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Nisko,dnia:2022-02-21  

Uzupełnienie sprawozdania 
                              z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku  za 2021 rok 

                                   adres http://www.naszops.nisko.pl,  e- mail : ops.nisko@ops-nisko.pl 

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/317/21  Rady Miejskiej w Nisku  z dnia 24 czerwca 2021roku 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Nisko-Dziennego Domu Pomocy 

dla Seniorów w Nisku oraz włączenia go do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku od dnia                

30 listopada 2021 roku działalność rozpoczął nowy ośrodek wsparcia  przeznaczony                

dla seniorów. 

Dzienny Dom Pomocy dla seniorów w Nisku ( DDP) działa w oparciu o Projekt „Utworzenie 

Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych 

VII-IX RPO WP 2014-2020. 

Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z którego usług mogą korzystać osoby starsze  - 

to jest kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia potrzebujący wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu, to jest osoby, które ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (w tym osoby 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), zamieszkujący na terenie Gminy i Miasta 

Nisko. 

       Uczestnikiem DDP może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:  

1) Formalne:  

a) zamieszkuje na terenie gminy Nisko  

b) wiek powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn  

c) osoba potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoba, które ze względu na stan 

zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego 

d) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia 

Grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń  z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.:  

- bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  

- uzależnieni od alkoholu,  

- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,  

- chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,  

 - długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

- zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  
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- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  

-osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym 

staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 

uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.  

c) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020;  

d) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie 

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;  

e) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

f) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 

2) Dodatkowe - preferencyjne:  

a) osoba mieszkające samodzielnie w gospodarstwie domowym  

b) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu  

c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoba z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi  

d) osoba korzystająca z PO PŻ  

e) osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego  

(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie 

 

Rekrutacja Uczestników prowadzona jest na bieżąco w OPS w Nisku ,tutaj dostępne są formularze 

wymagane przy ubieganiu się o uczestnictwo ,również na stronie internetowej OPS znajduje się 

informacja i dokumenty wymagane w Domu Seniora 

Decyzję w sprawie skierowania Seniora do Domu wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Nisku w porozumieniu z Kierownikiem Domu po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego,                

w miejscu zamieszkania Uczestnika. 

Pobyt w Domu jest odpłatny. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt Seniorów w Domu określa  

uchwała Nr XXXVI/319/2021 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 czerwca 2021 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- 

Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów w Nisku.(maksymalnie do 200 zł miesięcznie  przy dochodzie  

osoby samotnej ok. 3000,00 zł netto) 

 

Do zadań Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku należy w szczególności zapewnienie 

Uczestnikom usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz aktywizacji  

w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej w formie: 
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a) wsparcia specjalistycznego, w tym m.in. doradztwa psychologicznego, prawnego, 

terapeutycznego (terapia pedagogiczna, psychoterapia, terapia zajęciowa), dietetycznego,  

b) zajęć aktywizacyjnyh, w sferze zajęć sportowo- rekreacyjnych (aerobik, nordic walking, 

gimnastyka, ćwiczenia kręgosłupa, ćwiczenia relaksacyjne), zajęć artystycznycvh (plastyczne, 

zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia z rękodzieła okolicznościowego, decoupage, zajęcia  

z malarstwa), zajęć społeczno- kulturowych (zajęcia wokalno- teatralne, muzykoterapia, 

poznawanie tradycji muzycznych, wzmacnianie aktywności i kompetencji życiowych, nauka 

współżycia w grupie i w społeczeństwie), 

c) zapewnienia wyżywienia- catering, dwa posiłki dziennie w siedzibie DDP, ponadto, organizacja 

zajęć kulinarnych, 

d) organizacji imprez kulinarnych, rekreacyjnych i towarzyskich- wyjścia do kina, wycieczki 

jednodniowe (organizacja 4 wycieczek krajoznawczych w ramach zajęć pogłębiających wiedzę                 

z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zwiększeniu aktywności fizycznej – wycieczki rocznie).   

 

Funkcjonowanie DDP w 2021 roku 

Proces rekrutacji UP do DDP dla seniorów w Nisku rozpoczęto w lipcu 2021 roku. 

W procesie rekrutacji do 31 sierpnia zrekrutowano 32 osoby .W konsekwencji przed 

uruchomieniem z 30 osobami chętnymi (26K i 4 M) zawarto umowy, przeprowadzono wywiady 

środowiskowe i wydano decyzje o przyznaniu pobytu w DDP i odpłatności za pobyt zgodnie                

z Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku i przepisami ustawy o pomocy społecznej.  

W dniu 30.11.2021r. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy. Uczestnicy projektu                    

w 2021 roku korzystali z dziennych usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, obiadu oraz transportu 

a także brali udział w zajęciach kulinarnych. Uczestnikom DDP zapewniono wsparcie 

specjalistyczne: doradztwo prawnicze, dietetyczne, psychologiczne poprzez zatrudnienie osób do 

prowadzenia zajęć w ramach specjalistycznego poradnictwa i doradztwa.  

Na potrzeby realizowanego projektu zatrudniono 2-ch opiekunów i fizjoterapeutę w DDP           

oraz sprzątaczkę.  

W wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze wybrany został Kierownik 

Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku ( umowę zawarto od stycznia 2022 roku) . 

