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         Nr 1    2022 
W   t y m 

n u m e r z e : 

S Ł O W O  W S T Ę P N E 
 

Poszukujesz wsparcia w postaci usług opiekuńczych asystenckich bądź 
specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla siebie lub swoich bliskich? A może 
jesteś zainteresowany wsparciem w postaci teleopieki?  
 

Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 
Aż 28 instytucji w poszczególnych miastach Podkarpacia realizuje projekty w ramach, których możesz 
otrzymać takie Wsparcie. 
  

Operatorzy zostali wyłonieni w drodze konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 
 

Regulanie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce.  
Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów wsparcia. 

 

Zanim jednak skorzystacie z naszego przewodnika, warto zapoznać się z formami wsparcia jakie w ramach 
Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, mogą być realizowane przez 
poszczególnych Operatorów: 
 

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez: 
a. wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: 
dziennych domów pomocy, klubów samopomocy, 

b. wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych, 

c. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, 
sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność 
osób starszych, dowożenie posiłków), 

d. wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form 
niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk 
lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych 
technologii. 

2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez: 
a. tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie  

w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej, 
b. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się 

po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej, jakości 
opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, 

c. finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu 
aktywizacji społecznej osób, 

d. kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, 
potrzebnych do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

e. finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej. 

3. Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo 
tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową. 

 

 

:: Prezentujemy  

przegląd operatorów  

realizujących  

wsparcie dla  

seniorów  

w postaci m.in. 

teleopieki oraz usług 

opiekuńczych: 

asystenckich  

i specjalistycznych  

w miejscu ich 

zamieszkania. 

 

 

 



 

 

 
 

Wsparcie opiekuńcze w Gminie Adamówka i DDP 
w Zboiskach 

RPO WP 
2014 - 2020 

          OFERTA                          GRUPA DOCELOWA 

1. Rozwój środowiskowych form 
pomocy i samopomocy poprzez 
wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, 

2. Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu, 
zapewniając opiekę dzienną lub 
całodobową. 

 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.02.2021 r. do 30.09.2023 r. 
 

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia zamieszkałe  
na terenie powiatu sanockiego (wsparcie w ramach 
DDP), oraz na terenie Gminy Adamówka (usługi 
opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania). 

TERMIN REKRUTACJI 

marzec 2021 r. (rekrutacja zakończona) 
 

Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 

                                              Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
                                          ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

                            tel. 16 676 90 60 
                           e-mail: przemysl@caritas.pl 

www.caritas.przemyska.pl 

 

 

 
 

 

 
Dzienny Dom Pobytu w Łazach - 2 

RPO WP 
2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA                                                OFERTA 

Grupę docelową stanowi 18 osób (w tym 
11 kobiet i 7 mężczyzn) – osoby starsze  
(w wieku powyżej 60 roku życia), 
mieszkające na terenie miasta i gminy 
Rymanów, oraz gmin: Besko, 
Bukowsko, Zarszyn z woj. 
podkarpackiego, potrzebujące 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
tj. osoby, które ze względu na stan 
zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia  
w związku z niemożliwością 
samodzielnego wykonywania  
co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. 
 
 

 

Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając 
opiekę dzienną lub całodobową. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

marzec 2021 r.  (rekrutacja zakończona) 
 
W przypadku dużej liczby zainteresowanych udziałem 
w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa,  
z której wyłonieni będą kolejni UP w przypadku 
rezygnacji aktualnych uczestników. Zgłoszenia są 
przyjmowane w biurze projektu mającym siedzibę  
w DDP, oraz w siedzibie wnioskodawcy. 
Kolejny nabór tylko w przypadku rezygnacji 
uczestnika z udziału w projekcie i braku kolejnych 
kandydatów na liście rezerwowej. 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" 

Dzienny Dom Pobytu w Łazach,  
Łazy 51A, 38-480 Rymanów 

Biuro projektu: 

ul. Bieszczadzka 21, 38-530 Zarszyn 

tel. 13 46 70075 

                                                     e-mail: dorzeczewisloka@op.pl 

www.dompobytu.eu 



 

 

    

 

Wsparcie opiekuńcze w powiecie bieszczadzkim 
RPO WP 

2014 - 2020 

       OFERTA                  GRUPA DOCELOWA 

1. Rozwój środowiskowych form 
pomocy i samopomocy poprzez 
wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. 

2. Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu, 
zapewniając opiekę dzienną lub 
całodobową - Dzienny Dom Pomocy 
w Ustrzykach Dolnych. 

