
 

 

 
Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

„Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” 

Podsumowanie działań 

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe 

 

Termin realizacji projektu: 01-09-2019 r. – 31-03-2022 r. 

 

Realizator projektu: 

Beneficjent: Stowarzyszenie Medycyna Polska. 

Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Miasto 

Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Wartość projektu: 18 722 310,04 zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 913 963,53 zł 

 

Obszary wsparcia realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej: 

I. Centrum Opieki Środowiskowej: 

a) usługi opiekuńcze:  
od początku trwania projektu 

specjaliści usług op. udali się 

łącznie do 530 środowisk (388 

kobiet oraz 142 mężczyzn) 

zostało zgłoszonych przez 

pracowników ds. wdrażania 

usług społecznych z MOPR w 

Poznaniu. Specjaliści opracowali 

Indywidualne Plany Wsparcia i 

Pracy oraz w oparciu o nie 

wprowadzili do Osób 

Niesamodzielnych Opiekunów i 

Specjalistów. Osoby te rozpoczęły korzystanie z usług opiekuńczych. Specjaliści wprowadzili Opiekunki 

Osób Niesamodzielnych do wszystkich podopiecznych oraz podejmowali różne działania związane ze 

wsparciem Osób Niesamodzielnych objętych usługami opiekuńczymi. Przez większość czasu trwania 
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projektu w kraju był stan epidemiologiczny związany z zachorowalnością na wirus Covid-19. Podopieczni 

oraz Opiekunowie Osób Niesamodzielnych regularnie otrzymywali informację o sytuacji 

epidemiologicznej, na temat profilaktyki prozdrowotnej oraz higieny podczas epidemii, zasady poruszania 

się i dbania o swoje bezpieczeństwo. Specjaliści usług opiekuńczych utrzymywali stały kontakt z 

pracownikami MOPR w celu rozwiązywania problemów dotyczących osób potrzebujących wsparcia w 

codziennych czynnościach, utrzymywali stały kontakt z rodzinami lub innymi osobami wspierającymi w 

celu zabezpieczenia wszystkich niezbędnych potrzeb  podopiecznym. Zespół Opieki Środowiskowej w 

okresie sprawozdawczym odbywał spotkania, podczas których analizował bieżącą sytuację u osób 

niesamodzielnych, planując dalsze wsparcie.  

Projekt zgodnie ze ścieżką zakończyły 403 osoby (300 kobiet, 103 mężczyzn). Zrezygnowało ze wsparcia 64 

Uczestników Projektu (51 kobiet, 13 mężczyzn), natomiast zmarło 63 uczestników (37 kobiet, 26 

mężczyzn). Co łącznie daje 127 osób (88 kobiet, 39 mężczyzn), które zakończyło udział w projekcie 

niezgodnie ze ścieżką. 

 
b) usługi specjalistyczne: 
od początku projektu 114 osób (77 kobiet, 37 mężczyzn), zostało zgłoszonych przez pracowników ds. 

wdrażania usług społecznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Specjalista ds. usług 

specjalistycznych spotkał się z kandydatami na Uczestników Projektu i zapoznał się z potrzebami tych osób, 

tworząc Indywidualny Plan Działania i Pracy. Dodatkowo 104 Uczestników (68 kobiet, 36 mężczyzn) to 

osoby korzystające w ramach projektu ze wsparcia usług opiekuńczych.  

Z usług specjalistów łącznie 

skorzystało 218 (145 kobiet, 73 

mężczyzn), a dokładniej 

skorzystało z usług: 

• fizjoterapeutów: 166 

osób (105 kobiet, 61 mężczyzn); 

• psychologa: 73 osoby (52 

kobiet, 21 mężczyzn),  

• logopedy: 9 osób (2 

kobiet, 7 mężczyzn), 

• pielęgniarki: 29 osób (16 

kobiet, 13 mężczyzn). 

Z usług specjalistycznych zarówno 

korzystających z usług opiekuńczych zrezygnowało 7 osób (6 kobiet, 1 mężczyzna), zmarło 5 osób (2 

kobiety, 3 mężczyzn), natomiast z osób korzystających w ramach projektu tylko z usług specjalistów 

zrezygnowało 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn), zmarło 12 uczestników (5 kobiet, 7 mężczyzn). Łącznie 

ścieżkę przerwały 34 osoby (19 kobiet, 15 mężczyzn). 
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Liczba osób korzystających z usług specjalistów

Fizjoterapetów Psychologa Logopedy Pielęgniarki
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Zakończonych zgodnie ze ścieżką łącznie jest 183 Uczestników Projektu (125 kobiet, 58 mężczyzn), 

korzystających wyłącznie z usług specjalistycznych 82 osoby (57 kobiet, 25 mężczyzn) dodatkowo 

korzystających z usług opiekuńczych w ramach projektu to 101 Uczestników (68 kobiet, 33 mężczyzn). 

