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INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE
PRZEZ GMINĘ SULEJÓW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SULEJOWIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy
Sulejów do udziału w projekcie „PoCuś”- Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych.
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest rozwój, a tym samym zwiększenie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego
miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
mieszkańców gmin SULEJÓW, Grabica Wolbórz, Moszczenica, specjalistycznych usług
opiekuńczych dla mieszkańców gminy SULEJÓW, dwóch świetlic środowiskowych dla
mieszkańców gminy SULEJÓW, klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica, mieszkań
wspomaganych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, świetlic podwórkowych oraz doradztwa
specjalistycznego dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego.
Działania podejmowane w projekcie przyczynią się do ograniczenia ubóstwa, wykluczenia
społecznego osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży do 18 roku życia
oraz ich otoczenia, poprzez wzrost liczby miejsc świadczonych usług społecznych oraz wsparcie
otoczenia osób niesamodzielnych.
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.
GMINA SULEJÓW w ramach zadań projektowych będzie realizowała od maja 2019 roku usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze natomiast od września
2019 roku uruchomione zostaną dwie świetlice środowiskowe w Sulejowie i we Włodzimierzowie.
W wyniku podjętych działań zostanie dodatkowo objętych niniejszymi usługami 12 osób – usługi
opiekuńcze, 1 osoba specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 60 dzieci, które otrzymają wsparcie w
postaci zajęć w świetlicach środowiskowych
Usługi opiekuńcze zgodnie z artykułem 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują:
1) Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób a jest jej pozbawiona
2) Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie nie zamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku w ramach
otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, z udziałem wkładu własnego gminy Sulejów.
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REKRUTACJA
Rekrutacja osób potrzebujących osób opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu ich zamieszkania oraz rekrutacja dzieci do świetlic środowiskowych prowadzona jest od
kwietnia 2019 roku.
Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 97-330 Sulejów.
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 lub pod numerem telefonu +44 616 20 33
wewnętrzny 23 oraz 25.
Wszystkie działania w projekcie prowadzone są zgodnie z zasadą równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości
kobiet i mężczyzn.

