
 
„ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

 
 

Harmonogramie wsparcia w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej” 

 

1. Usługi Opiekuńcze 

Dzień Tygodnia Godziny Realizator 

Poniedziałek 7.30-15.30 Dzienny Dom Pomocy Społecznej  

Wtorek 7.30-15.30 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Środa 7.30-15.30 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Czwartek 7.30-15.30 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Piątek 7.30-15.30 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Sobota 8.00-16.00 Primum Bono sp. z o.o. spółka 
komandytowa ATEBA MED 

Usługi opiekuńcze od poniedziałku do soboty świadczone są w miarę zgłaszanego zapotrzebowania w domu podopiecznych. 

Usługi opiekuńcze od poniedziałku do piątku realizowane są przez dwie wykwalifikowane opiekunki Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

W soboty natomiast usługi opiekuńcze świadczy  Primum Bono sp. z o.o. spółka komandytowa ATEBA MED. Usługi świadczone są przez sześć 

wykwalifikowanych opiekunek. 
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2. Rozkład zajęć Klubu dla osób niesamodzielnych za okres styczeń 2018-wrzesień 2019 

dzień tygodnia godziny rodzaj zajęć 

poniedziałek 15.30 – 16.30 

 

16.30 – 19.30 

zajęcia rehabilitacyjne 

 

zajęcia kulinarne 

wtorek 15.30 – 19.30 

 

 

dogoterapia (dwa razy w miesiącu) 

środa 15.30 – 16.30 

 

17.30 – 19.30 

zajęcia rehabilitacyjne 

 

zajęcia logopedyczne 

czwartek 15.30 – 16.30 

 

16.30 – 19.30 

zajęcia z psychologiem 

 

zajęcia kulinarne 

piątek 15.30 – 16.30 

 

17.30 – 19.30 

zajęcia z psychologiem 

 

zajęcia z edukacji seksualnej (raz w miesiącu) 
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3. Mieszkania wspomagane za okres kwiecień 2019 – wrzesień 2019 

Dzień tygodnia/ 
godziny 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

15.30-16.30/ 

sobota – 10.00 -
11.00 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 

opiekunami/ 

zajęcia kulinarne 

zajęcia z 
opiekunami/ 
zajęcia z 
psychologiem 

zajęcia z 
opiekunami/ 
zajęcia kulinarne 

zajęcia z 
opiekunami/ 
trening w zakresie 
higieny i promocji 
zdrowia 

zajęcia z zakresu 
umiejętności 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego 

16.30-17.30/ 
sobota – 11.00-
12.00 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 
opiekunami/ 
zajęcia kulinarne 

zajęcia z 
opiekunami/ 
zajęcia z 
psychologiem 

zajęcia z 
opiekunami/ 
zajęcia kulinarne 

zajęcia z 
opiekunami/ 
trening w zakresie 
higieny i promocji 
zdrowia 

zajęcia z zakresu 
umiejętności 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego 

17.30-18.30/ 
sobota– 12.00 –
13.00 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 
opiekunami/ 
zajęcia kulinarne 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 
opiekunami/ 
zajęcia kulinarne 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z zakresu 
umiejętności 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego 

18.30-19.30 zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 
opiekunami 

zajęcia z 
opiekunami 
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4. Rozkład zajęć Świetlicy PROMYK za okres październik 2017-wrzesień 2019 

Dzień Tygodnia Godziny Rodzaj zajęć 

poniedziałek 12.30 –19.30 

13.00 –19.00 

14.00 –16.00 

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawców 

 

Terapia psychologiczna 

wtorek 12.00 –13.00 

13.00 –19.30 

13.00 –19.00 

14.00 –18.00 

Terapia logopedyczna 

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawców 

 

Praca socjalna z rodzinami podopiecznych 

środa 12.00 –14.00 

14.00 – 19.30 

13.00 – 19.00 

15.00 –16.00 

16.00 –18.00 

Terapia logopedyczna 

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawców 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne 

Terapia pedagogiczna 

czwartek 12.30 – 19.30 

13.00 – 19.00 

16.00 –18.00 

Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawców 

 

Terapia pedagogiczna 

piątek 13.00 – 19.00 Zajęcia zgodnie z planem pracy wychowawców 

 