 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.02.2021 r. do 31.08.2023 r. 

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia zamieszkałe  
na terenie powiatu bieszczadzkiego. 

TERMIN REKRUTACJI 

marzec 2021 r. (rekrutacja zakończona) 
 
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 

                                           Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
                                          ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

                            tel. 16 676 90 60 
                                                 e-mail: przemysl@caritas.pl 

                                                     www.caritas.przemyska.pl 

 

 

 

     
 

 

 

Zdążyć z pomocą – II Edycja 
RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA                                   OFERTA 

Grupę docelową stanowią osoby starsze 
(w wieku powyżej 60 roku życia), 
zamieszkujące na terenie powiatu 
mieleckiego. 

 
Warunkiem zakwalifikowania się do 
projektu jest uzyskanie od lekarza 
zaświadczenia, że jest się osobą 
potrzebującą wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, która ze względu na 
stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymaga opieki lub wsparcia w związku 
z niemożliwością wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. 
 
 

Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy 
poprzez wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 31.07.2022 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

do lipca 2022 r. 
 
Prowadzona lista rezerwowa dla osób 
zainteresowanych. 

Polskie Centrum ZOYA 
ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec 

tel. 881 400 906 
e-mail: alicja.sukiennik@lootus.pl 

 

www.senior2.mielec.pl 



 

 

 
 

 

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów  
w Nisku 

RPO WP 
2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA                                       OFERTA 

Grupą docelową jest 30 osób starszych 
(22 kobiet w wieku powyżej 60 roku 
życia i 8 mężczyzn w wieku powyżej 65 
roku życia), potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, 
które ze względu na stan zdrowia, wiek 
lub niepełnosprawność wymagają  
pomocy osoby drugiej (w tym osoby 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym) z terenu 
Gminy i Miasta Nisko. 

Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając 
opiekę dzienną lub całodobową. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.06.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

od 19.07.2021 r. do 08.10.2021 r. 
 
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 

Gmina i Miasto Nisko 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

ul. 3 Maja 10, 37-400 Nisko 
tel. +48 15 8 412 334 

e-mail: opsnisko@ops-nisko.pl 
 

www.nisko.naszops.pl 

 
 

 

 

 

 
Dzienny Dom Pomocy i domowe usługi opiekuńcze  

w powiecie leskim 

RPO WP 
2014 - 2020 

            OFERTA                      GRUPA DOCELOWA 

1. Rozwój środowiskowych form pomocy  
i samopomocy poprzez wsparcie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

2. Działania wspierające opiekunów 
nieformalnych w opiece domowej. 

 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.01.2022 r. do 30.09.2023 r. 

Grupę docelową stanowi 39 osób starszych 
(powyżej 60 roku życia) i potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu 
na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają 
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności dnia codziennego, 
zamieszkujące powiat leski. 

 

                   TERMIN REKRUTACJI 

od 01.12.2021 r. do 30.12.2021 r. 
lub do wyczerpania miejsc. 
 
Możliwość utworzenia listy rezerwowej dla osób 
zainteresowanych. 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas 

Myczkowce 10A 
38-623 Uherce Mineralne 

e-mail: ddp@myczkowce.org.pl 
tel. 13 46 183 70 wew. 37 

www.myczkowce.org.pl 



 

    

 

 
S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi 290 osób 
niesamodzielnych spełniających następujące 
warunki: 

 mieszkańcy terenu powiatu rzeszowskiego  
i Miasta Rzeszów, 

 osoby niesamodzielne – osoby które z powodu 
stanu zdrowia lub innych przyczyn wymagają 
opieki, 

 osoby samotne – osoby samotnie 
gospodarujące, niepozostające w związku 
małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani 
wstępnych /lub; 

 osoby gospodarujące – osoby prowadzące 
jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy 
rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki 
mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów  
i możliwości /lub; 

 osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może  
z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej 
opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, 
zasobów i możliwości. 

