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Projekt „Zielona opieka – gospodarstwa 
opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” 

jest realizowany w ramach 
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych 
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na lata 2014-2020
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Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-
aktywizujących dla 225 osób niesamodzielnych 

w formie pobytu dziennego w 15 gospodarstwach 
opiekuńczych, poprzez utworzenie 75 miejsc na 

obszarach wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim 
oraz podniesienie kompetencji w zakresie usług 

opiekuńczych 30 osób do czerwca 2018 r.

Cel projektu

Okres realizacji 
od września 2016 r. do czerwca 2018 r.



Gospodarstwo opiekuńcze 
jest miejscem świadczenia usług 
społecznych, w oparciu o zasoby 

tradycyjnego gospodarstwa rolnego



• Zaangażowanie doradców ds. gosp. opiekuńczych 
i psychologa

• Nabór gospodarstw, opiekunów i wolontariuszy

• Opracowanie profili gospodarstw

• 33 osoby ukończyły kurs opiekuna osoby starszej, 
w tym niepełnosprawnej (100 godz.)

• Nabór podopiecznych gospodarstw 

Działania 2016 r.



Osoby niesamodzielne – osoby, które ze względu 
na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku 
z niemożnością samodzielnego wykonywania 

co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego.

Podopieczni

Każda osoba może korzystać z opieki w ramach 
projektu przez 6 miesięcy



• Swobodny dostęp do budynku i otoczenia

• 1 pokój dziennego pobytu

• 1 pokój do odpoczynku i indywidualnych rozmów

• Łazienka i toaleta

• Kuchnia lub aneks 
kuchenny

• Miejsce do przebywania 
na świeżym powietrzu 

(taras, altana itp.)

Warunki infrastrukturalne



• 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu

• W grupach 4-6 osobowych (plan 3-8 os.)

• Wsparcie w codziennych czynnościach

• Zajęcia i aktywności (spacery, prace 
w ogródku, rękodzieło, 
czytanie książek itp.)

• Drobny sprzęt (rotory, balkonik itp.)

• Opiekun i wolontariusz

• Odwiedziny psychologa i doradców 
ds. gosp. opiek.

Opieka



• Powstanie i funkcjonowanie 15 gospodarstw 
opiekuńczych – 75 miejsc

• 241 podopiecznych

Działania 2017 i 2018 r.

Powiaty
brodnicki, 

mogileński, świecki, 
tucholski, wąbrzeski



• 4 szkolenia dla opiekunów i wolontariuszy 
(opiekunka środowiskowa, rehabilitant, dietetyk)

• 7 szkoleń wyjazdowych dla opiekunów 
i wolontariuszy (odbędą się jeszcze 2)

Działania 2017 i 2018 r.
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Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

http://www.ksow.pl/

