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Minął już rok, od kiedy w powiecie wodzisławskim powstały Punkty Dziennego Pobytu Środowiskowego oraz 

system telefonicznej pomocy, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w 

ramach projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 

– 2020.Projekt realizowany jest od 01.02.2017 r. do 31.12.2018 r.  

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wodzisławskiego, którego celem jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych.  

 

W roku 2017 przyjęto do projektu 79 uczestników, z czego 55 osób, czyli prawie 70% posiadało orzeczenie o 

różnym stopniu niepełnosprawności, a 22,8% złożyło zaświadczenie o chorobie przewlekłej. W programie 

licznie udział wzięły osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia i stanowiły 44,3% ogółu wszystkich 

uczestników.  

 

W ramach projektu realizowane są trzy formy wsparcia: 

 

I. 

PDPŚ 

W 2017 rok zorganizowano zajęcia integracyjne, komputerowe, rekreacyjne dla 47 osób niepełnosprawnych i 

starszych wiekiem, które prowadzone są od 1 marca 2017 r. w 3 Punktach Dziennej Pomocy Środowiskowej. 

Punkty mieszczą się w: 

a) Wodzisławiu Śląskim (pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szkolnej 1),  

b) Radlinie (pomieszczenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Orkana 23), 

c) Rydułtowach (pomieszczenia w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11. 

 
Głównym celem funkcjonowania świetlic jest zwiększenie lub podtrzymanie umiejętności uczestników 

projektu w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz skuteczne włączenie w życie społeczne. 

Opiekunowie uwzględniając specyfikę grupy wprowadzają indywidualizację przeprowadzanych zajęć, 

dostosowują je do wieku uczestników, rodzaju niepełnosprawności fizycznej i umysłowej oraz możliwości 

związanych z motoryką, poziomem samodzielności, dominującego nastroju. W PDPŚ nie brakuje również zajęć 

na świeżym powietrzu (spacery, gimnastyka itp.), jako szeroko rozumiany temat zdrowia i aktywności fizycznej, 

a także zajęć z zakresu technologii informatycznej.  

 
Punkty zostały wyposażone w typowy sprzęt świetlicowy, interaktywne programy usprawniające funkcje 

umysłowe i fizyczne, sprzęt komputerowy, dzięki któremu prowadzone są zajęcia z zakresu technologii 

informacyjnej, które zachęcają uczestników do korzystania z nowych technologii oraz zwiększają dostęp do 

informacji, wiedzy, kultury i edukacji. Ponadto w PDPŚ znajduje się drobny sprzęt do usprawniania fizycznego 

kompensujący braki wynikające z danego typu niepełnosprawności.  

 
W ubiegłym roku do PDPŚ przystąpiło: 
a) Rydułtowy - 17 osób, 
b) Wodzisław Śląski – 14 osób, 
c) Radlin – 16 osób. 
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W dalszym ciągu prowadzony jest nabór do Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego.  

 

II. 

Telepomoc 

Uczestnik otrzymuje specjalny telefon z opaską SOS, która daje mu możliwość wezwania pomocy w chwili 
nagłego zagrożenia, powiadomienia bliskich czy uzyskania innego rodzaju wsparcia w sytuacjach 
kryzysowych. Usługa polegająca na monitorowaniu podopiecznego poprzez kontakt telefoniczny i 
elektroniczny z Centrum Operacyjnym obsługującym system. 

W minionym roku z usług telepomocy skorzystały 32 osoby: 15 mieszkańców z Wodzisławia Śląskiego, 5 osób 
z Radlina, 4 osoby z gminy Gorzyce, 3 osoby z Rydułtów oraz Pszowa, a także 2 mieszkańców gminy Godów. 
 
Raz w miesiącu w każdym PDPŚ oraz w CO Telepomocy dyżury pełnią psycholog oraz prawnik, dzięki czemu 
uczestnicy projektu oraz ich otoczenie mogą skorzystać z bezpłatnego i specjalistycznego wsparcia w celu 
ułatwienia dostępu do wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym, pielęgnacji i 
rehabilitacji oraz ulg i uprawnień wynikających ze sprawowania opieki. 
 
Wszystkie te działania służą stworzeniu uczestnikom projektu możliwości łatwiejszego funkcjonowania w 
społeczeństwie oraz zachęceniu ich do aktywnego uczestnictwa w wielu dziedzinach życia. 

III. 
 
Środowiskowe grupy wsparcia - wsparcie dla uczestników poprzez włączenie osób samotnych, zależnych w 
życie środowiska lokalnego i przywracanie aktywności społecznej i osobistej. 

Wolontariusze oraz mentorzy środowiskowi z organizacji pozarządowych, m.in. ze „Stowarzyszenia Razem na 
Szybiku”, Polskiego Związku Niewidomych w Wodzisławiu Śląskim oraz „Towarzystwa Miłośników Rydułtów” 
organizują wsparcie dla osób w miejscu ich zamieszkania poprzez organizację zakupów, umówienie wizyty u 
lekarza, skorzystanie z porad psychologa i prawnika oraz innych w zależności od zapotrzebowania. 

Z usługi środowiskowych grup wsparcia skorzystało 29 osób, w tym: 12 osób z Radlina, 11 osób z Wodzisławia 
Śląskiego oraz 6 osób z Rydułtów. 
 
W pierwszym roku działalności projektu zorganizowano m.in.: 

1.  Dzień otwarty w PDPŚ w Radlinie,  
2.  Spotkanie świąteczne w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks”,  
3.  Wyjścia plenerowe oraz do muzeum, imprezy środowiskowe, warsztaty kulinarne, ceramiczne, 

komputerowe,  
4.  Promocję projektu poprzez: audycje w Radiu 90, telewizji TVT, prasie lokalnej, www oraz na 

Facebook’u.  
 

Ponadto uczestniczono m.in. w: 
1.  XV Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim,  
2. Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych w Olzie,  
3. Bluesie dla Niepełnosprawnych w Olzie,  
4. XVIII Dniach Promocji Zdrowia w Pszowie. 
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W 2017 roku w ramach projektu wykorzystano 377 015,34 zł.  
 
W 2018 roku kontynuowane będą następujące formy wsparcia: 

1. Zajęcia w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego dla 45 uczestników projektu. 
2. Usługa telepomocy dla 30 osób  
3. Pomoc środowiskowych grup wsparcia dla osób z obszaru powiatu wodzisławskiego. 

 
W ramach realizacji projektu na 2018 rok zaplanowano następujące imprezy środowiskowe: 

1. Seminarium informacyjno – promocyjne „Telepomoc odpowiedzią na potrzeby społeczne”. 
2. Dzień sportu połączony z rozpoczęciem lata. 
3. Wyjścia plenerowe: Tężnia solankowa w Radlinie, Park „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim, 

park sensoryczny w Rydułtowach. 
4. Spotkania okazjonalne, np. zabawa karnawałowa, spotkania świąteczne. 
5. Warsztaty ceramiczne, origami, komputerowe, fotograficzne i inne w zależności od 

zainteresowania uczestników. 