Rozwój środowiskowych form pomocy  
i samopomocy poprzez wsparcie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2022 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

Rekrutacja będzie prowadzona turami  
i przewidziana planowo na: 

I tura: kwiecień 2022 r. – 100 osób 

II tura: wrzesień 2022 r. – 100 osób 

III tura: grudzień 2022 r. – 90 osób 

 
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych 
będzie trwać 10 dni roboczych.  
Termin każdego naboru ogłoszony będzie  
z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem  
na stronie internetowej projektu. 
Możliwość utworzenia listy rezerwowej dla  
osób zainteresowanych. 

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA” 
Świlcza 145B, 36-072 Świlcza 

tel. 663 155 533 
e-mail: ppsiuk@fundacjainwencja.pl 

 
www.fundacjainwencja.pl 

 

 

    
 

 

 

Pomoc Bez Barier 
RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby starsze (powyżej 60 roku życia), 
potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, które ze względu na 
stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia  
w związku z niemożliwością 
wykonywania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności dnia 
codziennego zamieszkujące na terenie 
powiatu dębickiego. 

Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy  
poprzez wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 31.07.2022 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

Brak wolnych miejsc. 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są na listę rezerwową. 
 

Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barier 
Biuro projektu: ul. Krótka 4, 39-200 Dębica 

Biuro projektu ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec 

tel. 535 004 323 
email: angelina.jamroz@lootus.pl 

www.pomocbezbarier.pl/ 



 

 

   

 
Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Rekrutacja prowadzona jest wśród osób 
starszych, w tym z niepełnosprawnościami, które: 

 ukończyły 60 rok życia, 

 ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub 
wsparcia w związku z niemożnością 
wykonywania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności życia codziennego 
na podstawie zaświadczenia lekarskiego, 

 zamieszkujących w dniu złożenia formularza  
na terenie gminy Miasto Rzeszów, 

 nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci 
usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym 
zakresie. 

Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
zapewniając opiekę dzienną lub całodobową. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

od września do października 2021 r. 

 

Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej 
ul. Dębicka 62, 35-503 Rzeszów 

tel.: +48 534 249 663 
e-mail: ddprzeszow@caritas.rzeszow.pl 

Biuro projektu 
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów 

tel. +48 178 521 658 
 e-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl 

 
 www.caritas.rzeszow.pl  

 

 

 

    
 

 

 
Dzienny Dom Pobytu w Rakowej 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

O udział w projekcie mogą ubiegać się 
osoby starsze (powyżej 60 roku życia), 
wymagające opieki lub wsparcia, 
mieszkające na terenie gmin: Tyrawa 
Wołoska lub Olszanica (woj. 
podkarpackie), które przedstawią 
zaświadczenie lekarskie stwierdzające, 
że nie mają przeciwwskazań do pobytu 
w DDP i nie mogą wykonywać co 
najmniej jednej czynności dnia 
codziennego. 

Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając 
opiekę dzienną. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 18.03.2021 r. do 31.07.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

do lipca 2023 r. 
 
Rekrutacja ma charakter ciągły w celu tworzenia listy 
rezerwowej. 

Fundacja w Trosce O Życie 
Rakowa 50 

38-535 Tyrawa Wołoska 
tel. 730 777 800, 605 836 309 

e-mail: dzienny.dom.pobytu@onet.pl 

 

www.wtrosce.eu 



 

 

 

 
Mobilna Opieka Domowa w powiecie sanockim 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby (powyżej 60 roku życia), 
potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, które ze względu na 
stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia  
w związku z niemożliwością 
samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego z terenu 
powiatu sanockiego. 

Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy 
poprzez wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.03.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

marzec 2021 r. 
 
Prowadzona lista rezerwowa dla osób zainteresowanych. 
 
 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 

ul. ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl 

tel: 16 676 90 60 

tel. 606 126 764 (lista rezerwowa) 

e-mail: przemysl@caritas.pl 

www.caritas.przemyska.pl 

 

 
 

 
 

 
Zwiększenie liczby osób w Rzeszowskim Ośrodku 

Opieki Dziennej 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupa docelowa to osoby potrzebujące 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
w wieku powyżej 60 lat, które ze 
względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki  
lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. 
Podopieczni to osoby będące 
mieszkańcami powiatu rzeszowskiego 
grodzkiego (Miasto Rzeszów)  
i ziemskiego. 

 
Projekt przewiduje częściową 
odpłatność dla podopiecznych, których 
dochód przekracza 150% kryterium 
dochodowego pomocy społecznej. 

Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
zapewniając opiekę dzienną lub całodobową. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.03.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

od 29.03.2021 r. do 31.08.2023 r.  

Rekrutacja została wstrzymana w momencie 
wyczerpania wolnych miejsc. 

 

W chwili obecnej można składać formularze 
zgłoszeniowe do listy rezerwowej.  

 

W momencie zwolnienia się miejsca w projekcie 
przyjmowana jest osoba z listy rezerwowej, która 
uzyskała największą liczbę punktów. 

Fundacja Rudek Dla Życia 

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej 

ul. Graniczna 21, 35-312 Rzeszów 

Dyrektor - Łukasz Czajkowski  

tel. 500 564 995 

e-mail: rood@rudek.com.pl 

www.fundacjarudek.pl 



 

 

 
 

 
Złoty liść opieki II edycja RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

1. Dzienny Dom Pomocy dla 28 osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu,  

2. Klub Seniora dla 35 osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 

63 osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkujące woj. 
podkarpackie gminę wiejsko miejską Łańcut. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.01.2021 r. do 31.07.2023 r. 
 

TERMIN REKRUTACJI 

od 01.01.2021 r. do 31.07.2023 r. 
 
Rekrutacja ma charakter ciągły.  
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 
 
 Parafia Rzymsko-Katolicka  

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

Biuro projektu: 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego 

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec 

tel. 574 470 120 

e-mail: justyna.kosinska@pfrr.biz.pl 

www.albigowa.parafia.info.pl 

 

 

    
 

 

 

Akademia 60+ 
RPO WP 

2014 - 2020 

           OFERTA GRUPA DOCELOWA 

1. Rozwój środowiskowych form 
pomocy i samopomocy poprzez 
wsparcie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, 

2. Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu, 
zapewniając opiekę dzienną. 

 
Formy wsparcia będą realizowane  
w Dziennym Domu Pomocy dla Osób 
Starszych w Jaśle w dni robocze. 
 
Na czas uczestnictwa w formach 
wsparcia Uczestnikom projektu 
zapewnione będą 2 posiłki dziennie  
w siedzibie placówki (śniadanie i obiad). 
 

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej  
60 roku życia, zamieszkujących w województwie 
podkarpackim na terenie miasta Jasło. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.12.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

od 01.12.2021 r. do 20.12.2021 r. 
 
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 
 

Gmina Miasto Jasło 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle  
Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311 

tel. 13 4464328 / 13 4437015  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

 

 www.mopsjaslo.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dzienny Dom Pobytu Seniora 

RPO WP 

2014 – 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupa docelowa to 30 (25 kobiet,  
5 mężczyzn) osób starszych/osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, w wieku min. 60 lat, 
które ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub 
wsparcia w związku z niemożliwością 
samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego, 
zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego na terenie Gminy 
Kolbuszowa.  
 
W pierwszej kolejności do projektu będą 
kwalifikowane osoby zamieszkujące Osiedle 
nr 2 i Osiedle nr 3 w Kolbuszowej. 
 
Na etapie rekrutacji preferowane będą 
wszystkie osoby z niżej wymienionych grup: 

 osoby zamieszkujące Osiedle nr 2  
i Osiedle nr 3 w Kolbuszowej, tj. obszar 
rewitalizowany zgodnie z zapisami 
“Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022”, 

 doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia,  

 o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,  

 z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz 
osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
w tym osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi, 

 korzystające z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa,  

 osoby, których dochód nie przekracza 
150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę sam. gosp. lub 
na osobę w rodzinie), o którym mowa  
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej. 

Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
zapewniając opiekę dzienną.  
 
Placówka będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu 
od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie. 
 
Seniorzy będą mieli zapewniony dowóz, 
wyżywienie (śniadanie, oraz dwudaniowe obiady), 
stałą opiekę, oraz zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia  
o charakterze rozwojowym, edukacyjnym 
i rekreacyjnym. 
 
Placówka powstanie w rewitalizowanym budynku 
zlokalizowanym na terenie parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Kolbuszowej przy ulicy Narutowicza. 
 
  
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r. 
 

TERMIN REKRUTACJI 

od 27.12.2021 r. do 31.01.2022 r. 
 
Orientacyjny termin otwarcia placówki 
wsparcia dziennego – II / III 2022 r. 
 
