Rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Wieprzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że do dnia 10.12.2019 r.
przyjmowane będą zgłoszenia uczestników zajęć w Dziennym Domu Senior+, który będzie
mieścił się w Wieprzu przy ul. Podgórze 18 i funkcjonował w strukturach Stowarzyszenia
Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom NADZIEJA.
Dzienny Dom Senior+ rozpocznie swoją działalność od 2.01.2020 r. Placówka będzie czynna
przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo
wolnych od pracy).
Dzienny Dom Seniora oferować będzie 8-godzinny pobyt, dwa posiłki dziennie, transport do i
z placówki, spotkania z muzyką, ﬁlmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne
zajęcia zgodnie z zainteresowaniami, a także opiekę wykwaliﬁkowanej kadry, która zapewni
również organizację czasu wolnego.
Uczestnikami tworzonego ośrodka wsparcia będą mogły być:
– osoby zamieszkałe na terenie gminy Wieprz,
– w wieku powyżej 60 lat,
– których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki,
– osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymagają opieki lub wsparcia.
Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ mogą być
częściowo odpłatne. Wysokość ponoszonej opłaty będzie uzależniona od sytuacji dochodowej
uczestnika. Ustalona zostanie w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o uchwałę Rady
Gminy Wieprz, która podjęta zostanie w grudniu br.
Decyzja o kwaliﬁkacji do udziału w działaniach realizowanych w Dziennym Domu Senior+
podejmowana będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w
oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, zatrudnionego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej GOPS Wieprz, do pobrania w
siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja” przy ul.
Wadowickiej 4, 34-122 Wieprz, Tel.33-8436630
Zadanie jest współﬁnansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020
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