


„Senior+” 
to zadanie realizowane w ramach 

„Programu Wieloletniego „SENIOR+” 

na lata 2015- 2020”



Zadanie w Gminie Ząbkowice Śląskie realizowane będzie przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Ząbkowicach Śląskich.

Siedziba „DZIENNEGO DOMU SENIOR +”  znajduje się w budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52.



Zaadoptowane pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich dla siedziby  

„DZIENNEGO DOMU SENIOR +”  
posiadają pomieszczenia:



„SALA SPOTKAŃ”
pomieszczenie klubowe  wyposażone w kanapy i fotele, stoły i krzesła, 
duży telewizor, kino domowe, Internet, biblioteczkę z prasówką;



„POMIESZCZENIE KUCHENNE”
wyposażone w sprzęty , urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania 
posiłków przez Seniorów, jak również spożywanie posiłków dostarczanych w formie 
cateringu (wyposażenie to: kuchenka elektryczna, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, 
czajniki elektryczne, zestawy obiadowe/talerze, sztućce);



„SALA ĆWICZEŃ”
pomieszczenie do utrzymania lub zwiększania aktywności ruchowej lub kinezoterapii 
(kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w 
zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po 
zawale serca , itd.); sala wyposażona w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności 
Seniorów (np. w materace, leżanki do masażu, rotory (tj. przyrządy do ćwiczeń 
kończyn górnych i dolnych), drabinki, rower stacjonarny, drobny sprzęt do ćwiczeń 
indywidualnych)



„SALA WYPOCZYNKOWA”
pomieszczenie do odpoczynku 
z 5 miejscami do leżenia 
(5 łóżek z pościelą)

„GABINET TERAPII INDYWIDUALNEJ”
pomieszczenie do terapii indywidualnej 
(np. z terapeutą,  psychologiem 
czy pracownikiem socjalnym- 
wg potrzeb uczestników)



„GABINET PIELĘGNIARKI”
wyposażony w leżankę , szafę , biurko, krzesła , 

ciśnieniomierz

„SZATNIA DLA SENIORÓW”
wyposażona w indywidualne zamykane szafi 

„POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA 
PRACOWNIKÓW” 

oraz schowek porządkowy



DWIE ŁAZIENKI Z TOALETAMI 
dla kobiet i mężczyzn, wyposażone w uchwyty 

ścienne i wsporniki przy umywalkach 
i natryskach oraz w zamontowane siedziska 

pod dwoma prysznicami

POMIESZCZENIE  WYDZIELONE 
NA PRALNIĘ I PRASOWALNIĘ 

wyposażone w pralkę, 
deskę do prasowania, żelazko



Pomieszczenia przewidziane dla 
„DZIENNEGO DOMU SENIOR +”  
znajdują się na pierwszym piętrze budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ząbkowicach Śląskich 
na Osiedlu XX-lecia 52-  
dla osób niepełnosprawnych 
zapewnia się dostęp poprzez 
PLATFORMĘ PODNOŚNIKOWĄ 
(tj. rodzaj windy).



Zaplanowano termin otwarcia „DZIENNEGO DOMU SENIOR +” 
na miesiąc marzec 2019 roku

„DZIENNY DOM SENIOR +” przeznaczony jest dla 15 osób

Placówka funkcjonować będzie 
w dni powszednie 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16:00 
(placówka nie funkcjonuje w święta
 i w dni ustawowo wolne od pracy).



Uczestnikami  „DZIENNEGO DOMU SENIOR +” mogą być: 

osoby nieaktywne zawodowo w wieku „60+”, 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni;

osoby będące mieszkańcami Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.
 



Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia, 
a zakres świadczonych usług w szczególności będzie obejmował:

jeden posiłek gorący oraz warunki  do wspólnego przygotowywania posiłków,

zajęcia edukacyjne i kulturalno- oświatowe,

terapię zajęciową (poprzez organizację zajęć przez terapeutę zajęciowego 

w ramach zgłaszanych potrzeb 

przez uczestników zajęć),

zajęcia sportowo- rekreacyjne,

zajęcia aktywizujące społecznie.



Korzystanie z usług „DZIENNEGO DOMU SENIOR+” będzie częściowo odpłatne 

wysokość opłaty ustalona zostanie na podstawie decyzji administracyjnej 
wydanej o skierowanie na pobyt do „DZIENNEGO DOMU SENIOR+” 
w Ząbkowicach Śląskich,

decyzja będzie wydana na podstawie wywiadu środowiskowego, 
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ząbkowicach Śląskich.

 



W ramach realizacji projektu „DZIENNEGO DOMU SENIOR +” planuje się 
zatrudnić wykwalifkowanych pracowników, tj.:

ADMINISTRATORA „DZIENNEGO DOMU SENIOR+”;

OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH,

FIZJOTERAPEUTĘ,

PIELĘGNIARKĘ,

TERAPEUTĘ ZAJĘCIOWEGO.



Dochód 
OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt.  
ustawy o pomocy społecznej : 701 zł

Odpłatność za Dzienny Dom „Senior+” w Ząbkowicach 
Śląskich dla osób samotnych i samotnie gospodarujących –

(kwota bazowa  - miesięczna odpłatność za pobyt w Senior+ 
1100 zł)

wyrażony w % wyrażony w złotych neto wyrażona w % wyrażona w złotych neto

do 150% do 1051,50 zł nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 150% do 200% powyżej  1051,50 zł do 1402 zł powyżej 10% do 15% od 110 zł  do 165 zł

powyżej 200% do 250% powyżej 1402 zł  do 1752,50 zł powyżej 15% do 20% od 165 zł do 220 zł

powyżej 250% do 300% powyżej 1752,50  zł do 2103 zł powyżej 20% do 25% od 220 zł do 275 zł

powyżej 300% do 350% powyżej 2103 zł do 2453,50 zł powyżej 25% do 30% od 275 zł do 330 zł

powyżej 350% do 400% powyżej 2453,50 zł do 2804 zł powyżej 30% do 35% od 330 zł do 385 zł

powyżej 400% powyżej 2804 zł powyżej 35% do 40% od 385 zł do 440 zł

OPŁATA ZA POBYT UCZESTNIKA W „DZIENNYM DOMU – SENIOR+”



Dochód 
NA OSOBĘ W RODZINIE 

w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
pomocy społecznej: 528 zł

Odpłatność za Dzienny Dom „Senior+” w Ząbkowicach Śląskich dla 
osób w rodzinie –   (kwota bazowa - miesięczna odpłatność za 

pobyt w Senior+ 1100 zł)

wyrażony w % wyrażony w złotych neto wyrażona w % wyrażona w złotych neto

do 150% do 792 zł nieodpłatnie nieodpłatnie

powyżej 150% do 200% powyżej  792 zł do 1056 zł powyżej 15% do 20% od 165 zł  do 220 zł

powyżej 200% do 250% powyżej 1056 zł  do 1320 zł powyżej 20% do 25% od 220 zł  do 275 zł

powyżej 250% do 300% powyżej 1320 zł do 1584 zł powyżej 25% do 30% od  275  do  330 zł

powyżej 300% do 350% powyżej 1584 zł do 1848 zł powyżej 30% do 35% od 330 zł do 385 zł

powyżej 350% do 400% powyżej 1848 zł do 2112 zł powyżej 35% do 40% od 385 zł  do 440 zł

powyżej 400% powyżej 2112 zł powyżej 40% do 45% od 440 zł  do 495 zł

OPŁATA ZA POBYT UCZESTNIKA W „DZIENNYM DOMU – SENIOR+”



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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