 
W przypadku większej liczby chętnych do udziału 
w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa 
osób, które będą mogły uczestniczyć w projekcie, 
w przypadku rezygnacji, bądź przerwania 
udziału, któregoś z uczestników Projektu. 
W przypadku nie osiągniecia zakładanej liczby 
uczestników projektu (tj. 30) lub rezygnacji 
uczestnika Projektu, przewiduje się rekrutacje 
uzupełniające. 

      Gmina Kolbuszowa 
Biuro projektu: 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Obrońców Pokoju 21a 

36-100 Kolbuszowa 
tel. 17 22 71 333 

e-mail: um@ekolbuszowa.pl 

www.kolbuszowa.pl 



 

 

 

Dom Opieki Dziennej DONUM CORDE RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

30 osób starszych/potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu (osób 
zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym) zapewniającego 
opiekę dzienną dla mieszkańców powiatów: 
rzeszowskiego i kolbuszowskiego. 

 
Uczestnikiem projektu może być osoba która: 
1. Spełnia wszystkie kryteria grupy docelowe tj.: 

 ze względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymaga opieki lub 
wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowej czynności dnia 
codziennego; 

 jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; 

 zamieszkuje w dniu złożenia dokumentów 
zgłoszeniowych i w dniu podpisania umowy 
uczestnictwa w projekcie w rozumieniu 
ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) na 
terenie powiatu rzeszowskiego lub 
kolbuszowskiego (zgodnie z art. 25 ww. 
ustawy miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa  
z zamiarem stałego pobytu); 

 jest w wieku powyżej 65 lat. 
 

2. Posiada zaświadczenie lekarskie wydane 
przez lekarza stwierdzające, iż osoba 
ubiegająca się o udział w projekcie wymaga 
pomocy drugiej osoby z powodu stanu zdrowia 
lub niepełnosprawności. 
 
3. Została zakwalifikowana do udziału  
w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji  
i zatwierdzoną listę rankingową lub w oparciu  
o listę rezerwową, w przypadku rezygnacji osób 
z listy rankingowej. 

Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, zapewniając opiekę dzienną 
lub całodobową – Ośrodek Opieki Dziennej. 
 
Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione 
wyżywienie (dwa posiłki dziennie). 
 
W przypadku osób samotnych bez 
możliwości pomocy ze strony opiekunów  
lub w przypadku niepełnosprawności, która 
utrudniałaby lub uniemożliwia dojazd na 
zajęcia do placówki, zapewniona zostanie 
możliwość transportu z miejsca 
zamieszkania do Domu Opieki Dziennej  
i powrotu do miejsca zamieszkania. 
 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r. 
 

TERMIN REKRUTACJI 

 Rekrutacja zakończona.  
 
 
Osoby zainteresowane udziałem we 
wsparciu umieszczane są na liście 
rezerwowej. 

 
 

Fundacja Donum Corde 
Domy Opieki Medycznej i Seniora Donum Corde 

Budy Głogowskie 835 B 
36-060 Głogów Małopolski 

tel. 508 276 074 
email: fundacja@donumcorde.pl 

 

 www.donumcorde.pl 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Lawendowa Przystań 
RPO WP 

2014 - 2020 

           OFERTA GRUPA DOCELOWA 

Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, zapewniając opiekę 
dzienną lub całodobową – Dzienny Dom 
Pomocy. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.03.2021 r. do 30.09.2023 r. 
 

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia zamieszkałe 
na terenie powiatu jarosławskiego. 

TERMIN REKRUTACJI 

kwiecień 2021 r. – rekrutacja zakończona. 
 
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas 
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

tel. 16 676 90 60 
e-mail: przemysl@caritas.pl 

www.caritas.przemyska.pl 

 
 

 

    
 

 

 

Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno 
RPO WP 

2014 - 2020 

           OFERTA GRUPA DOCELOWA 

Rozwój środowiskowych form pomocy  
i samopomocy poprzez wsparcie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.06.2022 r. do 30.09.2023 r.  

30 osób starszych powyżej 60 roku życia 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu z terenu gminy i miasta Pilzno. 

TERMIN REKRUTACJI 

od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. 
 
 
Po terminie naboru będzie prowadzona lista 
rezerwowa dla osób zainteresowanych. 

