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Nabór uczestników do udziału w projekcie:
„PoCuś”- Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy
Sulejów do udziału w projekcie „PoCuś”- Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych.
Projekt zakłada rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Sulejów.
W projekcie mogą wziąć udział:



mieszkańcy Gminy Sulejów,
osoby starsze i niepełnosprawne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymagają opieki i wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w ramach projektu obejmuje w szczególności:


pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np. zakupy, dostarczanie posiłków, karmienie,
utrzymywanie porządku, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, dostępie do świadczeń zdrowotnych, spędzaniu wolnego czasu, w przemieszczaniu się,



opieka higieniczna, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się, zmianie pieluchomajtek, zmianie bielizny osobistej, pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji,



pielęgnacja obejmująca czynności pielęgnacyjne wynikające z zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu obejmuje w szczególności:


usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym świadczoną opieką zdrowotną
finansowaną ze środków publicznych.

Usługi będą realizowane w oparciu o indywidualne ścieżki wsparcia w sposób dostosowany do potrzeb uczestników.
Preferowany będzie udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.
Proces rekrutacji prowadzony będzie z zachowaniem równych szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowanie korzystaniem z usług zapraszamy do składania „deklaracji uczestnictwa”
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie przy ul. Targowej 20 w godz. 7.30-15.30.
Druk formularza zgłoszeniowego jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie i na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:44 61 62 033.
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