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METRYKA PROJEKTU:  
 

Tytuł projektu „Akademia Pełni Życia” 

Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny 

Program 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

Numer wniosku RPPK.08.03.00-18-0033/17 

Numer konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 

Okres realizacji 01.01.2018r. – 31.12.2019r. 

Wartość dofinansowania 1 866 111,04 zł 

% dofinansowania 94% 

Cel główny projektu 

Poprawa funkcjonowania 29 osób niesamodzielnych (20K i 9M) w 

wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle w sferze fizycznej, 

intelektualnej, społecznej oraz kulturalnej poprzez utworzenie 29 

miejsc opieki oraz świadczenie usług w nowo utworzonym Dziennym 

Domu Pomocy w Jaśle (DDP) do 31.12.2019r.  

Zasięg terytorialny Miasto Jasło 
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REKRUTACJA DO PROJEKTU 
 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów/kandydatek do uczestnictwa w projekcie odbywało się w biurze 

projektu przy ul. Szkolnej 25 w Jaśle. Pierwszy nabór został przeprowadzony w okresie I-II 2018r.                       

W związku z rezygnacjami osób z uczestnictwa  w projekcie oraz brakiem na liście rezerwowej osób, 

które mogłyby zostać zakwalifikowane do uczestnictwa  w projekcie Komisja Rekrutacyjna w trakcie 

trwania projektu prowadziła dodatkowe nabory w okresach: 

✓ 16.04.2018r. – 15.05.2018r. 

✓ 28.06.2018r. – 27.07.2018r.  

✓ 05.10.2018r. – 22.10.2018r. 

✓ 27.06.2019r. – 22.07.2019r.  

✓ 16.09.2019r. – 31.10.2019r.  

Rekrutacje odbywały się w powiązaniu z akcją informacyjno – promocyjną projektu, która polegała 

m.in. na: 

− 3 krotnym opracowaniu i wydruku ulotek i plakatów, 

− wydruku i rozdysponowaniu broszury informacyjnej nt. funkcjonowania Dziennego Domu 

Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle w oparciu o projekt, 

− zamieszczeniu informacji o projekcie na lokalnych stronach internetowych, w tym. m.in. 

www.mopsjaslo.pl, www.um.jaslo.pl, 

− dystrybucji ulotek i plakatów wśród pracowników socjalnych MOPS, przewodniczących  

Osiedli oraz miejsc najczęściej uczęszczanych przez osoby starsze, w tym m.in. ZOZ-ów/NZOZ-

ów, organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz osób starszych, Klubów 

Seniora, parafii, 

− kontakcie bezpośrednim i telefonicznym  pracowników socjalnych z osobami i ich rodzinami 

zainteresowanymi udziałem w projekcie, 

− produkcji 2 krótkometrażowych filmów rekrut.-promocyjny, które był emitowany  w okresie 

trwania naborów w telewizji TV Jasło oraz udostępnione na stronie internetowej Beneficjenta, 

− udzieleniu wywiadu do Radia Rzeszów, audycja "Kiedy nadchodzi jesień" nt. realizacji projektu 

oraz funkcjonowania Dziennego Domu, 

− wyprodukowaniu i wyemitowaniu w lokalnym radio reklamy o naborze do projektu, 

− zamieszczeniu artykuł w lokalnej prasie, 

− zorganizowaniu  w DDP „dzień otwarty”. 

W wyniku przeprowadzonych naborów wsparciem zostało objętych łącznie 49 osób. Nabory 

prowadzone były zgodnie z zasadami oraz w oparciu o kryteria określone w Regulamin rekrutacji                          

i udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.3, a także zgodnie z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą 

równości szans kobiet   i mężczyzn. 

http://www.mopsjaslo.pl/
http://www.um.jaslo.pl/
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REALIZACJA PROJEKTU – ZADANIA 

I. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy 
Zadanie było realizowane w okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2019r. W ramach zadania 

refundowane było wynagrodzenie Kierownika DDP zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu oraz 

osoby sprzątającej zatrudnionej w wymiarze ½ etatu. Do obowiązków Kierownika należało m.in. 

prowadzenie dokumentacji DDP, organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności DDP, 

nadzorowanie pracy personelu projektu,  monitoring jakości usług świadczonych w DDP, dbałość                        

o bezpieczeństwo uczestników projektu, organizacja transportu oraz posiłków dla uczestników 

projektu, wystawianie comiesięcznych faktur za pobyt w DDP, udział w komisji rekrutacyjnej, 

promowanie działalności DDP. Ponadto w ramach zadania zapewniono uczestnikom projektu 

ubezpieczenie NNW, wykupiono licencję na emitowanie filmów, co kwartał dla Uczestników projektu 

dokonywano zakupu środków czystości (mydło, żel pod prysznic, szampon do włosów), które 

przekazywane były uczestnikom projektu oraz suszu konferencyjnego (kawy, herbaty, cukru, wody). 

