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L.p. Nazwa zadania Okres realizacji Miejsce udzielenia wsparcia 

1. 

Prace remontowo - 
adaptacyjne w Regionalnym 
Centrum Wsparcia Osób 
Niesamodzielnych 

od 01.01.2018 r. 
do 31.12.2019 r. 

Budynek RCWON w Policach w 
którym zostanie utworzony Dzienny 
dom Pomocy wraz z hostelem oraz 
Dom Wspierany, ul. Korczaka 17. 

2. 

Wyposażenie Regionalnego 
Centrum Wsparcia Osób 
Niesamodzielnych 

od 01.11.2019 r. 
do 31.12.2019 r. 

Budynek RCWON w Policach w 
którym zostanie utworzony Dzienny 
dom Pomocy wraz z hostelem oraz 
Dom Wspierany, ul. Korczaka 17. 

3. Praca socjalna 
od 01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Wsparcie udzielane przez pracownika 
socjalnego głównie w miejscu 
zamieszkania danego Uczestnika oraz 
w Dziennym Domu Pomocy wraz z 
hostelem oraz w Domu Wspieranym, 
znajdujące się w budynku RCWON w 
Policach, ul. Korczaka 17. 

4. 

Usługi opiekuńcze i 
pielęgnacyjne - dzienne i/lub 
całodobowe 

od 01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dzienny dom pomocy wraz z 
hostelem oraz Dom Wspierany, 
znajdujące się w budynku RCWON w 
Policach, ul. Korczaka 17. Wsparcie 
udzielane 7 dni w tygodniu przez 24 
godziny na dobę. 

5. 

Poradnictwo specjalistyczne, 
w tym w szczególności 
psychologiczne lub prawne 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

6. 

Zajęcia terapeutyczne, 
plastyczne, muzyczne i 
wspierające ruchowo 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

7. 

Trening umiejętności 
praktycznych, którego celem 
jest nabywanie, rozwijanie 
lub wzmacnianie 
samodzielności w zakresie 
doskonalenia podstawowych 
czynności dnia codziennego 
(np. pranie, suszenie 
odzieży, sprzątanie, 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 
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korzystanie z urządzeń 
elektrycznych) 

8. Trening higieny osobistej 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

9. 

Trening finansowy, którego 
celem jest rozwijanie 
umiejętności planowania i 
wydatkowania dostępnych 
środków finansowych – w 
tym związanych z 
utrzymaniem mieszkania 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

10. 

Trening zarządzania 
mieszkaniem, w tym 
zarządzanie energią 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

11. Trening kulinarny 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

12. 
Trening umiejętności 
spędzania czasu wolnego 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

13. Trening interpersonalny 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

14. 

Udział uczestników w 
imprezach kulturalnych 
(np.teatr, filharmonia, kino) 
rekreacyjnych (np. wycieczki) 
i towarzyskich (np. imprezy 
miejskie) poza siedzibą 
RCWON (bilety wstępu, 
wpisowe itp.) 

w okresie od 
01.01.2020 r. do 
31.12.2021 r. 

Dokładny harmonogram oraz miejsce 
udzielania wsparcia zostaną podane 
po zakończeniu procesu rekrutacji i 
rozeznania potrzeb uczestników. 

             


