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Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w 

projekcie 

 
Lp. Planowana realizacja 

zadania/kontakt z 

osobami realizującymi 

zadanie  

Okres realizacji Dodatkowe informacje 

1 Krótkookresowy całodobowy 

pobyt wytchnieniowy w 

placówce stacjonarnej –  

Osoba odpowiedzialna za 

realizacje zadania Jolanta 

Dobrowolska wew.211 

Tel. 43 827 18 07 

01.03.2020r do 

30.09.2022r 

Usługa świadczona 

według indywidualnych 

potrzeb uczestnika 

projektu 

Głównym celem  zadania jest 

zapewnienie opieki osobom 

niesamodzielnym w zastępstwie za 

opiekunów faktycznych. Ze 

względu na panującą epidemię 

COVID-19 wstrzymano realizację 

powyższego zadania. 

2 Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej 

Osoba odpowiedzialna za 

koordynacje zadania Iwona 

Zawada Zwolińska wew. 209  

Tel. 43 827 18 07 

AOON 

Katarzyna Rosińska 514-521-

215 

Michał Gonera 794-522-984 

Paweł Pawlikowski 576-832-

120 

Joanna Małolepsza 794-523-

099 

Wiktoria Bińczycka794-523-

225 

01.06.2020r do 

31.10.2022r 

Usługi świadczone od 

poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:30 do 

15:30 (w razie potrzeb 

uczestnika czas pracy 

może ulec zmianie) 

Praca asystenta polega na 

dotrzymywaniu towarzystwa i 

pomocy w pokonywaniu 

codziennych problemów w 

obszarach aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej. Asystenci 

osobiści osoby niepełnosprawnej 

pracują w systemie zadaniowym 

( średnio 160 godzin miesięcznie) 

od poniedziałku do piątku w 

godzinach pomiędzy 07:30 a 15:30, 

także w soboty w zależności od 

potrzeb beneficjentów. Miejscem 

wykonywania pracy jest miejsce 

zamieszkania osoby z 

niepełnosprawności, miejsca 

aktywności społecznej, urzędy, 

placówki lecznicze itp. 

3 Praca socjalna- pracownik 

socjalny Katarzyna 

Błażejewska  Tel. 794-523-

076 

01.06.2020r do 

31.10.2022r. 

Praca socjalna 

świadczona jest w 

godzinach 7:30-15:30 w 

miejscu zamieszkania 

uczestników lub w 

biurze pod adresem: 

PCPR w Sieradzu 

Plac Wojewódzki 3 

Praca socjalna świadczona dla 

uczestników w projektu. 
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98-200 Sieradz (II 

piętro pokój 209.) 

4 Konsultacje psychologiczne 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla 

dzieci 

Warsztaty wyjazdowe z 

elementami rekreacyjno-

kulturalnymi dla 

wychowanków rodzin 

zastępczych i opiekunów 

Grupa wsparcia dla rodzin 

zastępczych zawodowych i 

niezawodowych, 

spokrewnionych z elementami 

psychoedukacji. 

Psycholog Karolina Bartos 

Tel. 730 264 579 

 

 

01.03.2020r.-

31.10.2022r. Usługi 

świadczone przez 

psychologa w 

godzinach 8:00 -14:00, 

w razie pojawienia się 

potrzeby termin 

konsultacji może odbyć 

się w innych godzinach. 

Adres świadczonych 

konsultacji : budynek 

Politechniki Łódzkiej w 

Sieradzu przy Placu 

Wojewódzkim 3, 98-

200 Sieradz, I piętro  

numer 23/24. 

Współpraca z podopiecznymi 

pieczy zastępczej, organizacja 

konsultacji dla rodzin. Organizacja 

warsztatów, grup wsparcia oraz 

socjoterapii.  

5 Asystent Rodziny – 

pracownik Sylwia Skorupa 

Tel. 43 820-32-11, kom. 669-

373-573 

01.03.2020r do 

30.04.2022r 

Praca asystenta rodziny 

świadczona jest w 

godzinach 11:30-15:30 

w miejscu zamieszkania 

uczestników lub w 

biurze pod adresem: 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Brzeźniu, ul. Wspólna 

44, 98-275 Brzeźnio, 

pokój 11 

Asystent rodziny będzie pomagał 

rodzinie przy wdrażaniu 

prawidłowych postaw życiowych 

wszystkich jej członków. 