Dokonywano również proporcjonalnej refundacji kosztów związanych z utrzymanie powierzchni DDP, 

w tym m.in. kosztów energii cieplnej, kanalizacji, energii elektrycznej. 

Zadanie było realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

II. Świadczenie usług społecznych 
Zadanie było realizowane w okresie od marca 2018r. do grudnia 2019r. W ramach zadania realizowano 

następujące formy wsparcia: 

1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny 

osobistej 

Usługi w Dziennym Domu świadczone były przez 5 opiekunów DDP. Do zadań opiekunów należało min. 

pomoc uczestnikom projektu (UP) w utrzymaniu higieny osobistej, aktywizowanie ich do zwiększenia 

samodzielności życiowej, opracowywanie indywidualnych planów aktywizacji, mobilizowanie UP do 

aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie ich zainteresowań, asystowanie UP  podczas ich 

udziału  w formach wsparcia. Łącznie usługami opiekuńczymi  i pielęgnacyjnymi zostało objętych 49 

osób, w tym 31 kobiet orz 18 mężczyzn. 

2. Zajęcia zwiększające sprawność fizyczną  

Realizacja formy wsparcia wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb UP, w tym spadku sprawności 

fizycznej. Zajęcia prowadzone były w sali kinezyterapii przez 2 fizjoterapeutów zatrudnionych                             

w wymiarze ½ etatu. Do zadań prowadzących zajęcia należało m.in. wykonywanie zabiegów 

zwiększających aktywność i sprawność fizyczną UP oraz przeprowadzanie badania czynnościowego 

niezbędnego do opracowania indywidualnego planu zajęć. Łącznie z formy wsparcia skorzystało 40 UP, 

w tym 26 kobiet i 14 mężczyzn. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i dysfunkcji UP. Realizacja zajęć 

zwiększających sprawność fizyczną przyczyniła się m.in. do poprawy mobilności  i sprawności fizycznej 

UP oraz ich funkcjonowania w codziennym życiu. 
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3. Wyjazdy do placówek kulturalnych 

Realizacja formy wsparcia była odpowiedzią na zgłaszaną przez UP potrzebę zwiększenia dostępu do 

kultury. W okresie od VI 2018r. do IX 2018r. oraz od V 2019r. do IX 2019r. były organizowane wyjazdy 

do rzeszowskich placówek kulturalnych takich jak kino, teatr i filharmonia. Łącznie zrealizowano 10 

wyjazdów w których uczestniczyło 29 osób, w tym 22 kobiety i 7 mężczyzn. Organizacja wyjazdów 
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wpłynęła na zmniejszenie poczucia izolacji i osamotnienia UP oraz znacznie zwiększyła ich udział                        

w życiu kulturalnym.  

 

 

 

4. Terapia zajęciowa 

W odpowiedzi na zgłaszaną przez grupę docelową potrzebę rozwoju zainteresowań, w okresie od III 

2018r. do XII 2019r. w ramach terapii zajęciowej UP mieli możliwość uczestnictwa m.in. w zajęciach 

plastycznych, muzycznych, relaksacyjnych, kulinarnych, wspierających ruchowo. Terapia prowadzona 

była w podziale na grupy tematyczne tak aby każdy uczestnik miał możliwość rozwoju swoich 

zainteresowań i pasji.  Terapia zajęciowa była zadaniem zleconym realizowanym przez 3 dni robocze  

w tygodniu w wymiarze 4 godzin dla każdej grupy tematycznej. Łącznie  zrealizowano 3 982 godziny 

terapii, z której skorzystało 40 UP, w tym 28 kobiet i 12 mężczyzn. Realizacja formy wsparcia 
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przyczyniała się nie tylko do zwiększenia możliwości w zakresie rozwoju zainteresowań UP, ale także 

wpłynęła pozytywnie na sprawność manualną i intelektualną osób w niej uczestniczących. 

