
 
 

 

 

W dniu 20 sierpnia 2018 r.  Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Centrum 

Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Realizatorem 

projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ( zadanie nr 1  i zadanie nr 2).  

Okres realizacji: 31.07.2018-31.01.2021. 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i społecznych. 

Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych dla 150 osób niesamodzielnych  z miasta 

Opola oraz działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 

niesamodzielnymi. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie liczby osób pozostających bez opieki, 

w sytuacji braku wsparcia dla osób niesamodzielnych, głównie starszych lub niepełnosprawnych 

mieszkańców Opola, pozostających w 1-osob. gospodarstwach domowych o najniższych dochodach. 

Projekt realizowany jest dla  osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz dla opiekunów faktycznych 

w opiece nad osobami niesamodzielnymi.  

MOPR w Opolu zaplanował udział  50 osób (35 K, 15 M), w tym osób niepełnosprawnych. Osoby te 

przez okres 2 lat zostaną objęte wsparciem: usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania  

w wymiarze średnio po 36 godzin miesięcznie. Pomocą zostały objęte osoby samotne, które  

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, 

a także osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Potrzebujący będą otrzymywać 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak m.in.: 

1. Czynności pielęgnacyjne wynikające ze stanu zdrowia: 

• utrzymanie higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie), 

• pielęgnacja zlecona przez lekarza, 

• układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, 

• przesłanie łóżka, pomocy przy ubieraniu się.. 

2. Czynności związane z pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych: 

• czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, 

• pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, 

• pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych, 

• czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego,  

• dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych,  

• czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych,  

• czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego,  



 
 

 

• pomoc przy przemieszczaniu się. 

3. Pomoc w załatwianiu bieżących spraw: 

• zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept, 
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

• towarzyszenie podczas spacerów. 

4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem: 

• czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, 

osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, 

ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług,  
• czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. 

 

Od 01.12.2019 r. wprowadzono dodatkowe działania wspierające przez MOPR w Opolu  dla 50 osób 

starszych lub niepełnosprawnych w postaci usług fryzjerskich, kosmetycznych dotyczących 

pielęgnacji stóp i dłoni oraz podologicznych, które będą realizowane do  31.12.2020 r.  

 

Wartość projektu: 12 268 154,58 zł 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 11 593 406,07 zł 

 