Gmina Pilzno / Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie  
ul. Rynek 33, 39-220 Pilzno 

tel. 14 676 18 52 

e-mail: ops@gminapilzno.pl 

 

www.opspilzno.pl 

 
 
 

  



 

    
 

 

 

Opieka z ręką na pulsie II 
RPO WP 

2014 - 2020 

          GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupę docelową stanowi 180 osób 
niesamodzielnych spełniających warunki: 

 mieszkańcy terenu powiatu mieleckiego, 
kolbuszewskiego, dębickiego, ropczycko  
– sędziszowskiego, 

 osoby niesamodzielne – osoby które  
z powodu stanu zdrowia lub innych przyczyn 
wymagają opieki, 

 osoby samotne – osoby samotnie 
gospodarujące, niepozostające w związku 
małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani 
wstępnych /lub; 

 osoby gospodarujące – osoby prowadzące 
jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy 
rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej 
opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, 
zasobów i możliwości /lub; 

 osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może  
z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej 
opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, 
zasobów i możliwości. 

Rozwój środowiskowych form pomocy  
i samopomocy poprzez wsparcie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 

TERMIN REKRUTACJI 

Rekrutacja będzie prowadzona turami: 
 

styczeń 2022 r. – 90 osób 
czerwiec 2022 r. – 90 osób 
 
Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych będzie 
trwać 10 dni roboczych. Termin z każdego naboru 
ogłoszony będzie z co najmniej 21-dniowym 
wyprzedzeniem na stronie internetowej projektu. 
 
Prowadzona lista rezerwowa dla osób 
zainteresowanych. 
 

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA” 
Biuro projektu: 

ul. Krótka 1, 39-300 Mielec 
tel. 663 155 533 

e-mail: swiech@fundacjainwencja.pl 

www.fundacjainwencja.pl 

 
 

    
 

 

 

Przyjazny Dom 
RPO WP 

2014 - 2020 

           OFERTA GRUPA DOCELOWA 

Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, zapewniając opiekę 
dzienną lub całodobową. 
 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.03.2021 r. do 30.09.2023 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 osób starszych, powyżej 60 roku życia, 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, kobiet i mężczyzn, mieszkających  
na terenie powiatu jarosławskiego. 

TERMIN REKRUTACJI 

marzec 2021 r.  
 
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie  
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 1A 

37-550 Radymno 
tel. 16 628 10 59 

e-mail: projektyNSPJ@gmail.com 

www.radymno-parafia.pl 



 

 
 

    
 

 

 

Całodobowy Dom Opieki w Starej Wsi 
RPO WP 

2014 - 2020 

           OFERTA GRUPA DOCELOWA 

Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu, 
zapewniając opiekę dzienną lub 
całodobową. 
 
Będą świadczone usługi opiekuńcze,  
tj. wsparcia w codzinnym funckonowaniu 
w nowo tworzonym ośrodku 
zapewniającym opiekę całodobową.  

 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 30.09.2023 r. 
 

Grupę docelową stanowi 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn), 
będą to osoby starsze mieszkające na terenie powiatu 
brzozowskiego potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia 
lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia  
w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania  
co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego i są w wieku powyżej 60 roku życia. 

TERMIN REKRUTACJI 

styczeń 2022 r. 
 
Rekrutacja ma charakter ciągły.  
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu umieszczane  
są na liście rezerwowej. 
 

LOYOLA –  DZIEŁA JEZUICKIE  
Stara Wieś 788, 36-200 Brzozów 

tel. 886 277 744 
e-mail: alkachmiel@gmail.com 

www.starawies.jezuici.pl 

 
 

    
 

 

 

Przystań aktywności seniora 
RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupa docelowa projektu to 30 osób  
(17 kobiet,13 mężczyzn) powyżej 60 
roku życia, potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu,  
tj. osoba, która ze względu na stan 
zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia  
w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych 
czynności życia codziennego, 
zamieszkałe na terenie jednej z gmin  
w pow. leżajskim: Kuryłówka, 
Leżajsk, Nowa Sarzyna, oraz  
w powiecie niżańskim Krzeszów  
(woj. podkarpackie). 

Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniając 
opiekę dzienną lub całodobową – Dzienny Dom 
Pomocy. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 30.09.2023 r. 
 

TERMIN REKRUTACJI 

od 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. 
 
