Harmonogram realizacji projektu
CUŚ dla powiatu bełchatowskiego
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA
2014-2020

Realizacja projektu od 01.05.2020r do 31.01.2023r.
Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również
osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu
bełchatowskiego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych,
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu
bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych
usług społecznych.

Partner wiodący:
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ
Usługi realizowane w ramach projektu:


Miejsce krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP

- ul. Żeromskiego

1 w Bełchatowie - nr kontaktowy: 501-413-361
Punkt otwarty jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz
w sobotę w zależności od potrzeb uczestników (w okresie wakacyjnym od 9:00 do 17:00). Dla
osób, dla których miejsce świadczenia usługi stanowi barierę zapewniony jest dowóz i odwóz.
Wszyscy uczestnicy mają zagwarantowany posiłek. Nad bezpieczeństwem podopiecznych Domu
czuwa kierownik, dwóch opiekunów, psycholog i terapeuta.
W trakcie sprawowania opieki realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające,
dydaktyczne, terapia przez sztukę, porady psychologiczne, spacery i imprezy okolicznościowe.
Celem działań jest zorganizowanie uczestnikom czasu, rehabilitacja, terapia sensoryczna,
motoryczna oraz poznawczo – behawioralna. Uczestnicy mają również możliwość odpoczynku,
a nawet snu w pomieszczeniach odpowiednio do tego przygotowanych.


Świetlica Środowiskowa - ul. Hubala 2 w Bełchatowie - nr kontaktowy: 501 – 440 - 927
Punkt otwarty jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00
(w okresie wakacyjnym od 10:00 do 18:00). Dla osób, dla których miejsce świadczenia usługi
stanowi barierę zapewniony jest dowóz i odwóz. Wszyscy uczestnicy mają zagwarantowany
posiłek. Nad bezpieczeństwem podopiecznych Świetlicy czuwa kierownik, dwóch opiekunów oraz
psycholog.

W trakcie sprawowania opieki realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające,
dydaktyczne, terapia przez sztukę, porady psychologiczne, spacery i imprezy okolicznościowe.
Celem działań jest zorganizowanie uczestnikom czasu, rehabilitacja, terapia sensoryczna,
motoryczna oraz poznawczo – behawioralna. Co tydzień odbywają się zajęcia:


„Kompetencje: język polski i elementy języka angielskiego”: 2 godziny tygodniowo



„Kompetencje: informatyczne”: 2 godziny tygodniowo



„Kompetencje: podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną”: 2 godziny tygodniowo,



„Kompetencje społeczne i obywatelskie”: 2 godziny tygodniowo,



„Kompetencje matematyczne: w zależności od potrzeb podopiecznych.

Partnerzy projektu:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE
Usługi realizowane w ramach projektu:


wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego,
czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy PCPR, tj. od godz. 7.30 godz.15.30,
pod adresem: ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów, nr kontaktowy: 44 733 05 45

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE


usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pracuje w systemie zadaniowym (40 godz.
tygodniowo) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00, także w soboty,
w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej lub rodziny dziecka z niepełnosprawnością.
Miejsce wykonywania pracy – miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz inne
miejsca aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Telefon kontaktowy do Kierownika
Działu Usług: 518-756-539.



usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Bełchatów
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.30-20.00 oraz w weekendy zgodnie z zapotrzebowaniem. Do zadań
opiekunek należy m.in. świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
Podopiecznych,

opieka

higieniczna,

pielęgnacja

zalecona

przez

lekarza,

czynności

wspomagające w kontaktowaniu się z otoczeniem. Telefon kontaktowy do Kierownika Działu
Usług: 518-756-539.



rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER”
Rozszerzenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej „STER” będzie miało miejsce w siedzibie
przy ul. Okrzei 1a, w Bełchatowie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy świetlicy,
w soboty w zależności od potrzeb. W czasie ferii i wakacji zajęcia będą odbywały się od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Kontakt telefoniczny pod numerem 44 632 22 29.
W ramach zadania dla dzieci uczęszczających do świetlicy zajęcia będą rozszerzone
o kompetencje z j. angielskiego, matematyki, j, polskiego, informatyki oraz o zajęcia sportowotaneczne. Ponadto zorganizowany zostanie obóz terapeutyczny.



rozszerzenie działalności świetlicy środowiskowej „PROMYK”
Rozszerzenie działalności świetlicy środowiskowej „PROMYK” będą to działania wspierające
rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Zadanie będzie realizowane w siedzibie
świetlicy, w Bełchatowie, przy ul. Żeromskiego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
świetlicy, a w soboty w zależności od potrzeb. W czasie ferii zajęcia będą odbywały się od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Kontakt telefoniczny pod nr: 44 633 90 49.
Dla dzieci uczęszczających do świetlicy zajęcia rozszerzone zostaną o kompetencje
z j. angielskiego, matematyki, j. polskiego, informatyki oraz sportowo-taneczne.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZELOWIE
Usługi realizowane w ramach projektu:


usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów
Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy M-GOPS Zelów, tj. od
poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00, zgodnie z regulaminem pracy.
Wykaz opiekunek i podopiecznych, u których aktualnie jest świadczona pomoc
(jeżeli ulegnie zmianie zostanie to niezwłocznie zaktualizowane):
Opiekunka , tel. 504 355 983, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Opiekunka , tel. 888 085 031, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Opiekunka, tel. 513 223 649, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Opiekunki świadczą pomoc 19 Podopiecznym.



Klub Seniora w Zalesiu gm. Zelów
Klub Seniora jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17:00 pod
adresem: Zalesie 27, 97-425 Zelów, nr kontaktowy: 44 754 72 61

Każdego dnia odbywają się: ćwiczenia usprawniające, warsztaty kulinarne, warsztaty terapii
zajęciowej,

ponadto

codziennie

będzie

świadczona

pomoc

usługowa

dla

osób

niesamodzielnych przez opiekunkę.
Dwa razy w miesiącu odbywają się: warsztaty komputerowe, zajęcia z jogi, zajęcia muzyczne,
zajęcia taneczne,
Raz w miesiącu odbywają się: zajęcia z dietetykiem, poradnictwo psychologiczne,
poradnictwo prawne.
Raz na kwartał odbywa się: spotkania z lekarzami, warsztaty fryzjerskie, zajęcia z wizażu,
wyjazdy do kina.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUŚCU
Usługi realizowane w ramach projektu:


usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Rusiec
Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30- 15.30 zgodnie z Regulaminem
Pracy. Miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania osoby wymagającej opieki.
Wykaz opiekunek i podopiecznych, u których będzie świadczona pomoc (jeżeli ulegnie
zmianie zostanie to niezwłocznie zaktualizowane)
Opiekunka – tel. 793 669 250, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Opiekunka- tel. 667 851 961, pracuje w zależności od potrzeb Podopiecznych od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Opiekunki będą świadczyć pomoc łącznie 11 Podopiecznym.

Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami
faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego,
zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

