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Centrum Usług  Społecznych powiatu bełchatowskiego 
w ramach 

Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne 
Działania 

dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

projekt dofinansowany z UE w ramach EFS. 

 

Projekt  obejmuje swoim działaniem mieszkańców powiatu  bełchatowskiego. 

Celem projektu jest de-instytucjonalizacja usług, oraz polepszenie dostępu miejsc świadczonych usług 

społecznych, wzrost liczbowy tych miejsc, zapobieganie odizolowania osób od rodziny i społeczności 

lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej 

zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych 

i sąsiedzkich. Wsparciem zostanie objętych łącznie 177 osób  niesamodzielnych mieszkańców 

powiatu bełchatowskiego: 

 80 osób w ramach 16 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego (4 miejsca w Bełchatowie 

i 12 w Zelowie), 

 15 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, 

 12 osób  usługami Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (Miasto Bełchatów), 

 20 osób skorzysta z usług świetlicy środowiskowej (10 miejsc) 

 50 osób skorzysta z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie  

w ramach tego projektu realizuje zadania: 

Miejsce krótkookresowego pobytu spełniające wymogi DDP w Bełchatowie 

Placówka jest przeznaczona dla osób niesamodzielnych. Zapewnia opiekę i odpowiednie warunki do 

wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres 

świadczonych usług przez opiekunów oraz specjalistów zapewniać będzie wsparcie w obszarze 

zaspokojenia potrzeb życiowych. W ramach usługi osoby niesamodzielne będą mogły brać udział 

w różnych formach aktywizacyjnych, integracyjnych oraz kulturalnych. 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: spotkania z psychologiem, zajęcia ogólnorozwojowe i usprawniające oraz zajęcia 

dydaktyczne.  Uczestnicy będą mieli zagwarantowany ciepły posiłek. Dla osób, dla których miejsce 

świadczenia usługi stanowi barierę zapewniony jest bezpłatny dowóz i odwóz.  

Usługa jest bezpłatna. 
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Świetlica środowiskowa w Bełchatowie 

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie 

powiatu bełchatowskiego. W ramach jej działania będą zorganizowane dla dzieci następujące zajęcia: 

ogólnorozwojowe, rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie, informatyczne, podnoszące 

świadomość i ekspresję kulturalną, kompetencje w zakresie  języka polskiego i  elementów języka 

angielskiego, zajęcia z psychologiem oraz opiekuńczo – wychowawcze. Wszystkie dzieci podczas 

zajęć będą miały zagwarantowany ciepły posiłek. Organizowane będą wyjazdy do teatru, wyjścia  raz 

w miesiącu do kina,  konkursy. Dla osób, dla których miejsce świadczenia usługi stanowi barierę 

zapewniony jest bezpłatny dowóz i odwóz. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Powiat Bełchatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach tego 

projektu realizuje zadanie: 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

W ramach tej usługi niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą nieodpłatnie 

wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: schodołaz kroczący, podnośnik 

transportowo-kąpielowy, fotel obrotowy kąpielowy, łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki 

(aluminium),  chodzik trójkołowy, materac przeciwodleżynowy. Nie będą pobierane opłaty za 

wypożyczony sprzęt. rehabilitacyjny. 

Gmina Szczerców/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie w ramach tego 

projektu realizuje zadanie: 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Szczerców 

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, 

z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb. 

Do zadań opiekuna należy:  

1. świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych (np. 

czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub 

dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłku lub karmienie, czynności związane 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywania porządku i czystości 

w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników 

dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące 

prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie 

do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu 

wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się), 
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2. opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy 

załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności 

higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny 

pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji), 

3. pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające 

z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające 

w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, 

4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie 

i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz 

społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej 

z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej). 

Pracownik socjalny GOPS w Szczercowie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres 

i miejsce świadczenia. Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby 

oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady 

Gminy Szczercowa. Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza 100% 

kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej  

Miasto Bełchatów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego projektu realizuje 

zadanie: 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bełchatów 

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy wspieranie osób 

z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych 

do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do 

punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu 

wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na 

język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, 

podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. 

wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie 

podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). 

Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do 

umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. W przypadku niepełnoletniej osoby 

z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka w wieku przedszkolnym), wolę skorzystania ze wsparcia 

asystenta wyraża jej opiekun prawny.  

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby 

z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą 
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z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie 

w postaci usługi asystenckiej.  

Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień 

niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnością.  

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie pracował w systemie zadaniowym (40 godz. 

tygodniowo) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07:30 a 20:00, a 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. 

Gmina Zelów / Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie  w ramach tego 

projektu realizuje zadanie: 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów 

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, 

z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb. 