 

5. Psychoterapia 

W odpowiedzi na oczekiwania grupy docelowej w zakresie pomocy w rozwiazywaniu trudnych sytuacji 

życiowych UP mieli możliwość korzystania z pomocy psychoterapeuty.  Spotkania z psychoterapeutą 

były realizowane w okresie od III 2018r. do XII 2019r. w wymiarze 3 godzin tygodniowo w podziale na 

psychoterapię grupowa i indywidualną. Łącznie zrealizowano 414 godzin psychoterapii, w tym 138 

godzin spotkań grupowych oraz 276 godzin spotkań indywidualnych, w których uczestniczyło łącznie 

44 UP, w tym 28 kobiet i 16 mężczyzn. Uczestnictwo w spotkaniach z psychoterapeutą wpłynęło nie 

tylko na wzrost kompetencji psychospołecznych wśród UP, ale także odegrało znaczącą rolę                                 

w łagodzeniu negatywnych skutków trudności życiowych.  

6. Prelekcje w zakresie racjonalnego trybu życia 

Realizacja formy wsparcia wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej, w tym m.in. niskiej 

wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz zasad prawidłowego żywienia. Prelekcje organizowane były 

zarówno w 2018r. jak i 2019r. Łącznie zrealizowano 4 prelekcje w wymiarze 2 godzin każda, z których 

skorzystało łącznie 31 UP, w tym 22 kobiety i 9 mężczyzn. Prelekcje prowadzone były przez dietetyka, 

trenera personalnego oraz psychologa. Organizacja formy wsparcia pozwoliła UP nie tylko na 

zwiększenie wiedzy w zakresie zasad zdrowego stylu życia, ale także na zmianę nawyków żywieniowych 

i trybu życia na bardziej aktywny.  
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7. Zajęcia rekreacyjno - towarzyskie 

Za realizację formy wsparcia odpowiedzialni byli opiekunowie DDP, którzy w okresie od III 2018r. do 

XII 2019r. w ramach prowadzonych zajęć organizowali czas wolny dla UP. Zajęcia odbywały się średnio 

dwa razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Łącznie zrealizowano 517 godzin zajęć, w których 

uczestniczyło 42 UP, w tym 27 kobiet i 15 mężczyzn. Organizacja zajęć polegała m.in. na wspólnym 

czytaniu prasy i książek, muzykowaniu, projekcji filmów, grach stolikowych, spacerach. Dzięki zajęciom 

UP mieli możliwość integracji, a także wzajemnej wymiany zainteresowań i doświadczeń. 
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8. Warsztaty wizażu 

Warsztaty miały na celu zmotywowanie UP do dbania o swój wizerunek, a co za tym idzie poprawę 

ich  jakości życia oraz uświadomienie UP, że każdy bez względu na wiek może czuć się wyjątkowo      

i atrakcyjnie. Warsztaty składały się z części teoretycznej podczas, której uczestnicy nabyli wiedzę 

w zakresie świadomego kreowania własnego wizerunku oraz części praktyczniej, dzięki której mieli 

możliwość nabycia wiedzy m.in. w zakresie właściwego dobieranie ubrań, fryzur, pielęgnacji 

dojrzałej cery i ciała. Na zakończenie warsztatów w celu zaprezentowania wypracowanych efektów 

została zorganizowana sesja fotograficzna. Przed sesją każdy uczestnik przy asyście prowadzącego 

warsztaty dokonał samodzielnej stylizacji własnej osoby. Powstały materiał zdjęciowy został 

zaprezentowany w formie wystawy podczas Dnia Seniora, a każdy uczestnik biorący udział w sesji 

otrzymał pamiątkowe zdjęcie. Warsztaty zostały zrealizowane  w wymiarze 12 godzin, w których 

uczestniczyło 17 UP, w tym 12 kobiet i 5 mężczyzn. Dzięki warsztatom uczestnicy zwiększyli poziom 

poczucia własnej wartości co pozytywnie wpłynęło na ich życie społeczne oraz stanowiło 

alternatywę do negatywnych skutków procesu starzenia się. 
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9. Warsztaty aktywności psycho – fizycznej 

Realizacja formy wsparcia wynikała ze zdiagnozowanych potrzeb UP w tym potrzeby utrzymania 

aktywnego stylu życia. Celem warsztatów była poprawa i utrzymanie sprawności i wydajności 

organizmu oraz zapobieganie chorobom. Warsztaty składały się z cyklu zajęć fitness, nordic walking 

oraz jogi i były dostosowane do oczekiwań i możliwości UP. Warsztaty zostały zorganizowane                    

w wymiarze 35 godzin, w których uczestniczyło 18 UP, w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn. Udział                           

w zajęciach przyczyni się m.in. do poprawy sprawności ruchowej i aktywności fizycznej UP, 

niwelowania negatywnych skutków stresu oraz nauki koncentracji, a także stanowił alternatywną 

formę spędzania czasu wolnego. 

