
  

 
 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne  

Działanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” 
Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.” 

 
Harmonogram udzielania wsparcia dla uczestników projektu 

„Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach” 
 
Data aktualizacji: 22.07.2022r. 
 

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 31.03.2021 r. 

Budynek RCWON w Policach w 
którym zostanie utworzony Dzienny 
dom Pomocy, ul. Korczaka 17. 

2. 
Wyposażenie Regionalnego Centrum 
Wsparcia Osób Niesamodzielnych 

od 31.03.2021 r. 
do 30.09.2021 r. 

Budynek RCWON w Policach w 
którym zostanie utworzony Dzienny 
dom Pomocy, ul. Korczaka 17. 

3. 

Dom wspierany: 
Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania 

w okresie od 
01.05.2020 r. do 
31.12.2022 r. 

Z uwagi na charakter zadania 
wsparcie jest udzielane w miejscu 
zamieszkania uczestników. 
 
Osoba do kontaktu: 
p. Izabela Piskorz - Koordynator usług 
opiekuńczych, tel. 887 766 038 

4. 

Dom wspierany: 
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone 
przez osoby blisko zamieszkujące 

w okresie od 
01.03.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Z uwagi na charakter zadania 
wsparcie jest udzielane w miejscu 
zamieszkania uczestników. 
 
Osoba do kontaktu: 
p. Izabela Piskorz - Koordynator usług 
opiekuńczych, tel. 887 766 038 

5. 
Dzienny dom pomocy: 
Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dzienne. 

W okresie od 
27.09.2021r. do 
31.12.2022r. 

Dzienny Dom Pomocy znajduje się w 
Policach przy ul Korczaka 17. 
 
Wsparcie udzielane od poniedziałku 
do piątku w godz:  

6. 

Dzienny dom pomocy: 
Praca socjalna- pomoc w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji życiowych oraz 
bieżących spraw życia codziennego 
poprzez m.in. poradnictwo socjalne (np. 
pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy 
społecznej czy ZUS, pomoc w ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności), pomoc                 
w kontakcie z placówkami służby zdrowia, 
wsparcie w sprawach osobistych, 
aktywizowanie i motywowanie 
Uczestników do samodzielnego radzenia 
sobie (rozmowy wspierające), stały 
kontakt z rodzinami / opiekunami 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Wsparcie udzielane przez pracownika 
socjalnego w Dziennym Domu 
Pomocy znajdującym się                      
w budynku RCWON w Policach, ul. 
Korczaka 17. 
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Uczestników na rzecz poprawy ich 
funkcjonowania społecznego. 

7. 
Dzienny dom pomocy: 
Dwa posiłki dziennie 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Wsparcie udzielane w Dziennym 
domu pomocy, który znajduje się                 
w budynku RCWON w Policach, ul. 
Korczaka 17.  

8. 

Dzienny dom pomocy: 
Zajęcia terapeutyczne, plastyczne, 
muzyczne i wspierające ruchowo 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Wsparcie udzielane przez 
pracowników w Dziennym Domu 
Pomocy znajdującym się w budynku 
RCWON w Policach, ul. Korczaka 17. 

  9. 

Dzienny dom pomocy: 
Trening umiejętności praktycznych, 
którego celem jest nabywanie, rozwijanie 
lub wzmacnianie samodzielności w 
zakresie doskonalenia podstawowych 
czynności dnia codziennego (np. pranie, 
suszenie odzieży, sprzątanie, korzystanie z 
urządzeń elektrycznych) 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Trening prowadzony przez 
pracowników w Dziennym Domu 
Pomocy znajdującym się w budynku 
RCWON w Policach, ul. Korczaka 17. 

10. 
Dzienny dom pomocy: 
Trening higieny osobistej 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Trening prowadzony przez 
pracowników w Dziennym Domu 
Pomocy znajdującym się w budynku 
RCWON w Policach, ul. Korczaka 17. 

11. 

Dzienny dom pomocy: 
Pomiar podstawowych parametrów 
życiowych. 
Promowanie i motywowanie Uczestników 
do zachowań prozdrowotnych – usługi 
pielęgniarskie. 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Działania wykonują pracownicy w 
Dziennym Domu Pomocy 
znajdującym się w budynku RCWON 
w Policach, ul. Korczaka 17. 

12. 

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

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Trening prowadzony przez 
pracownika socjalnego w Dziennym 
Domu Pomocy znajdującym się                     
w budynku RCWON w Policach, ul. 
Korczaka 17. 

13. 

 
 
Dzienny dom pomocy: 
Trening kulinarny 

w okresie od 
27.09.2021 r.  do 
31.12.2022 r. 

Trening prowadzony przez 
pracowników w Dziennym Domu 
Pomocy znajdującym się w budynku 
RCWON w Policach, ul. Korczaka 17. 

14. 

Dzienny dom pomocy: 
Trening umiejętności spędzania czasu 
wolnego, dostęp do książek i środków 
masowego przekazu 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Trening prowadzony przez 
pracowników w Dziennym Domu 
Pomocy znajdującym się w budynku 
RCWON w Policach, ul. Korczaka 17. 
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15. 
Dzienny dom pomocy: 
Trening interpersonalny 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Trening prowadzony przez 
pracowników w Dziennym Domu 
Pomocy znajdującym się w budynku 
RCWON w Policach, ul. Korczaka 17. 

16. 

Dzienny dom pomocy: 
Udział uczestników w imprezach 
okolicznościowych organizowany                        
w siedzibie RCWON.  
Imprezy rekreacyjne (np. wycieczki) i 
towarzyskie (np. imprezy miejskie) poza 
siedzibą RCWON. 
Udział uczestników w zajęciach 
terapeutycznych i wspierających ruchowo 
poza siedzibą RCWON w ramach integracji 
środowiskowej. 

w okresie od 
27.09.2021 r. do 
31.12.2022 r. 

Imprezy organizowane w Dziennym 
Domu Pomocy znajdującym się w 
budynku RCWON w Policach, ul. 
Korczaka 17. 
Imprezy i warsztaty organizowane w 
środowisku lokalnym. 

17. 

Dzienny dom pomocy: 
Planowanie i wykonywanie zabiegów 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi z zakresu 
fizykoterapii, kinezyterapii i masażu 
leczniczego. 
Wykonywanie zabiegów indywidualnych, 
prowadzenie gimnastyki indywidualnej i 
grupowej – usługi fizjoterapeuty. 

W okresie od 
27.09.2021r. do 
31.12.2022r. 

Działania wykonują pracownicy w 
Dziennym Domu Pomocy 
znajdującym się w budynku RCWON 
w Policach, ul. Korczaka 17. 

 


