
Utworzenie 
Dziennego Domu Pomocy 
przy ul. Karmelkowej 25



Remont DDP został zrealizowany 
ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 

w ramach projektu pn: 
Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach 
Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu



Funkcjonowanie DDP jest dofinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 
w ramach projektu pn.: 

Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób 
niesamodzielnych w dziennych domach pomocy 

we Wrocławia



Dzienny domy pomocy (DDP) jest ośrodkiem wsparcia 
przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniającym 
całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, 
intelektualnej oraz społecznej

powstał dzięki inicjatywie Departamentu Spraw Społecznych 
UMW  - w ramach systemowego podejścia w celu 
zwiększenia dostępu do usług społecznych związanych z 
procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji 
usług, jako odpowiedź na wyzwania demograficzne 



W DDP zaplanowano do 30 miejsc dla osób starszych 
niesamodzielnych, które nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować w środowisku a rodziny lub inne osoby nie są 
w stanie zapewnić opieki w szczególności z uwagi na 
aktywność zawodową
DDP funkcjonuje w ramach systemu pomocy społecznej, 
dlatego bardzo istotne jest zaangażowanie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej
Do dnia dzisiejszego dokumenty złożyło 29 osób (………. 
zrezygnowało). 



Zakres usług 
w  Dziennym Domu Pomocy

Zapewnione zostaną usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
działania wspomagające osoby niesamodzielne, w szczególności:

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

usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej  

umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i 
wspierających ruchowo 

organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich 

pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej  

pomoc psychologiczna, poradnictwo 

wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia 
codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami

dostęp do książek i środków przekazu 



Wsparcie towarzyszące:

spotkania organizacyjne i informacyjne 

prelekcje edukacyjno-informacyjne ze specjalistami – spotkania 
dotyczące zagadnień związanych z opieką nad bliskim 

poradnictwo psychologiczne 

poradnictwo pracownika socjalnego, socjoterapeuty lub dietetyka 

przewóz wraz z opieką dla klientów do DDP i z powrotem 
do miejsca zamieszkania w sytuacji, gdy nie będą w stanie 
samodzielnie dotrzeć do DDP i/lub powrócić do domów albo 
opiekunowie faktyczni nie będą wstanie zapewnić im dowozu lub 
innego wsparcia w dotarciu



W Dziennym Domu Pomocy….

Pierwsze działania w DDP przy ul. Karmelkowej 25 realizowane 
są od stycznia 2019 roku, a przyjęcia pierwszych klientów 
planujemy w marcu 2019 roku

Ściśle współpracujemy z:
• Fundacją Bajkowy Świat – partner społeczny w projekcie
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej



Spotkanie organizacyjne styczeń 2019



Kadra DDP

Dobór kadry determinowany jest wymaganiami konkursu 
oraz przepisami dotyczącymi realizacji usług opiekuńczych, 
w tym specjalistycznych

Zespół opiekuńczo-terapeutyczny w DDP realizować będzie 
Indywidulany Plan Wsparcia Klienta

Zatrudnieni zostaną m.in.: 

kierownik, opiekunowie - w tym medyczni, terapeuta zajęciowy, 
fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog



Jak uzyskać pobyt w  DDP?
- uczestnictwo w projekcie:

Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych 
domach pomocy we Wrocławia

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa w 
projekcie

Weź udział w spotkaniach informacyjno-organizacyjnych 
Napisz wniosek o przyznanie pobytu w DDP i złóż w MOPS 

na ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu lub we właściwym ZTPS w MOPS 
lub DUO

Oczekuj na decyzję administracyjną wydaną przez MOPS
Zgłoś się do DDP w celu załatwienia pozostałych formalności

Ciesz się nową jakością życia!



Dzienny Dom Pomocy 
przy ul. Karmelkowej 25

BYŁO JEST



Doświadczenie 
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 

we Wrocławiu

W MCUS  od 2007 roku funkcjonują 4 dzienne domy pomocy:

• DDP ul. Komuny Paryskiej 11
• DDP ul. Skwierzyńska 23/2
• DDP ul. Stefana Żeromskiego 37/1
• DDP ul. Tadeusza Kościuszki 67



DDP ul. Komuny Paryskiej 11 – funkcjonuje od 1978 
roku, obecnie posiada 30 miejsc



DDP ul. Skwierzyńska 23/2 – funkcjonuje od 1981 
roku, obecnie posiada 45 miejsc



DDP ul. Żeromskiego 37/1– funkcjonuje od 1989 
roku, obecnie posiada 26 miejsc



DDP ul. Kościuszki 67 – funkcjonuje od 1977 roku, obecnie 
posiada 45 miejsc



Dzienne domy pomocy 
- priorytety w działaniu

Stworzenie miejsca przyjaznego osobom 
niesamodzielnym w szczególności starszym
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych
Świadczenie usług wspomagających, polegających na 
aktywizowaniu klientów i podnoszeniu ich sprawności 
fizycznej 
Indywidualne podejście do każdego z klientów
Integracja klientów ze środowiskiem lokalnym
Wspieranie rodzin w codziennej opiece nad ich bliskimi



 Z życia 
Dziennych  Domów Pomocy 









Projekt pn. Domowa przystań

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i 

poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych 

świadczonych w Dziennych Domach Pomocy  poprzez transfer, 

zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu wsparcia klientów 

Dziennych Domów Pomocy oraz ich rodzin i/lub opiekunów w 

miejscu zamieszkania, dzięki współpracy z partnerami 

ponadnarodowym  i krajowym



Projekt pn. Domowa przystań

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

 Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez:

 Gminę Wrocław – Lider projektu,  w imieniu której projekt realizuje 
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Partner 
krajowy projektu

 Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Citta Di Bologna – Partner 
ponadnarodowy projektu 



Dziękuję za uwagę
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