
 
 
 

 

W ramach realizacji projektu partnerskiego „Centrum Usług Środowiskowych             

w Powiecie Zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu            

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego     

na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Głowno. Grupę docelową stanowią osoby         

niesamodzielne, wymagające wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,      

posiadające wskazania lekarskie do tych usług. Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne, 

których sytuacja dochodowa nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego              

do uzyskania wsparcia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

Personel projektu stanowi osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę                 

do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pracownik socjalny zatrudniony        

w MOPS w Głownie, oddelegowany do realizacji zadań w projekcie, świadczący pracę         

socjalną na rzecz Beneficjentów Ostatecznych oraz uczestniczący w procesie rekrutacji 

uczestników projektu. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na pielęgnacji wspierającej proces           

leczenia oraz uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym 

interwencje i pomoc w życiu w rodzinie realizowane poprzez kształtowanie pozytywnych     

relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, naukę planowania budżetu, asystowania przy   

ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności         

gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe. 

Dodatkowo osoby te są objęte wsparciem pracownika socjalnego, który współpracuje 

z opiekunem świadczącym usługi opiekuńcze w zakresie formy i rodzaju pomocy. Pracownik 

socjalny ustala sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową i zdrowotną, gromadzi dokumenty 

niezbędne do realizacji projektu, motywuje do aktywnego udziału w oferowanym wsparciu 

oraz zachowania szczególnej ostrożności w czasie panującej pandemii. 

Aktualnie tym wsparciem są objęte 3 kobiety – mieszkanki Głowna. Są to osoby      

niepełnosprawne, posiadające zaświadczenia lekarskie kwalifikujące do specjalistycznych 

usług opiekuńczych. Usługi świadczone są nieodpłatnie w miejscu ich zamieszkania             

na podstawie wydanych przez MOPS w Głownie decyzji administracyjnych. Usługi u 2 osób 

świadczone są po 2 godziny dziennie w dni robocze, natomiast 1 osoba otrzymuje wsparcie 



 
 
 
przez 3 godziny dziennie w dni robocze. Dla każdego uczestnika projektu opracowana jest  

Indywidualna Ścieżka Wsparcia zawierająca ocenę sytuacji materialnej i życiowej, potrzeby   

i oczekiwania oraz proponowane formy wsparcia, ich rodzaj i zakres. 

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miej-

scu ich zamieszkania wpisuje się w cel projektu tj. zwiększenie dostępności do usług społecz-

nych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym oraz stanowi dopełnienie zadania 

zleconego przez Gminę Miasta Głowno organizacji pożytku publicznego dotyczącego realiza-

cji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-

kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 