Do zadań opiekuna należy:  

1. świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych (np. 

czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub 

dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłku lub karmienie, czynności związane 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywania porządku i czystości 

w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników 

dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące 

prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc 

w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny 

sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się), 

2. opieka higieniczna (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy 

załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności 

higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę 

bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji), 

3. pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające  

4. z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające 

w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, 

5. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie 

i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz 

społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej 

z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).  
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Pracownik socjalny MGOPS w Zelowie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres 

i miejsce świadczenia. Uczestnicy projektu będą ponosić odpłatność  za świadczone usługi 

opiekuńcze na zasadach określ. w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w oparciu 

o uchwałę Rady Gminy. Świadczenie usług będzie prowadzone w oparciu o  ustawę o  pomocy 

społecznej i inne akty prawne obowiązujące w tym zakresie. Wysokość odpłatności za usługi 

uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. 

Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Gminy Zelowa. 

Stowarzyszenie  Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie w ramach tego projektu 

realizuje zadanie: 

Miejsce krótkookresowego pobytu spełniające wymogi DDP w Zelowie. 

W ramach usługi  utworzono w Zelowie, w budynku użyczonym  przez Gminę Zelów, 12 miejsc 

krótkookresowego dziennego pobytu dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego. 

W maju 2018 roku została przeprowadzona adaptacja lokalu, dla potrzeb prowadzenia miejsc 

krótkookresowego dziennego pobytu.   

W lokalu przy ul. Kościuszki 41 w Zelowie świadczona jest opieka krótkookresowego pobytu dla 12 

osób dziennie. Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 16-20). 

Zatrudnionych  zostało 4 opiekunów, rehabilitant, logopeda i psycholog oraz pracownik gospodarczy, 

razem 8 osób. W trakcie sprawowania opieki, realizowane będą zajęcia ogólnorozwojowe i 

usprawniające oraz zajęcia dydaktyczne. Zaplanowano wyjazdy do kina, teatru, zoo oraz na basen. 

Usługa jest bezpłatna. 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo uregulowane w 

Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”. 

Wszelkich informacji na temat projektu udziela personel projektu. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z personelem Biura Projektu: 

1. w zakresie działalności krótkookresowego dziennego pobytu dla mieszkańców powiatu 

bełchatowskiego - 

Stowarzyszenie Przystań, Bełchatów ul. Żeromskiego 1,  

tel. 513 324 233; 

Więcej informacji na stronie: Stowarzyszenia 

2. w zakresie działalności Świetlicy Środowiskowej dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego - 

Stowarzyszenie Przystań, Bełchatów ul. Hubala 2, 

https://www.przystan.belchatow.pl/dom-krotkookresowego-dziennego-poby
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tel. 501 440 927; 

Więcej informacji na stronie: Stowarzyszenia  

3. w zakresie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu 

bełchatowskiego  – Powiat Bełchatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie 

Bełchatów ul. Czapliniecka 66,  

tel. 44 733 05 45, 44 715 22 62 

4. w zakresie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania Szczerców - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szczercowie Szczerców, ul. 3 Maja 6,  

tel. 44 631 40 00 

Więcej informacji na stronie: GOPS Szczerców 

5. w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej,  Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2  

tel. 505 347 586, 

Więcej informacji na stronie: MOPS Bełchatów 

6. w zakresie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania Zelów, Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Zelów, ul. Piotrkowska 12,  

Agnieszka Rosiak tel: 44 634 10 28 wew. 21 

Marta Zgrodzińska tel: 44 634 10 28 wew.25 

Więcej informacji na stronie: MGOPS Zelów 

7. w zakresie prowadzenia miejsca krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP w 

Zelowie - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Zelów, ul. Kościuszki 41,  

Krystyna Dyniak - tel. 518-912-767. 

Więcej informacji na stronie: SPON Zelów 

 

Wartość projektu:  4 419 005,95 zł w tym: 

 dofinansowanie – 3 971 728,36 zł 

 wkład własny Partnerów –  447 277,59 zł  

Czas trwania projektu: od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

Kryteria uczestnictwa 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba która: 

1. zamieszkuje powiat bełchatowski i jest osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na 

wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z 

niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 

https://www.przystan.belchatow.pl/swietlica-srodowiskowa
http://www.szczercow.pl/gops/component/content/article/52-projekt-2018/209-projekt-partnerski-2018
http://beta.mopsbelchatow.pl/p,105,informacje-ogolne
http://www.mgops.zelow.pl/index.php/centrum-uslug-spolecznych-dla-powiatu-belchatowskiego
https://biuro2866.wixsite.com/spon


 
 

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 

Realizator projektu: 
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ 
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260, 
e-mail: biuro@przystań.belchatow.pl 

dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu 

wywiadzie środowiskowym, 

2. złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu zawarte w Regulaminie Rekrutacji i jego 

załącznikach.  

 

Liczba miejsc we wszystkich usługach społecznych jest ograniczona. 

Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


