
 

Projekt „Nie jesteś sam!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny,  

Działanie 9.1, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. 

 

 

Gmina Czyże, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach  

oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska 

zapraszają do udziału w projekcie: 

 

„Nie jesteś sam” 

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która: 

 jest osobą zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

 jest osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego, co zostanie potwierdzone przez zaświadczenie lekarskie; 

 zamieszkuje na terenie gminy Czyże. 

W trakcie pobytu w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie oferujemy: 

 Usługi opiekuńczo-aktywizujące od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00; 

 Zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu; 

 Dowóz uczestników z miejsca zamieszkania do DDP i  z powrotem; 

 Dwa posiłki w siedzibie DDP (II śniadanie i obiad); 

 Umożliwienie udziału w warsztatach: związanych z rozwijaniem zainteresowań oraz poznaniem możliwości spędzania 

czasu wolnego, kształtowania kompetencji poznawczych i interpersonalnych; terapii ruchowej; 

 Poradnictwo psychologiczne; 

 Wsparcie specjalistyczne fizjoterapeuty; 

 Opiekę pielęgniarską; 

 Indywidualne wsparcie pracy socjalnej. 

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy  

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach w terminie do 22 stycznia 2021 r.  

w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych. 

 

Lider projektu:    
Gmina Czyże/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach 

Czyże 98,  
17-207 Czyże 
tel.85/681 35 17, 85/655 44 19 
e-mail: ugczyze@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl  

 

Partner projektu:    
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu  

Puszcza Białowieska 

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka 
tel.85/682 23 80 
e-mail: biuro@euroregion-pb.pl 
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