
 

 

Miasto Piotrków Trybunalski wraz z trzema Partnerami: Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół "Mam Sąsiada" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA” realizuje projekt „Razem możemy jeszcze więcej”  

- współfinansowany środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Działania projektu w latach 2020 – 2023 kosztem ponad 7 mln zł.  

są realizowane w 8 modułach:  

 

1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania;  

2. Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 

znacznym;  

3. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

4. Klub seniora;  

5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; 

 6. Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej;  

7. Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"; 

 8. Mieszkania wspomagane. 

 

Z Moniką Wojtanią - Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej rozmawiam  w grudniu 2022,  

w chwili, gdy zajęcia w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej” już powoli się kończą.  

-Trzy lata wsparcia  to dużo ? 

- Tak, myślę że dopiero teraz, patrząc właśnie z tej perspektywy, analizując dane dociera do nas ogrom 

pracy jaki włożyliśmy w ten projekt. Z usług opiekuńczych realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej przez cały okres jego trwania w dni robocze od poniedziałku do piątku – łącznie skorzystało 

50 osób: 41 kobiet i 9 mężczyzn w przedziale wiekowym od 51 do 93 lat. Zrealizowano ogółem 8 748 

godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, w tym: w roku 2020 (od 08.09.2020 r. do 

31.12.2020 r.) – 757 godzin  w roku 2021 (od 02.01.2021 do 31.12.2021 r.) – 4 160 godzin, w roku 2022 

(od 03.01.2022 r. do 30.11.2022 r.) – 3 831 godzin. Do końca grudnia 2022 zrealizujemy  zgodnie  

z zakładanym planem dodatkowe 292 godziny. 

- Jak wyglądała Państwa pomoc kierowana do osób starszych, osób z niepełnosprawnością często 

niesamodzielnych ? 



-   W toku usług opiekuńczych realizowane były takie zadania jak: zakupy niezbędnych artykułów 

spożywczych, higienicznych i przemysłowych, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zgłaszanie wizyt 

lekarskich, realizacja recept, przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowywaniu i 

spożywaniu przez podopiecznego lub przynoszenie obiadów ze stołówki, utrzymanie w czystości 

urządzeń sanitarnych oraz pokoju klienta, przynoszenie węgla, palenie w piecu, kuchni, zgłaszanie 

napraw urządzeń domowych, towarzyszenie klientowi w drodze do instytucji, urzędów, opłaty 

świadczeń i załatwianie spraw urzędowych. 

- Oprócz usług opiekuńczych Dzienny Dom Pomocy Społecznej był odpowiedzialny za funkcjonowania 

nowoutworzonej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego? 

- Tak, w okresie od 16.02.2021 r. do 19.12.2022 r.  z wypożyczalni skorzystały 83 osoby, świadczy to o 

tym  jak potrzebne dla mieszkańców naszego miasta są podobne inicjatywy. Miejmy nadzieję, że 

działania te będą kontynuowane w przyszłości 

- Dziękuję za rozmowę 

 Opracowanie: Piotr Gruszczyński 