Osoby zainteresowane udziałem we wsparciu 
umieszczane są na liście rezerwowej. 
 

Wizja Sukcesu  
Dzienny Dom Pomocy  

Kulno 104, 37-303 Kuryłówka  
tel. 887 021 244 

e-mail: pas@wizjasukcesu.eu 

www.wizjasukcesu.eu/projekty/przystan-aktywnosci-seniora/ 

 



 

 
 

   
 

 

 

Mobilne usługi w Gminie Przeworsk 
RPO WP 

2014 - 2020 

          GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Projekt kierowany do 36 osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu – 25 kobiet i 11 mężczyzn  
(w tym osób niepełnosprawnych i samotnie 
gospodarujących) powyżej 60 roku życia,   
z terenu gminy Przeworsk, które z powodu 
stanu zdrowia lub niepełnosprawności 
wymagają opieki lub wsparcia w związku  
z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej  
z podstawowych czynności dnia 
codziennego, przez co wymagają 
opieki/wsparcia innych osób.  
 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
będą świadczone osobie samotnej, która 
jest pozbawiona takiej pomocy mimo 
wykorzystania własnych uprawnień, 
zasobów i możliwości.  
 
Działania będą również kierowane do 10 
opiekunów faktycznych osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
którzy biorą udział w projekcie. 

1. Rozwój środowiskowych form pomocy  
i samopomocy poprzez wsparcie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

2. Działania wspierające opiekunów 
nieformalnych w opiece domowej. 

 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r. 
 

TERMIN REKRUTACJI 

kwiecień 2021 r. 
maj 2021 r. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
mogą się zgłaszać do kadry projektu i zostaną 
wpisane na listę rezerwową. Jak tylko zwolni się 
miejsce w projekcie osoby z listy rezerwowej po 
spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych będą mogły 
zostać uczestnikami projektu. 

Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego 
os. Braci Prośbów 2/8 

37-500 Jarosław  
 

Kierownik projektu - Iryna Hapii 
e-mail: iryna@fundacjacim.pl 

tel. 730 831 900 
 

Kierownik lokalny - Małgorzata Fiń-Zakrzacka 
e-mail: gosia@gundacjacim.pl 

tel. 511 171 236 

www.fundacjacim.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” 
w Gminie Adamówka 

RPO WP 
2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

30 osób starszych / potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujących obszar Gminy Adamówka  
(20 kobiet, 10 mężczyzn).  
Są to: 

 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, które ze względu na stan 
zdrowia lub niepełnosprawność wymagają 
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego, 

 osoby starsze, nieaktywne zawodowo,  
w wieku poprodukcyjnym:  

• kobiety – powyżej 60 roku życiu, 
• mężczyźni – powyżej 65 roku życia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych na rzecz osób starszych, 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu na terenie Gminy Adamówka  
poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki dziennej. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.06.2021 r. do 30.09.2023 r. 
 

TERMIN REKRUTACJI 

od 8 listopada 2021 r. 
 
Nabór o charakterze otwartym - prowadzony będzie 
w trybie ciągłym związanym z pozyskaniem kolejnych 
uczestników w przypadku rezygnacji lub wolnych 
miejsc w DDP. 

Gmina Adamówka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce  
Centrum Usług Społecznych w Adamówce 

37-534 Adamówka 97 
tel. 16 622 90 01, wew. 101 
e-mail: cus@adamowka.pl 

 
www.cus.adamowka.pl 

 
 

    
 

 

 

Bezpiecznie we własnym domu – 
usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze 

RPO WP 
2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby starsze, potrzebujące wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu mieszkające 
na terenie Gminy Brzozów, które ze względu 
na stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymagają opieki lub wsparcia w związku  
z niemożnością samodzielnego wykonania  
co najmniej jednej czynności dnia 
codziennego, dysponująca zaświadczeniem 
lekarskim od lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, potwierdzającym 
niesamodzielność oraz osoby pełniące 
funkcję opiekuńcze wobec nich. 

 
 
 
 
 
 

1. Wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych  
w opiece domowej. 

 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 31.08.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

od 30.06.2021 r. do 30.08.2021 r. 
 
Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona  
w trybie ciągłym. 
 

