
 
Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące  

dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój 

Projekt realizowany przez Fundację „Merkury” w partnerstwie z Gminą Jedlina Zdrój ma na 

celu stworzenie kompleksowego systemu wsparcia opiekuńczego i aktywizującego dla 

osób niesamodzielnych zamieszkujących Gminę Jedlina. 

W ramach projektu w Jedlinie Zdrój zostanie utworzony Klub Seniora, gdzie osoby starsze 

będą mogły codziennie aktywnie spędzać czas.  Dla Seniorów zaplanowano, m.in. : 

 zajęcia ruchowe 

 terapię zajęciową 

 trening pamięci 

 zajęcia stymulujące funkcje poznawcze 

 zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe 

 poradnictwo prawne. 

Dodatkowo animator czasu seniora oraz animator środowiskowy będą dbać o to, aby 

Klub był również miejscem integracji  Seniorów ze sobą i z lokalną społecznością. 

Na teranie Gminy Jedlina będą również świadczone usługi opiekuńcze dla osób 

niesamodzielnych. Wykwalifikowani opiekunowie będą odwiedzać podopiecznych w 

miejscu ich zamieszkania, pomagając im w codziennych czynnościach, np. robieniu 

zakupów, przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, załatwianiu spraw urzędowych. 

Ponadto, aby usprawnić i podnieść jakość świadczonych usług uruchomiony zostanie 

system teleopieki dla osób niesamodzielnych. Będące częścią systemu Bransoletki Życia 

umożliwią monitorowanie stanu zdrowia podopiecznych po wyjściu opiekuna oraz 

pozwolą na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia, zwłaszcza zasłabnięcia. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie w Gminie Jedlina Zdrój dostępności do 

usług opiekuńczych oraz znacznego podniesienia ich jakości. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. 

Okres realizacji: 01.08.2020-31.12.2022 

Liczba osób objętych wsparciem: 30 

Wartość projektu: 1 221 240,00 zł 

Wartość dofinansowania:  1 137 240,00 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 1 038 054,00 zł 



 
 

 

Rekrutacja do projektu 

Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące  

dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój 

 Zapraszamy osoby starsze zamieszkujące naszą gminę do skorzystania z bogatej 

oferty zajęć Klubu Seniora lub/oraz wsparcia w postaci usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania 

Kto może skorzystać z oferty? 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają następujące kryteria formalne: 

 zamieszkiwanie na terenie gminy Jedlina-Zdrój, 

 ukończony 60 rok życia, 

 posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji lub 

znacznego stopnia niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego 

wskazującego na niemożność samodzielnego zaspokojenia co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego. 

Dodatkowe kryteria do spełnienia w przypadku starania się o objęcie usługami 

opiekuńczymi: 

 posiadanie statusu osoby samotnej lub 

 samotnie gospodarującej lub 

 osoby w rodzinie, gdy rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny, zapewnić 

odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Jak zgłosić chęć udziału w projekcie? 

Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 

11:00 pod numerami telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju: 74 8455 

356 lub 74 88 05 333 

W trakcie rozmowy z każdą osobą pracownik socjalny umówi się na osobiste spotkanie w 

miejscu zamieszkania zgłaszającego, celem udzielenie szczegółowych informacji, 

wypełnienia stosownych formularzy zgłoszeniowych- deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, odebrania stosownych zaświadczeń i 

oświadczeń. 



 
Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia? 

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2020r. 

Zasady tworzenia listy rankingowej 

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane: 

 osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego, 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wykluczenia wielokrotnego, 

 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

 osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych, 

 osoby korzystające z POPŻ 2014-2020. 

W przypadku braku takich osób lista sporządzona zostanie wg kolejności zgłoszeń ściśle 

wg daty zgłoszenia telefonicznego. 

W przypadku nadmiaru osób chętnych sporządzona zostanie lista rezerwowa. 

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostaną telefonicznie lub listownie 

powiadomione o jej wynikach. 

 

 

 