Wyłoniono także wykonawców :na świadczenie usługi cateringowej polegającej na 

przygotowywaniu i dostarczeniu gotowych posiłków dla uczestników DDP, na świadczenie 

usługi transportowej w zakresie przewozu uczestników DDP dla seniorów w Nisku. Wyłoniono 

wykonawcę na sukcesywną dostawę artykułów do zajęć artystycznych i społeczno-

kulturalnych oraz na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych ( 4-ch dostawców tj. na 

pieczywo, na nabiał, na owoce i warzywa, oraz inne pozostałe ujęte w koszykach dostaw). 

Wybrano ubezpieczyciela i zawarto polisę NNW dla UP.  
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Największe problemy stwarzały nabory na specjalistów, oraz poszukiwanie i wyłonienie 

wykonawców do usług i dostaw. W oparciu o założone wymagania oraz 

koszty założone na zatrudnienie specjalistów wznawiano cyklicznie ogłoszenia o naborze. 

Do końca 2021 roku nie wyłoniono terapeuty zajęciowego. 

Grupa Seniorów która uczestniczyła w zajęciach w 2021 roku jest kreatywną 

grupą, uczestnicy systematycznie uczestniczą w działalności Domu, rozwijają swoje pasje, 

spędzają czas w gronie w godzinach od 8:00-16:00.Zorganizowali w grudniu wigilię z oprawą 

świąteczna i poczęstunkiem w ramach integracji, mają pomysły na sposób spędzania czasu                

w DDP. 

Rozważana jest petycja możliwości stworzenia kącika prasowego i wykupienia w ramach 

oszczędności (za zgoda IP) prenumeraty kilku gazet lokalnych. Jednocześnie ze względu na fakt , 

że na potrzeby DDP zakupiono sprzęt komputerowy a nie zaplanowano zajęć planuje się 

przeprowadzenie przez asystenta projektu (nieodpłatnie ) zajęć z podstawowej obsługi komputera 

i posługiwania się pocztą oraz internetem. W zakresie pracy z uczestnikami projektu planuje się 

bieżące (planowane) przeprowadzanie zajęć kulinarnych, dziennych usług opiekuńczych, 

rehabilitacyjnych, wsparcia specjalistycznego, oraz terapii zajęciowej. 

Dodaje się ,że otwarta jest lista rezerwowa Uczestników i o przyjęciu w przypadku wolnego 

miejsca decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

W 2021 roku w OPS w Nisku realizowany był PROGRAM  MINISTERSTWA RODZINY  

I POLITYKI SPOŁECZNEJ  „ASYSTENT  OSOBISTY OSOBY  

NIEPEŁNOSPRAWNEJ”   -  EDYCJA 2021  W GMINIE I MIEŚCIE NISKO. 

Dofinansowanie Programu w kwocie 29 250,00 zł pochodziło ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

Program adresowany był do  pełnoletnich osób niepełnosprawnych zamieszkujących na 

terenie Gminy i Miasta Nisko posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997r.          

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 

orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.  

  W WYNIKU REALIZACJI PROGRAMU: 

 Pomoc i wsparcie otrzymało 4 osoby z niepełnosprawnością; 

 Wykonanych został 720 godzin usług asystenta; 

 Zatrudniony został na podstawie umowy cywilnoprawnej 1 asystent.  
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Usługi asystenta polegały na: 

 Pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie 

funkcjonowania   w życiu społecznym.  

   a w szczególności na pomocy asystenta w: 

 wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce 

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 

zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, 

instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); 

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich 

realizacji; 

 załatwianiu spraw urzędowych; 

 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

 korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 

 wykonywaniu czynności dnia codziennego. 

 Uczestnik, bez względu na sytuację materialną nie ponosił odpłatności  za udział                       

w  Programie  

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono realizacje Programu. 

Nazwa           
i adres 

wniosko 
dawcy 

Ogólna 
liczba osób 
niepełnosp
rawnych,  
którym 

przyznano 
usługi 

asystenta 

w tym z kol. 3: 

Ogólna 
liczba 

wykona 
nych 

godzin 
usług 

asysten 
ta dla 
osób 

niepełno
spraw 
nych 

w tym z kol. 4: 

Kwota 
środków 

Funduszu 
Solidarnoś
ciowego 

przekaza-
nych przez 
wojewodę 

na 
realizację 
Programu 

w tym z kol. 5: 

Łączna 
kwota 

środków 
Funduszu 

Solidarnościo
-wego 

wykorzystana 
na realizację 

Programu 

Liczba 
dzieci           

w wieku do 
16 r.ż. 

spełniają 
cych 

zapisy 
działu V 

Programu 

Liczba 
osób 

z orzecze 
niem o 

znacznym 
stopniu 
niepełno 

sprawności  

Liczba 
osób 

z 
orzecze 
niem o 
umiarko
wanym 
stopniu 

niepełno
sprawno

ści  

Dla 
dzieci w 
wieku do 

16 r.ż. 
spełniają

cych 
zapisy 

działu V 
Progra 

mu 

Dla osób 
z 

orzecze
niem o 
znacz 
nym 

stopniu 
niepełno
sprawno

ści 

Dla osób 
z 

orzecze 
niem o 
umiarko
wanym 
stopniu 

niepełno
spra-

wności 

na realizację 
Zadania 
(rodzaje 

kosztów, o 
których 
mowa w 

kolumnach  
6a-6f) 

na koszty 
obsługi 

Programu 

2 3 3a 3b 3c 4 4a 4b 4c 5 5a 5b 6 

GMINA                 
I MIASTO 

NISKO 
4,00 0,00 3,00 1,00 720,00 0,00 540,00 180,00 29835,00 29250,00 585,00 29600,91 

 

 

 

Sporzadziła : Elżbieta Tłusta-Dyrektor OPS w Nisku 