Gmina Brzozów 

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Spraw Społecznych 

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów 

tel. 13 306 10 90 lub 13 306 10 64 

https://brzozow.pl/wp-content/uploads/2021/07/Bezpiecznie-we-w%C5%82asnym-domu-
us%C5%82ugi-s%C4%85siedzkie-i-teleopieku%C5%84cze.pdf 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

Sercem w Seniora 
RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Projekt zakłada wsparcie 30 osób i jest 
skierowany do: 

 osób zamieszkałych na terenie Miasta 
Dębica, 

 osób w wieku powyżej 60 roku życia, 

 osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu, które ze 
względu na stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagają opieki lub 
wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tworzenie miejsc opieki dla osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, zapewniając opiekę dzienną 
lub całodobową. 
2. Wdrożone zostaną nowe formy wsparcia  
w zakresie usług społecznych świadczonych  
w placówce. 
 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

od 1 maja do 30 czerwca 2021 r. 
 
Prowadzona lista rezerwowa dla osób 
zainteresowanych. 
 

Gmina Miasto Dębica / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  
Biuro Projektu zlokalizowane w Ośrodku Wsparcia Dzienny Dom Senior +  

ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica, pok. nr 2  

tel. 14 670 20 51, 14 670 50 06 wew. 160  

www.mops-debica.pl/p,165,sercem-w-seniora 

 
 

 

Synergia pomocy 
RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupą docelową jest 80 osób (70 kobiet,  
10 mężczyzn), w tym: 

 40 osób starszych/potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu ze względu  
na stan zdrowia lub niepełnosprawność, 
wymagające opieki lub wsparcia w związku  
z niemożnością samodzielnego wykonywania 
co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego, zamieszkałych w mieście 
Przemyśl (woj. podkarpackie) w rozumieniu 
przepisów KC,  

 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze 
wobec nich, niebędące opiekunem 
zawodowym i niepobierające wynagrodzenia 
z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej 
członka rodziny, pełniących funkcje 
opiekuńcze. 

1. Rozwój środowiskowych form pomocy  
i samopomocy poprzez wsparcie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

2. Działania wspierające opiekunów 
nieformalnych w opiece domowej. 

 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.03.2021 r. do 30.04.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

Rekrutacja do projektu odbędzie się  
w czterech edycjach, tj.:  
marzec i wrzesień 2021 r. 
marzec i wrzesień 2022 r. 
 
Prowadzona lista rezerwowa dla osób 
zainteresowanych. 
 

Polski Komitet Pomocy Społecznej / Zarząd Okręgowy  
ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 23 

37-700 Przemyśl 
tel. 16 678 60 08 

e-mail: przemysl@pkps.org.pl 

www.pkpsprzemysl.pl 



 

 

    
 

 

 

Kompleksowe usługi opiekuńcze w mieście Radymno 
RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

 minimum 10 osób – mieszkańców z terenu 
miasta Radymno. Osoby zagrożone 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu poprzez zwiększenie usług 
opiekuńczych. 

 minimum 10 opiekunów nieformalnych,  
tj. osób pełniących funkcje opiekuńcze 
wobec osób potrzebujących wsparcia.  
Są to osoby zamieszkujące Miasto 
Radymno, pełnoletnie, opiekujące się 
OPW, niebędące opiekunem zawodowym  
i niepobierające wynagrodzenia z tytułu 
sprawowania takiej opieki, członkowie 
rodziny. 

 
 
 
 
 

1. Wsparcie poprzez usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania uczestników. Uruchomienie  
i obsługa systemu do teleopieki w miejscu 
zamieszkania osób niesamodzielnych, 

2. Wsparcie opiekunów faktycznych w celu  
nabycia kompetencji opiekuńczych wobec osób 
niesamodzielnych poprzez programy szkoleniowe  
i poradnictwo indywidualne, 

3. Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu prowadzone jest  
w miejscu zamieszkania tych osób w miarę ich 
potrzeb. 

 
Usługa świadczona w okresie:  
od 01.04.2021 r. do 30.09.2023 r. 

TERMIN REKRUTACJI 

od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r. 
 
Możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 

Miasto Radymno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie 
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

tel. 16 628 12 73 
e-mail: mopsradymno@wp.pl 

 http://radymno.pl/mops/ 

http://radymno.pl/mops/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
https://www.facebook.com/gpirzeszow
https://www.facebook.com/gpirzeszow
https://twitter.com/FunduszeP
https://twitter.com/FunduszeP
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