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ZD.8120.1.39.2019 Gliwice, 29.10.2020 r. 

nr kor.  UM.886033.2019  
  

 Szanowna Pani 
Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZD.8120.1.39.2019 
Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w sprawie Dziennego Domu 
"Senior+". 

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie Dziennego Domu 
„Senior+”, powstającego przy ul. Partyzantów 30 informuję, że: 

 Ad. 1. Dzienny Dom „Senior+” - lokalny ośrodek wsparcia służący 
utrzymaniu aktywności społecznej osób starszych, niepełnosprawnych 
i samotnych rozpocznie swoją działalność z początkiem stycznia 2020 
roku. 

Ad. 2. Dzienny Dom „Senior+” zapewni 8-godzinną ofertę usług 
w dniach od poniedziałku do piątku, obiekt będzie przystosowany 

; do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiadać będzie podjazdy 
dla wózków inwalidzkich oraz stosowne oprzyrządowanie w toaletach 
i łazience. 

Ad. 3. Rodzaj organizowanych zajęć i form aktywności odpowiadać 
będzie wymogom określonym w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015–2020. Między innymi świadczone będą usługi: 

• socjalne (zapewnienie wyżywienia, zaspokojenie potrzeb bytowych, 
zapewnienie spokojnego, bezpiecznego miejsca do godnego   
spędzania czasu), 

• edukacyjne (zajęcia mające na celu podtrzymanie bądź rozwój 
funkcji intelektualnych, zajęcia logiczne, literowe, skojarzeniowe, 
poprawiające pamięć i funkcje myślowe), 

• kulturalno-oświatowe (umożliwiające realizację potrzeb 
kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich min. poprzez organizację 
uroczystości okolicznościowych, wspólny udział w imprezach 
integracyjnych, turystycznych, dostęp do prasy, biblioteczki, radia, 
TV itp.), 

• aktywizujące ruchowo (ćwiczenia ogólnousprawniające, także 
na sprzęcie rehabilitacyjnym: rotor, bieżnia, rowerek), 

• sportowo-rekreacyjne (działania usprawniające i podtrzymujące 
funkcje psychomotoryczne – pikniki, zabawy), 

• aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy, 
spotkania z dziećmi, młodzieżą, spotkania poetyckie, spotkania 
ze służbami mundurowymi), 

• terapii zajęciowej  (zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane 
do możliwości pensjonariuszy), 

 



 

• opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach 
związanych z codziennym funkcjonowaniem psychospołecznym 
niezbędnym do samodzielnego życia, podnoszenie sprawności 
psychospołecznej i aktywizacja pensjonariuszy poprzez uczestnictwo 
w treningach umiejętności społecznych, terapii zajęciowej, 
motywowaniu do dobrowolnych, drobnych prac na rzecz domu lub 
innych pensjonariuszy, udzielaniu pomocy i wsparcia w załatwianiu 
spraw urzędowych, mobilizowanie do nawiązywania, utrzymywania, 
rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym). 

Ad. 4. Dzienny Dom „Senior+”  zapewniał będzie 30 miejsc dziennego 
pobytu. 

Ad. 5. Rekrutacja do ośrodka wsparcia poprzedzana będzie wywiadem 
środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkania przez 
pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prawo 
do korzystania z pobytu mają osoby skierowane decyzją administracyjną 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, która określa zakres 
usług, okres korzystania z pobytu oraz warunki odpłatności ustalone 
Uchwałą nr XXXIX/830/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 
grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej. 

Ad. 6. Z oferty ośrodka będą mogły korzystać osoby nieaktywne 
zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, które ze  względu na wiek, 
chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokoić swoich 
codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. 

Ad. 7. W pierwszej kolejności adresatami wsparcia będą samotni 
seniorzy mieszkający w dzielnicach Łabędy i Kopernik. 

 

Z poważaniem 

(-) Janusz Moszyński 

p.o. Prezydenta Miasta 

Janusz Moszyński 
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