 

10. Wyjazdy/spotkania integracyjne 

Realizacja formy wsparcia wynikała m.in. z potrzeby integracji UP z osobami w podobnym wieku                                   

z podobnymi zainteresowaniami i oczekiwaniami. Łącznie zorganizowano 4 spotkania 

integracyjne uczestników DDP w tym 2 stacjonarne tj. Dzień Seniora oraz zabawę andrzejkową 

oraz 2 w plenerze tj. powitanie lata i pożegnanie lata. Ponadto zorganizowane zostały 2 wyjazdy 

integracyjne dla uczestników DDP do pobliskich ośrodków wsparcia o podobnym profilu 

działalności, w których uczestniczyło 29 UP, w tym 20 kobiet i 9 mężczyzn. Realizacja 

spotkań/wyjazdów przyczyniła się m.in. do poprawy oraz nawiązywania kontaktów społecznych                

z innymi osobami , a także integracji z otoczeniem. 
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11. Praca socjalna 

Pracę socjalną realizował  pracownik socjalny oddelegowany na 1/2 etatu, w okresie od  III.2018r. 

do XII 2019r. Do zadań pracownika socjalnego należało m.in. zawieranie kontraktów socjalnych                    

z uczestnikami projektu oraz diagnozowanie potrzeb UP w celu określenia indywidualnej ścieżki 

udziału w projekcie wynikającej z ich potrzeb. Łącznie w ramach pracy socjalnej zostało zawartych 

48 kontraktów socjalnych, w tym z 31 kobietami i 17 mężczyznami. 
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ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 
Projektem zarządzał Zespół Zarządzający w składzie koordynator projektu, asystent koordynatora 

projektu, księgowy projektu, który był ulokowany w istniejącej strukturze organizacyjnej MOPS, tj. 

pracownicy oddelegowani do pełnienia ww. funkcji wchodzili w skład sekcji ds. Funduszy 

Zewnętrznych. Na spotkaniach organizowanych przez koordynatora projektu raz w miesiącu 

dokonywane były istotne ustalenia i planowana była realizacja kolejnych etapów projektu. W trakcie 

trwania projektu monitorowana była realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zespół 

Zarządzający  dbał o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, m.in poprzez ograniczenie 

wydruku, przesyłanie informacji w wersji elektronicznej. 

 

KOSZTY POŚREDNIE 
W ramach kosztów pośrednich Beneficjent poniósł wydatki związane m.in. z: 

− Kosztami związanymi z działaniami promocyjno – rekrutacyjnymi, w tym m.in. 

opracowywanie i wydruk materiałów graficznych, produkcja i emisja krótkometrażowych 

filmów promocyjnych, artykuły prasowe, reklama radiowa;  

− Kosztami wynagrodzeń Zespołu Zarządzającego oraz personelu obsługowego, w tym m.in. 

obsługi kadrowej, płacowej, kancelaryjnej, prawnej, dotyczącej zamówień publicznych; 

− Kosztami przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych; 

− Kosztami zakupu materiałów biurowych oraz wydruku i powielania dokumentów; 

− Kosztami szkoleń i delegacji służbowych Zespołu Zarządzającego; 

− Kosztami związanymi z doposażeniem biura projektu, w tym m.in. zakupem sprzętu 

komputerowego, drukarki, niszczarki, kserokopiarki. 



