
Dzienny Ośrodek dla Osób 

Starszych w Pieczonogach 

„Przedsionek nieba”



Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie

Powiatu Proszowickiego poprzez utworzenie dla 40 osób dziennego ośrodka

opieki dla osób niesamodzielnych w Pieczonogach, zapewnienie im usług

opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również

wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

CELE PLACÓWKI



W ramach projektu zapewnione będzie co najmniej:
• Utworzenie Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych w Pieczonogach

„Przedsionek nieba”,
• Oferta zajęć:
o usprawniających ruchowo,
o kulturalno - oświatowych (takich jak wyjścia do kin i teatrów, nordic

walking, wycieczki),
o zajęć terapeutycznych (m.in. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia,

choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia
informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia, terapia ruchowa),

o udzielanie porad i pomocy w załatwianiu bieżących spraw,
• Transport z miejsca zamieszkania do ośrodka,
• Dwa posiłki.

REALIZACJA PROJEKTU



Indywidualne podejście
Pakiet usług jest dobierany indywidualnie po przeprowadzeniu
identyfikacji barier, potrzeb i potencjałów osoby, która spełnia
warunki formalne i zdecyduje się na podpisanie umowy
uczestnictwa w projekcie.

Partnerstwo
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa
Lider - Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Stanisława Biskupa
w Radziemicach z
Partner nr 1 - Gmina Pałecznica
Partner nr 2 - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” Oddział
w Pałecznicy

REALIZACJA PROJEKTU  c.d.



KOSZTY OGÓŁEM
• KOSZTY BEZPOŚREDNIE 2 941 941,34 zł;

 Zadanie 1 Utworzenie Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych (DOOS) 
w Pieczonogach - modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń, 
kwota 525 901,40 zł;

 Zadanie 2 Działania opiekuńczo – aktywizacyjne, kwota 1 819 888,45 zł,
 Zadanie 3 Klub seniora - zajęcia aktywizujące rekreacja i kultura, kwota 81 

320,00 zł;
 Zadanie 4 Usługi wspomagające - działania informacyjne, edukacyjne, 

poradnictwo dla Uczestników Projektu oraz ich rodzin opiekunów faktycznych; 
kwota 131 100,00 zł.

KOSZTY POŚREDNIE (15%) kwota 383 731,49 zł
WKŁAD WŁASNY rzeczowy kwota 241 200,00 zł
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE kwota 2 700 741,34 zł

BUDŻET 



Dziękuję za uwagę