6 Klub Seniora 01.06.2020r do 

30.04.2022r. 

W okresie od 

12.10.2020 do 

04.01.2020 oraz od 

27.03.2021 do dnia 

03.05.2021  

świadczenie usług 

opiekuńczych odbywało  

się w miejscu 

zamieszkania 

beneficjentów ze 

Działalność klubu obywała się w 

formie zdalnej na zasadzie usług 

polegających na kontakcie 

telefonicznym z podopiecznymi, 

dowożeniem materiałów do zadań 

wykonywanych w domu. Opiekun 

Klubu Seniora pełnił dyżur w 

godzinach swojej pracy w Klubie 

Seniora przy ul. Pomorskiej 3/2 w 

Błaszkach. 
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względu na pandemie 

Covid 19 

Magdalena Walczak-

609-038-048 

 

W pozostałych 

terminach zajęcia 

odbywały się w trybie 

stacjonarnym  

 

 

 

 

 

Utworzenie dla starszych osób 

niesamodzielnych z terenu gminy 

Błaszki, miejsca świadczenia usług 

społecznych, w ramach których 

będą prowadzone różnego rodzaju 

zajęcia od poniedziałku do piątku w 

godzinach 15:00 do 19:00.Zajęcia 

odbywały się zgodnie z 

wyznaczonym harmonogramem w 

Klubie Seniora przy ulicy  

Pomorskiej 3/2 w Błaszkach. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Usługi opiekuńcze – Gmina 

Brzeźnio - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Brzeźniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Błaszkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2020-

30.04.2022r. 

Opiekunki:  

Głąb Elżbieta – tel. 663-

557-639 

Jankowska Krystyna – 

tel. 605-268-288 

Kudła Emila – tel. 725-

701254 

/od.01.03.2021r./ 

Cybulska Aleksandra – 

tel. 534-775-824 

 

 

 

 

 

 

01.03.2020r do 

30.04.2022r  

Świadczenie usług 

opiekuńczych odbywa 

się w miejscu 

zamieszkania 

beneficjentów 

Ewa Ibosz -721-846-

612, Monika Ciuruś -

720-520-569 

Usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób 

niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie Gminy Brzeźnio. W 

ramach usług świadczona będzie 

pomoc w wykonywaniu czynności 

dnia codziennego ( gotowanie, 

sprzątanie, opieka higieniczna itp.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób 

niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie Gminy Błaszki. W 

ramach usług świadczona będzie 

pomoc w wykonywaniu czynności 

dnia codziennego ( gotowanie, 

sprzątanie, opieka higieniczna itp.). 
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Godziny pracy 

opiekunek 7.00-15.00 w 

szczególnych 

wypadkach godziny 

popołudniowe po 

godzinie 16.00-pomoc 

świadczona od 

poniedziałku do piątku. 

9 Usługi opiekuńcze – Polskie 

Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego Oddział w 

Sieradzu 

01.03.2020r do 

30.06.2022r  

Świadczenie usług 

opiekuńczych odbywa 

się w miejscu 

zamieszkania 

beneficjentów 

 

Olejnik Dorota-

Pracownik socjalny 

(godziny: 7.30 – 15.30)

 784-642-182 

Opiekun osoby 

niesamodzielnej: (usługi 

świadczone 7 dni w 

tygodniu w godzinach 

6.30 – 20.00) 

Borawska Joanna-500-

264-151 

Czupryniak Renata-

796-161-418 

Jasiak Magdalena- 534-

936-574 

Kulenty Agnieszka - 

574-115-390 

Michalak Maria - 505-

917-470 

Pietrzykowska Elżbieta 

- 531-335-722 

Tworek Katarzyna - 

609-538-697 

Wróbel Beata – 600-

486-774 

 

Usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania dla osób 

niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie powiatu sieradzkiego. W 

ramach usług świadczona będzie 

pomoc w wykonywaniu czynności 

dnia codziennego 

 


