Oferta Dziennego Domu Pobytu w Toruniu (DDP)
przy Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej
i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA"

Rodzaj wsparcia

Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej
Osoby niesamodzielne, cierpiące na choroby otępienne, zamieszkujące na terenie
Miasta Toruń lub w gminach: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka zgodnie z poniższą
definicją:

Odbiorcy wsparcia

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego.
W ofercie usług opiekuńczych znajdują się dwa rodzaje miejsc:
 Dzienny Dom Pobytu oferuje 10 miejsc stacjonarnej opieki dziennej
 w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dostępne są 3 miejsca
UWAGA: do uruchomienia usług Dziennego Domu Pobytu niezbędne jest zebranie grupy
min. 8 uczestników kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym min. 2 uczestników
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w miejscu zamieszkania.

Dostępna liczba miejsc

Nazwa i adres
jednostki
Cel funkcjonowania

Godziny pracy

Ramowy program
usług

Zastrzega się, że w przypadku gdy po uruchomieniu DDP liczba uczestników korzystających
z usług DDP spadnie poniżej 8 osób przez okres dłuższy niż 2 miesiące działalność DDP może
zostać zawieszona.
*Odbiorcą usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania może być:
a) osoba samotna w rozumieniu art. 6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych
uprawnień, zasobów i możliwości;
b) osoba samotnie gospodarująca w rozumieniu art. 6 pkt. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i
możliwości;
c) osoba w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić
odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.
Dzienny Dom Pobytu w Toruniu przy Fundacji na rzecz integracji międzypokoleniowej
i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA"
ul. Mickiewicza 117, 87-100 Toruń
Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie Miasta Toruń
i gmin: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka dla osób niesamodzielnych, cierpiących na
choroby otępienne, i poprawa jakości życia osób niesamodzielnych
Dzienny Dom Pobytu dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są zgodnie z ustalonymi
potrzebami, w dostosowanych godzinach, maksymalnie przez 7 dni w tygodniu.
Dzienny Dom Pobytu w swojej podstawowej ofercie zapewnia świadczenie opieki nad
osobami niesamodzielnym w sposób zindywidualizowany i zgodny z potrzebami, które
obejmują:
1. Dla osób przebywających w placówce stacjonarnej zapewnia się świadczenie
usług, które obejmują:
 opiekę
wykwalifikowanych
opiekunów
pomoc
w
rozwinięciu
i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, poradnictwo
 zajęcia animacyjno-integracyjne,
 dostęp do wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, artystycznych,
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dostęp do aneksu kuchennego (wyposażonego w lodówkę, zmywarkę, naczynia
kuchenne - możliwość przygotowania posiłku z pomocą opiekuna),
wyżywienie,
wypoczynek i relaksację.




Za dodatkową opłatą możliwe jest zapewnienie:
 transportu z miejsca zamieszkania na zajęcia do Dziennego Domu Pobytu
i z powrotem,
 wsparcia fizjoterapeuty i zajęcia usprawniające ruchowo,
 grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone za pomocą różnorodnych metod np.:
arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia i in.
 opieki pielęgniarki i psychologa,
 usług fryzjersko-kosmetycznych,
 zajęcia informacyjno-edukacyjno-konsultacyjne.
2.








Dla osób korzystających ze wsparcia w miejscu zamieszkania zapewnia się
świadczenie usług, które obejmują:
zapewnienie choremu czystości osobistej i higieny otoczenia, w tym toaleta ciała
pacjenta, dokładne jego obmycie oraz osuszenie, zmiana bielizny pościelowej i
osobistej, zapobieganie odleżynom,
zapewnienie właściwego odżywiania, w tym kontrola zaleconej diety, podanie
posiłku, a jeżeli stan chorego nie pozwala mu jeść samodzielnie pomoc lub
nakarmienie, zapewnienie spokoju i przyjaznej atmosfery podczas spożywania
posiłku, kontrola masy ciała, obserwacja wypróżnień (ilość, jakość),
pielęgnacje zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne
wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji
medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej ,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W ramach usług Dziennego Domu Pobytu dostępne może być także wsparcie dla
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych** obejmujące warsztaty doskonalące
umiejętności opiekuńcze i kompetencje interpersonalne oraz poradnictwo/konsultacje
indywidualne z ekspertami.
Usługi dla opiekunów są dodatkowo płatne.
** Opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej - to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą
niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia
z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.
Cena za miesięczny pobyt obejmująca wsparcie podstawowe wynosi 2500,00 zł brutto***
Pozostałe usługi oferowane są wg faktycznych kosztów organizacji wsparcia, informacje
w tym zakresie udziela kierownik placówki.

Odpłatności

*** Z wnoszenia opłaty za korzystanie z usług DDP zwolnione są osoby, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą
lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej po okazaniu potwierdzenia wysokości dochodu. Udział osób zwolnionych
z opłaty nie może być wyższy niż 30% ogółu uczestników.
Opłata pobierana będzie z góry za każdy miesiąc korzystania z usług DDP do 3 dnia
roboczego. Brak wniesienia opłaty oznacza skreślenie z listy uczestników.

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt:
Anna Świtoń, tel. 512 390 244, e-mail: fundacja@laczymypokolenia.org.

UWAGA:
Zapisy prowadzone są od 17.02.2020 r.
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