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Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza rekrutację w ramach
kontynuacji projektu pt.: „Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych - DOWO.
Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatów bieszczadzkiego i leskiego” dla
15 osób powyżej 65 roku życia których stan zdrowia wymaga dziennej pomocy innych osób oraz
wsparcie ich opiekunów bezpośrednich (rodziny bądź bliskich) w formie doradztwa i szkoleń według
zaistniałych potrzeb.
Koszt miesięczny pobytu zakwalifikowanej osoby to 1600 zł. brutto po podpisaniu stosownej
umowy cywilnoprawnej.
Nabór do DOWO będzie prowadzony od 17 do 28 lutego 2020 r. po złożeniu przez osobę
chętną stosownych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty rekrutacyjne do pobrania w załączeniu)
Celem głównym działalności DOWO jest utrzymanie dostępności usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej na obszarze powiatów bieszczadzkiego i leskiego poprzez
utrzymanie istniejących miejsc opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz wspieranie opiekunów
nieformalnych w organizacji obowiązków związanych z opieką utworzonych w ramach w/w projektu.
Grupą docelową działalności DOWO jest 25 os. fizycznych (podopieczni i opiekunowie)
Działalność DOWO zagwarantuje realizację kompleksowego programu na rzecz zwiększenia
dostępności usług opiekuńczych i społecznych dla ww. grupy.
W ramach tej działalności oferujemy:
Odpłatne utrzymanie 15 miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi w dni powszednie w godzinach
od 8 00 do 16 00 w tym dwa posiłki dziennie w formie cateringu (śniadanie i obiad)
Prowadzenie zajęć i terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym dzięki regularnemu udziałowi w zajęciach dodatkowych.
Wsparcie w opiece 10 opiekunów nieformalnych poprzez ich udział w spotkaniach Grupy Wsparcia.
Dzięki zrealizowaniu ww. założeń utrzymane zostaną miejsca opieki i zwiększenie dostępności usług
opiekuńczych realizowanych w ramach w/w projektu, którego planowane efekty to trzymanie
istniejących 15 miejsc świadczenia usług społecznych, po jego zakończeniu tj. do 29 lutego 2020 roku.
Wymagane dokumenty w przypadku zgłoszeń do DOWO :
•

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi kandydata.

•

Zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia

Dodatkowo :
W przypadku osób z niepełnosprawnością orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie
w przypadku korzystania z POPŻ
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Wymagane dokumenty w przypadku zgłoszeń dla opiekunów nieformalnych:
•

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi kandydata.

Komplet wymaganych dokumentów do pobrania na stronie dowo.org.pl w zakładce
aktualności, u lekarzy rodzinnych lub dostępny w biurze projektu.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 29 lutego 2020 r. na adres:
Biuro projektu DOWO
ul. Jana Pawła 20
38-700 Ustrzyki Dolne
Kontakt: Tel. 727 574 697
email: srdpsmoczary@gmail.com

