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PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 

 

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej” -  Edycja 2020 r. 

Okres realizacji zadania:  od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

Całkowita wartość zadania: 226 000 zł 
Kwota dotacji: 90 000 zł 
Liczba oferowanych miejsc: 25 
 

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej” - Edycja 2019 r. 

Okres realizacji zadania:  od  01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

Liczba oferowanych miejsc: 25 
 

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej” - Edycja 2018 r. 

Okres realizacji zadania:  od  01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

Liczba oferowanych miejsc: 15 

Opis projektu: 
Celem zadania było zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa z 

życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze 

kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań. 

Zadanie polegało na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w Hucie Przedborskiej 

poprzez: 

- zapewnienie miejsc dla seniorów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie 
gminy Kolbuszowa, 

- realizację podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, 
- zapewnienie minimum jednego posiłku (gorącego), 
- zapewnienie podstawowej opieki przez co najmniej 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez co 

najmniej 8 godzin dziennie,  
-umożliwienie seniorom korzystania z innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. 

W ramach realizowanych działań Dzienny Dom ,,Senior+” w Hucie Przedborskiej, oferował seniorom 

m.in. następujące usługi: 

1. socjalne, 

2.edukacyjne, 

3. kulturalno-oświatowe, 

4. aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 

5. sportowo – rekreacyjne, 

6. aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), 

7. terapii zajęciowej. 

 

„Utworzenie  i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Gminie Kolbuszowa” - Edycja 2017 r. 

Okres realizacji zadania:  od  01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.  

Liczba utworzonych miejsc: 15 

Opis projektu:  
Zadane polegało na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Kolbuszowa 
w miejscowości Huta Przedborska, w wyniku którego powstała placówka wsparcia dziennego dla seniorów 
w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie gminy Kolbuszowa. 
Utworzenie placówki polegało na przebudowie części budynku byłej szkoły podstawowej  
i zmiany jej sposobu użytkowania na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”. 

 

 