 

 
 

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU 
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

LP. NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 
MIARAY 

WARTOŚĆ DOCELOWA 
WSKAŹNIKA 

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘA OD 
POCZATKU REALIZACJI 

PROJEKTU 

STOPIEŃ 
REALIZACJI (%) 

1 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu 

sztuki 
 

Ogółem  
 

29 
 

Ogółem  
 

29 100 

2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społ. poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu 

osoby K 0 K 0  
 
 
 

---------- 

M 0 M 0 

Ogółem  0 Ogółem  0 

3 Liczba osób, u których zwiększył się 
dostęp do usług społecznych 

osoby K 20 K 20  
 

103,45 
M 9 M 10 

 Ogółem  29 Ogółem  30 

4 Liczba osób, u których nastąpiła 
poprawa sprawności fizycznej 

osoby K 12 K 12  
 

125 
M 4 M 8 

Ogółem  16 Ogółem  20 
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5 Liczba osób, która zwiększyła swoją 
wiedzę na temat racjonalnego trybu życia 

osoby K 12 K 12  
 

118,75 
M 4 M 7 

Ogółem  16 Ogółem  19 

6 Liczba osób, która podniosła swoje 
kompetencje psychospołeczne 

sztuki K 5 K 8  
 

125 
M 3 M 2 

Ogółem  8 Ogółem  10 

7 Liczba osób, która rozwinęła swoje 
zainteresowania 

sztuki K 15 K 14  
 

105 
M 5 M 7 

Ogółem  20 Ogółem  21 

8 Liczba osób, u których zwiększył się 
standard w utrzymaniu higieny osobistej 

osoby K 16 K 21  
 

140,91 
M 6 M 10 

Ogółem  22 Ogółem  31 

9 Liczba osób, która zwiększyła swój 
udział w życiu kulturalnym 

sztuki K 14 K 15  
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M 6 M 5  
100 

Ogółem  20 Ogółem  20 

10 Liczba utworzonych w programie 
miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuki  
Ogółem  

  
29 

 
Ogółem  

 
29 

  
100 

11 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
opuściły opiekę instytucjonalną na 
rzecz usług społecznych świadczonych 
w społeczności lokalnej w programie 

osoby K 0 K 0  
 
 

-------- 
M 0 M 0 

Ogółem  0 Ogółem  0 

12 Liczba osób, u których nastąpił wzrost 
wiedzy w zakresie właściwego 
kreowania własnego wizerunku 

sztuki K 8 K 11  
 
 

133,34 
 
 

M 4 M 5 

Ogółem  12 Ogółem  16 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

LP. NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 
MIARAY 

WARTOŚĆ DOCELOWA 
WSKAŹNIKA 

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘA OD 
POCZATKU REALIZACJI 

PROJEKTU 

STOPIEŃ 
REALIZACJI (%) 

1.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

osoby K 20 K 31  
168,97 M 9 M 18 

OGÓŁEM 29 OGÓŁEM 49 

2.  
Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

sztuki 0 0 ------- 

3.  

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

sztuki 0 0 ------- 

4.  

Liczba zawartych kontraktów socjalnych 
 
 
 

osoby K 20 K 31  
165,52 

M 9 M 17 

OGÓŁEM 29 OGÓŁEM 48 

5.  

Liczba osób, która ukończyła zajęcia z 
terapii zajęciowej 

osoby K 15 K 14  
100 M 6 M 7 

OGÓŁEM 21 OGÓŁEM 21 

6.  
Liczba zrealizowanych godzin prelekcji 
w zakresie racjonalnego trybu życia 

sztuki 8 8 100 

7.  

Liczba osób, która ukończyła zajęcia w 
zakresie zwiększenia sprawności fizycznej 

osoby K 12 K 15  
141,18 M 5 M 9 

OGÓŁEM 17 OGÓŁEM 24 

8.  
Liczba osób, która skorzystała z zajęć 
rekreacyjno - towarzyskich 

osoby K 18 K 21  
123,08 M 8 M 11 
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OGÓŁEM 26 OGÓŁEM 32 

9.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami asystenckimi i opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej 
w programie 

osoby K 20 K 31  
 

168,97 
 

M 9 M 18 

OGÓŁEM 29 OGÓŁEM 49 

10.  
Liczba podmiotów wykorzystujących 
technologie informacyjno – 
komunikacyjne (TIK) 

sztuki 0 0  
------- 

 

11.  

Liczba osób objętych 
szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych osoby 

K 0 K 0 

------- M 0 M 0 

OGÓŁEM 
 

0 
OGÓŁEM 

 
0 

12.  

Liczba osób, która ukończyła zajęcia z 
psychoterapeutą 

osoby 

 
K 

6 
 

K 
8 

122,22 
M 
 

3 
M 
 

3 

OGÓŁEM 
 

9 
OGÓŁEM 

 
11 

13.  
Liczba zrealizowanych godzin 
warsztatów aktywności psycho – fizycznej 

sztuki 35 35 100 




