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Projekt realizowany w porozumieniu z Urzędem Gminy 

Jeśli jesteś osobą starszą 

potrzebujesz wsparcia w życiu codziennym 

projekt skierowany jest do Ciebie 

 

 

 

Oferujemy 

bezpłatną pomoc wykwalifikowanego opiekuna 

przez okres 6 miesięcy 

 
Projekt skierowany jest do: 

 osób powyżej 60 roku życia 

 niesamodzielnych 

 mieszkających na terenie gmin: Swarzędz, Kościan ,m. Poznań ,  gm. Gniezno, 

Kotlin 

Oferujemy: 

 bezpłatną opiekę wykwalifikowanego opiekuna przez okres 6 miesięcy 

 bezpłatną konsultację lekarską określającą stopień niesamodzielności 



 
„PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI” 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(POWR. 02.08.00-00-0018/17-00) 

 

 

 indywidualny program i zakres opieki 

 teleopiekę 

 

Zakres opieki może obejmować min.: 

 pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego (robienie zakupów, sprzątanie 

domu, pranie, przygotowywanie posiłków, itp.) 

 pomoc w codziennych czynnościach takich jak: ubieranie się, zapewnienie higieny 

osobistej, załatwianie potrzeb fizjologicznych, poruszanie się, podawanie leków, karmienie, 

itp. 

 mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia 

 zmiana opatrunków, zakładanie kompresów, okładów 

 załatwianie niezbędnych spraw urzędowych 

 pomoc w komunikowaniu się z innymi osobami 

 towarzyszenie podczas spacerów 

 czytanie prasy, książek, itp. 

 

Opieka będzie świadczona przez 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-22.00. 

 

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzyma wsparcie w wymiarze 

2, 4, lub 6 godzin dziennie, w zależności od stopnia niesamodzielności. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:   + 48  570 543 001 oraz w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie 61 424 57 68 

Osoby zainteresowane pracą w charakterze opiekuna (ewentualne 

pokrewieństwo opiekuna z podopiecznym nie jest istotne) prosimy o kontakt 

z GOPS Gniezno lub na adres mailowy: opiekunki2018@wp.pl 

Przewidziane zatrudnienie oraz wynagrodzenie dla opiekuna przez okres 6 

miesięcy. 
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