 

II. Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych: 

 

a) szkolenie Opiekunów Faktycznych: 
W projekcie zrekrutowano 219 osób (139 kobiet, 80 mężczyzn) opiekunów faktycznych. Specjalista 

Wsparcia dla Opiekunów Faktycznych spotkał się z tymi osobami celem zachęcenia ich do wzięcia udziału 

w szkoleniach mających na celu bezpośrednie wsparcie OF w opiece nad osobami potrzebującymi pomocy 

w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, a także pośrednią poprawę jakości życia samych 

osób niesamodzielnych poprzez właściwą i samodzielną opiekę nad nim. Specjalista wsparcia 

środowiskowego sporządził Indywidualny Plan Wsparcia dla Opiekunów Faktycznych w oparciu o potrzeby 

OF, wspólnie  z nimi zdecydował o formie wsparcia. Oprócz 219 osób dodatkowo szkolenie przeszły 2 

kobiety, które w pierwszej kolejności skorzystały najpierw ze wsparcia w DDOM.  Wszystkie te osoby 

rozpoczęły ścieżkę wsparcia.  

Łącznie skorzystało ze wsparcia 

poszczególnych specjalistów 

następująca liczba uczestników:  

• fizjoterapeuty 213 osób 

(135 kobiet, 78 mężczyzn) 

• psychologa 23 osoby (16 

kobiet, 7 mężczyzn) 

• pielęgniarki 21 osób (14 

kobiet, 7 mężczyzn). 

Trzy osoby (2 kobiet, 1 mężczyzn) 

zrezygnowały z otrzymywania 

wsparcia ze względu na zgon 

podopiecznego. Projekt zgodnie 

z planem zakończyło 216 osób 

(137 kobiet, 79 mężczyzn). 

 

b) Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pielęgnacyjnego: 

W ramach działań wypożyczalni w projekcie wypożyczono 220 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego i 

pielęgnacyjnego dla 187 osób (132 kobiet, 55 mężczyzn). W ramach trwałości 77 osób (63 kobiet, 14 

mężczyzn) wypożyczyło 81 sztuk sprzętu; w ramach usług opiekuńczych finansowanych z miasta 56 osób 

(34 kobiet, 22 mężczyzn) wypożyczyło 69 sztuk sprzętu; w ramach współpracy z DDOM 4 osoby (1 kobiet, 

3 mężczyzn) wypożyczyło 4 szt. sprzętu; w ramach usług opiekuńczych finansowanych w ramach projektu 

30 osób (21 kobiet, 9 mężczyzn) wypożyczyło 37 szt. sprzętu; Na usługach specjalistycznych w ramach 
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projektu wypożyczyło sprzęt 7 osób (3 kobiet, 4 mężczyzn); w ramach teleopieki 10 osób (9 kobiet, 1 

mężczyzn); dodatkowo 5 osób (3 kobiet, 2 mężczyzn) mając teleopiekę sprzęt miało wypożyczony w 

ramach kontynuacji; oprócz tego 2 osoby (1 kobieta, 1 mężczyzna) wypożyczyły korzystając z usług w 

ramach projektu prowadzonych przez Feniks oraz 1 mężczyzna korzystający w projekcie z usług 

asystenckich. Dodatkowo  16 osób (14 kobiet, 4 mężczyzn) posiadają po 2 sztuki sprzętu oraz 2 kobiety 

wymieniły sprzęt. Ponadto 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zmarło i 26 osób (17 kobiet, 9 mężczyzn) 

zrezygnowało z wypożyczenia sprzętu, co daje łącznie 86 osób (55 kobiet, 31 mężczyzn), które w ramach 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego zakończyło ścieżkę niezgodnie z planem.  
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Liczba wypożyczonych sprzętów:

Balkonik przestawny Chodzik 3-kołowy Chodzik 4-kołowy

Krzesło toaletowe Kule Łóżko rehabilitacyjne

Materac przeciwodleżynowy Wózek inwalidzki


