
Potrzebujesz pomocy przy podstawowych czynno-
ściach codziennego dnia ze względu na wiek lub 
niepełnosprawność ?

Jesteś opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej, 
wolontariuszem wspierającym osoby niesamodzielne?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do 
udziału w projekcie „ Region Dobrego Wsparcia”.

JAK TO DZIAŁA?

Jesteś mieszkańcem województwa zachodnio-
pomorskiego?

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami – zadzwoń, napisz!

Oferujemy wysokiej jakości usługi szyte na 
miarę dla Ciebie i Twojej rodziny.
 
Nabór ciągły !

Dzięki naszym partnerom jesteśmy dostępni na 
terenie całego województwa zachodniopomor-
skiego.

Kontakt:

Lider Projektu:

Szkolenia oraz poradnictwo:

Województwo Zachodniopomorskie 
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. 91 42 53 635  wsparcie@wzp.pl
www.rdw.wzp.pl

Partnerzy Projektu

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
ul. Biskupa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin 
tel. 943423690
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
www.koszalin.caritas.pl

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  
pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, 71-622  Szczecin
tel: 914874905
e-mail: rodzina@cask.pl
www.szczecin.caritas.pl

Wsparcie IT oraz mieszkalnictwo wytchnieniowe:

Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 15-17 (budynek F)
75-620 Koszalin 
tel. 94 347 82 05
e-mail: biuro@ndsfund.org
stona www: www.ndsfund.org



   WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW

SZKOLENIA I DORDZTWO DLA OPIEKUNÓW – RODZIN
- udzielimy praktycznych informacji i wskazówek niezbędnych 
w pielęgnacji osoby zależnej (starszej, z niepełnosprawnością) 
w warunkach domowych, zarówno dla opiekunów jak i osób, 
które w przyszłości planują podjąć się takiej opieki
- zmniejszymy Twoje obawy związane z opieką nad osobą 
zależną
- w miarę możliwości dostosujemy pomoc do Twoich indywi-
dualnych oczekiwań

PROJEKT MIESZKANIA BEZ BARIER
- zaprojektujemy Twoje mieszkanie w taki sposób, aby 
było funkcjonalne dla opiekuna i osoby zależnej
- podpowiemy, w jakie pomocne elementy wyposażyć 
mieszkanie, aby usprawnić funkcjonowanie oraz rehabi-
litację osoby zależnej

WSPARCIE INFORMACYJNE
- jeśli sprawując opiekę nad osobą zależną masz 
problem z dotarciem do informacji – skorzystaj z doradz-
twa Regionalnego Operatora Informacji
- uzyskasz niezbędne informacje o instytucjach i usłu-
gach świadczonych na terenie naszego województwa, 
które ułatwią Ci sprawowanie opieki

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
- czujesz, że nie dajesz rady? Doskwiera Ci smutek, przy-
gnębienie? Porozmawiaj z naszym psychologiem!
- podziel się swoim doświadczeniem w opiece nad osobą 
zależną z innymi opiekunami w ramach spotkań grup 
samopomocowych

   WSPARCIE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH:

SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Osoby pomagające to najczęściej osoby z Twojego 
sąsiedztwa, z najbliższego otoczenia, osoby zaufane 
i chcące nieść pomoc. Świadczą m.in.:
- pomoc w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów,
- pomoc przy wykonywaniu prac porządkowych
- pomoc w robieniu zakupów
- pomoc przy gotowaniu i podawaniu posiłków
- pomoc w praniu odzieży i bielizny
- informowanie rodziny i pozostałych służb o pogorsze-
niu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE
- psycholog, prawnik, fizjoterapeuta, podolog i inne

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
- oferujemy łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodle-
żynowe, chodziki, koncentratory tlenu i inne
- darmowy przewóz i wypożyczenie
- lokalizacje wypożyczalni: Chojna, Koszalin, Wałcz, 
Szczecin

OPIEKA WYTCHNIENIOWA
- opieka nad osobą niesamodzielną w zastępstwie za 
opiekuna

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMU-
NIKACYJNE
- więcej na stronie: https://dobrewsparcie.org/

   KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

„Region Dobrego Wsparcia” to 3-letni projekt finanso-
wany ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 
mający na celu zwiększenie dostępności usług społecz-
nych w szczególności usług środowiskowych, opiekuń-
czych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt 
jest realizowany w formule partnerskiej: Województwo 
Zachodniopomorskie (lider) wraz z Fundacją Nauka dla 
Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
i Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Głównym 
adresatem projektu są osoby niesamodzielne/zależne, 
opiekunowie tych osób oraz jednostki samorządu teryto-
rialnego. Główny cel to zwiększenie dostępności usług 
społecznych. 

WARTOŚĆ PROJEKTU
36 241 924, 40 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 30 805 635, 74 zł.

PLANOWANE EFEKTY 
- 700 osób objętych sąsiedzkimi usługami opiekuńczy-
mi zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
- 400 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 
otrzyma wsparcie szkoleniowe
- 180 zatrudnionych opiekunów sąsiedzkich
- 5 utworzonych mieszkań wytchnieniowych (łącznie 16 
miejsc w mieszkaniach) w Rzyszczewie, Podgrodziu, 
Łobzie, Stargardzie i Myśliborzu
- 2 nowe wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego 
w Chojnie i Wałczu


