
W dniu 21 października 2016 r. Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.
Wsparcie  usług  opiekuńczych  w  mieście  Opolu.  Realizatorem  projektu  jest  Miejski  Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 01.01.2017-28.02.2019.

Projekt  jest  realizowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych, poszerzenie ich zakresu i podniesienie
jakości  w stosunku do dotychczas oferowanych form wsparcia.  Realizacja projektu pozwoli  na
zmniejszenie  liczby  osób  bez  opieki,  w  tym pozostających  w jednoosobowych  gospodarstwach
domowych.

Projekt  skierowany  jest  do  50  niesamodzielnych  mieszkańców  miasta  Opola, 30  kobiet  i  20
mężczyzn. Osoby te przez okres 2 lat zostaną objęte wsparciem: usługami opiekuńczymi w miejscu
zamieszkania w wymiarze średnio po 25 godzin miesięcznie, a także dowozem posiłków. Pomocą
zostaną  objęci  starsi  lub  niepełnosprawni  mieszkańcy  miasta  Opola,  którzy  znajdują  się
w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej. Osoby te ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia



lub niepełnosprawność wymagają opieki oraz wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Potrzebujący będą otrzymywać wsparcie w postaci gorącego posiłku, a także pomoc w formie usług
opiekuńczych, takich jak m.in.:

1. Usługi pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia: 

• utrzymanie higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),

• pielęgnacja zlecona przez lekarza,

• kontrola prawidłowości przyjmowania leków,

• przesłanie łóżka, zmiana bielizny.

2. Czynności gospodarcze: 

• robienie zakupów niezbędnych do egzystencji podopiecznego,

• pomoc w przygotowaniu lub dostarczaniu posiłków, w miarę potrzeby karmienie,

• pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych,

• pranie bielizny, odzieży.

3. Pomoc w załatwianiu bieżących spraw: 

• zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept,

• kontakt z pielęgniarką środowiskową,

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

• umożliwienie  podopiecznym  kontaktów  z  otoczeniem,  korzystanie  z  placówek
kulturalnych, sakralnych itp.,

• towarzyszenie podczas spacerów.

4. Pozostałe usługi: 

• rehabilitacja społeczna,

• pomoc w korzystaniu z usług kosmetycznych, fryzjerskich itp.

Wartość projektu: 1 633 765,20 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 543 908,10 zł


