

roku  życia  w  przypadku  mężczyzn  (osobę,   która   ze   względu   na  stan   zdrowia   lub

niepełnosprawność  wymaga  opieki  lub  wsparcia  w  związku  z  niemożnością  samodzielne

wykonywania  co  najmniej  jednej  z  podstawowych  czynności  dnia  codziennego),  zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,będące mieszkańcami Gminy Jeżowe (Województwo

Podkarpackie).

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksową opieką w ramach DDP, który będzie ośrodkiem

wsparcia zapewniającym całodzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze

fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

W  ramach  powyższych  zadań  zostanie  przeprowadzona  adaptacja  parteru  budynku  Remizy

Strażackiej w Nowym Narcie aby w pełni został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zostanie również wyposażony w niezbędny sprzęt i umeblowanie.  W budynku DDP znajdować

będą się: szatnia, jadalnia, sala rehabilitacyjna, pokój wypoczynkowy, sala terapii/sala 



komputerowa,  dwie łazienki  (jedna przystosowana dla  osób niepełnosprawnych,  z  prysznicem),

kuchnia, pokój biurowy, pomieszczenie gospodarcze. 

W ramach zadania  zatrudniony zostanie Kierownik Ośrodka oraz trzech opiekunów. 

Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie, oraz dowóz do ośrodka, jeżeli nie będą w stanie

samodzielnie dojechać. 

Główne wskaźniki projektu:

Wskaźniki rezultatu:

1.  Liczba  wspartych  w  programie  miejsc  świadczenia  usług  społecznych,  istniejących  po

zakończeniu projektu: 30

2.  Liczba  utworzonych  w  programie  miejsc  świadczenia  usług  asystenckich  i  opiekuńczych,

istniejących po zakończeniu projektu: 30

3.  Liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  uczestniczących  w

zajęciach, u których nastąpi wzrost sprawności fizycznej/umiejętności społeczno-kulturowych oraz

umiejętności artystycznych przygotowujących do prowadzenia samodzielnego życia: 30

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost

umiejętności  załatwiania  spraw  urzędowych/wzrost  kompetencji  osobistych/pewności  siebie

przygotowujących do samodzielnego życia: 30

Wskaźniki produktu:

1.  Liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  objętych  usługami

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie : 30

2.  Liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  objętych  usługami

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie : 30

3.   Liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  które  zostały  objęte

doradztwem specjalistycznym (np. Prwnika/psychologa/terapeuty/dietetyka) : 30

4.   Liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  które  zostały  objęte

zajęciami (sportowo-rekreacyjnymi, społeczno-kulturowymi, artystycznymi) : 30

5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami : 1

6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) : 1

7.   Liczba  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  które  skorzystają  z

całodziennych usług opiekuńczych i wsparcia opiekunów w trakcie pobytu w DDP : 30

8.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystają z usług



świadczonych w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę : 30

Rekrutacja uczestników do udziału DDP zaplanowana jest na lipiec-sierpień 2019 r.

Więcej informacji  odnośnie warunków rekrutacji i  realizacji projektu otrzymać można  w biurze

projektowym pokój nr 18 Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem tel. 15 87 94 900, odpowiednie

informacje zamieszczone zostaną także na stronie internetowej http://www.jezowe.naszops.pl/

http://www.jezowe.naszops.pl/

