
Szczegółowy harmonogram realizacji zada

Lp. Planowana realizacja zadania
1 Krótkookresowy całodobowy 

pobyt wytchnieniowy w 
placówce stacjonarnej - zadanie 
zlecone 

2 Asystent osoby 
niepełnosprawnej 

3 Praca socjalna 

4 Szkolenia dla opiekunów 
faktycznych osób 
niesamodzielnych  

5 Usługa transportowa 

6 Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego 

7 Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze na terenie miejsc 
zamieszkania 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w projekcie
 

Planowana realizacja zadania Okres realizacji Dodatkowe informacje
Krótkookresowy całodobowy 

zadanie 

01.12.2017r do 
30.12.2019r 

 Głównym celem  zadania jest 
zapewnienie opieki osobom 
niesamodzielnym w zast
opiekunów faktycznych.

01.12.2017r do 
30.04.2020r 

Praca asystenta b
dotrzymywaniu towarzystwa i 
pomocy w pokonywaniu 
codziennych problemów w 
obszarach aktywizacji społecznej, 
zawodowej, edukacyjnej. 

01.12.2017r do 
30.04.2020r 

Praca socjalna 
uczestników w projektu.

Okres realizacji 
przewidziany na rok 
2018. 

Szkolenia i zaj
wymiana doświadczenia w tym 
zwiększanie. umiej
opieki nad osobami 
niesamodzielnymi.

01.01.2018r do 
29.02.2020 r 

Usługa transportu realizowana 
będzie w dwóch formach: transport 
specjalistyczny i transport 
standardowy. Zadanie ma na celu 
świadczenie usług transportowych, 
zgodnie w potrzebami wynikaj
z niesamodzielno
wynikających z infrastruktury 
powiatu (obszary wiejskie i słabo
rozwinięta komunikacja)

01.12.2017r do 
30.04.2020r 

Oferujemy specjalistyczne terapie:  
rehabilitacji ruchowej, integracji 
sensorycznej SI, neuro i 
logopedyczną
biofeedbeck, snoezelen
Doświadczania 
kynoterapię- 
zajęcia rozwijaj
społeczne, terapi
opiekuńczo- 

cze na terenie miejsc 
01.01.2018r do 
29.02.2020r 

Dla osób niesamodzielnych 
zapewniamy dostosowane do ich  
szczególnych potrzeb wynikaj
z rodzaju schorzenia wsparcie 

 
ń w projekcie 

Dodatkowe informacje 
Głównym celem  zadania jest 
zapewnienie opieki osobom 
niesamodzielnym w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych. 
Praca asystenta będzie polegać na 
dotrzymywaniu towarzystwa i 
pomocy w pokonywaniu 
codziennych problemów w 
obszarach aktywizacji społecznej, 
zawodowej, edukacyjnej.  
Praca socjalna świadczona dla 
uczestników w projektu. 
Szkolenia i zajęcia praktyczne oraz 
wymiana doświadczenia w tym 

kszanie. umiejętności w zakresie 
opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. 
Usługa transportu realizowana 

dzie w dwóch formach: transport 
specjalistyczny i transport 
standardowy. Zadanie ma na celu 
wiadczenie usług transportowych, 

zgodnie w potrzebami wynikającymi 
z niesamodzielności osób  oraz 

ących z infrastruktury 
powiatu (obszary wiejskie i słabo 

ta komunikacja) 
Oferujemy specjalistyczne terapie:  
rehabilitacji ruchowej, integracji 
sensorycznej SI, neuro i 
logopedyczną,              EEG 
biofeedbeck, snoezelen- w Sali 

wiadczania Świata,                          
 zajęcia z udziałem psa, 

cia rozwijające kompetencje 
społeczne, terapię ręki oraz zajęcia 

 wychowawcze. 
Dla osób niesamodzielnych 
zapewniamy dostosowane do ich  
szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia wsparcie 



8 Poradnictwo  w tym 
psychologiczne 

9 Klub Seniora 

10 Usługi opiekuńcze 

 
 
 

 

specjalistyczne oraz pracownika 
socjalnego. Poprawa jako
dostępność dla osób najbardziej 
niesamodzielnych a przez to 
wielokrotnie wykluczonych to 
główne cele tego zadania.

01.01.2018r do 
31.01.2020r 

Poradnictwo psychologiczne jako 
wsparcie dla opiekunów faktycznych 
osób niesamodzielnych.

01.12.2017r do 
30.04.2020r. 

Utworzenie dla starszych osób 
niesamodzielnych z terenu miasta 
Sieradza, miejsca 
społecznych, w ramach których b
prowadzone ró

01.12.2017r do 
29.02.2020r lub do 
30.04.2020r. 

Usługi opiekuń
zamieszkania dla osób 
niesamodzielnych zamieszkałych na 
terenie powiatu sieradzkiego. W 
ramach usług ś
pomoc w wykonywaniu czynno
dnia codziennego ( gotowanie, 
sprzątanie, opieka higieniczna itp.).

 
specjalistyczne oraz pracownika 
socjalnego. Poprawa jakości Ŝycia, 

ść dla osób najbardziej 
ielnych a przez to 

wielokrotnie wykluczonych to 
główne cele tego zadania. 
Poradnictwo psychologiczne jako 
wsparcie dla opiekunów faktycznych 
osób niesamodzielnych. 
Utworzenie dla starszych osób 
niesamodzielnych z terenu miasta 
Sieradza, miejsca świadczenia usług 
społecznych, w ramach których będą 
prowadzone róŜnego rodzaju zajęcia. 
Usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób 
niesamodzielnych zamieszkałych na 
terenie powiatu sieradzkiego. W 
ramach usług świadczona będzie 
pomoc w wykonywaniu czynności 
dnia codziennego ( gotowanie, 

tanie, opieka higieniczna itp.). 


