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Szanowni Państwo! 
 
 
 

Jednym z celów polityki społecznej Samorządu Województwa Małopolskiego jest poprawa warunków 
życia mieszkańców regionu. Polityka ta w sposób szczególny koncentruje się na potrzebach osób tworzących 
wspólnotę samorządową. To z myślą o nich, Małopolanach, samorząd regionalny pozyskał dofinansowanie          
ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wysokości ponad 6 mln CHF na realizację tych 
celów.  

Środki te pozwoliły na uruchomienie dodatkowego potencjału, dzięki czemu zrealizowano inwestycje na 
dużą skalę. Poprawiły one dostęp do całodobowych usług opiekuńczych w regionie, podniosły także potencjał 
terapeutyczno-rehabilitacyjny domów pomocy społecznej oraz poprawiły ich warunki mieszkaniowe. Co ważne, 
inwestycjom infrastrukturalnym towarzyszyły także inwestycje w kadry, kwalifikacje i praktyczne umiejętności 
personelu.  

Także Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przewiduje 
znaczne inwestycje w sektor pomocy społecznej. Dzięki nim oferta wsparcia wzbogaci się, między innymi,            
o miejsca dziennego pobytu dedykowane osobom starszym i niepełnosprawnym.  

Liczę na to, że dobre praktyki, które zostały wypracowane w ramach Programu Szwajcarskiego będą 
mogły zostać upowszechnione na większą skalę, a rezultaty działań zrealizowanych w oparciu o jego fundusze 
okażą się trwałe.  

Mam także nadzieję, że niniejszy raport podsumowujący projekt pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym 
dachem,” stanowić będzie twórczą inspirację do realizacji podobnych inicjatyw w przyszłości, gdyż potrzeby         
w tym zakresie będą z pewnością wzrastały. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacek Krupa 
Marszałek Województwa Małopolskiego 
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Szanowni Państwo, 
 

Oddajemy w Państwa ręce publikację, stanowiącą podsumowanie efektów projektu „Pomocna dłoń pod 
bezpiecznym dachem”. Projekt ten, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie         
ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wywarł duży wpływ na codzienne funkcjonowanie 
wielu małopolskich placówek całodobowej opieki, ich mieszkańców i kadrę.  

Kluczowymi efektami projektu są lepsze i bezpieczniejsze warunki życia dla setek osób – mieszkańców 
domów pomocy społecznej, ale także lepsze warunki pracy dla kadry zatrudnionej w tych placówkach. To liczne 
grono opiekunów, terapeutów, rehabilitantów czy pielęgniarek.  

Owe lepsze warunki życia mieszkańców wynikają z faktu wyremontowania wielu domów oraz zakupu 
nowego wyposażenia, są konsekwencją powstania wielu nowych pracowni terapeutycznych czy sal 
rehabilitacyjnych. Powstały bowiem m.in. pracownie informatyczne, fotograficzne, ogrodnicze, sale do masaży 
leczniczych, ale także zrewitalizowane zostały tereny wokół placówek, które służą celom terapeutycznym               
i rekreacyjnym.   

Z kolei lepsze warunki pracy personelu to przede wszystkim nowy sprzęt, ale też wyższe kompetencje 
pracowników.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w ramach projektu powstało 160 nowych miejsc 
zamieszkania w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dzięki temu wzrosła dostępność tych miejsc 
dla osób szczególnie potrzebujących.  

Te wszystkie efekty udało się osiągnąć dzięki dofinansowaniu grantodawcy – strony szwajcarskiej. Nie 
można jednak zapominać o równoległym zaangażowaniu środków własnych, głównie samorządów terytorialnych, 
w tym Województwa Małopolskiego.  

Jest dla mnie źródłem szczególnej satysfakcji, że projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” 
okazał się być inwestycją w człowieka i to pomimo faktu, że w głównej mierze miał charakter infrastrukturalny. 
Dlaczego? Bo dzięki temu projektowi wiele osób – mieszkańców domów pomocy społecznej – może żyć             
w bardziej aktywny i twórczy sposób, zaś wielu pracowników placówek pomocowych zyskało wyższy komfort 
pracy.   
Zapraszam do lektury tej publikacji – zawarte w niej treści obrazują skalę zmian, jakie udało się osiągnąć dzięki 
zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Za to zaangażowanie pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować – 
sukces projektu jest owocem naszej wspólnej pracy.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wioletta Wilimska 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Krakowie 
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Szanowni Państwo,  
 

„W okresie transformacji także system pomocy społecznej oraz opieki zdrowotnej w Polsce podlegał 
przemianom. Jednakże, pomimo podejmowanych w tym obszarze wysiłków, jakość świadczonych usług, 
szczególnie tych współfinansowanych ze środków publicznych, wymaga często poprawy. 

Na etapie zawierania umowy w sprawie realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 
potrzeby dalszego doskonalenia systemu pomocy społecznej w Polsce zostały zidentyfikowane przez rząd polski, 
jako priorytetowe w sektorze opieki zdrowotnej. Dlatego w ramach Programu przewidziane zostały środki na 
wsparcie ośrodków pomocy społecznej, które skierowano do czterech województw obszaru tzw. koncentracji 
geograficznej. 

Programy wsparcia mają na celu poprawę jakości życia podopiecznych domów pomocy społecznej           
i placówek opiekuńczo-wychowawczych, jakości świadczonych usług opieki społecznej, jak również jakości 
warunków pracy oraz kwalifikacji personelu tychże placówek. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy wspiera 
domy pomocy społecznej i interwencyjne placówki opiekuńcze w czterech województwach: lubelskim, 
podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim. 

Program stworzył wyjątkową okazję do dalszego rozwoju, integracji oraz dywersyfikacji usług społecznej 
i medycznej opieki na poziomie instytucjonalnym. W trakcie realizacji programu zwrócono uwagę, iż regionalne 
systemy pomocy społecznej wymagają nie tylko doinwestowania w zakresie infrastruktury, lecz także niezbędne 
są działania mające na celu reorientację zakresu świadczonych usług z zastosowaniem i wykorzystaniem 
nowoczesnych form opieki bądź terapii, pozwalających podopiecznym na większą samodzielność i aktywność 
społeczną. 

Jest mi niezwykle miło podkreślić, że Program z sukcesem wprowadził wiele rozwiązań innowacyjnych, 
które cechuje wysoki potencjał zmiany paradygmatu w kierunku promowania jakości życia – jakości usług opieki 
społecznej oraz zdrowotnej - nie zaś ograniczania się do samego tylko świadczenia pomocy, czy też opieki.        
W naszej ocenie, Program funkcjonował dobrze przy bezpośrednim udziale podopiecznych, aktywizował ich za 
pomocą nowych narzędzi terapeutycznych i nowych metod terapii zajęciowej, w celu podniesienia ich pozytywnej 
samooceny oraz godności osobistej i dalszego zaangażowania. 

Pragnę także zauważyć, iż efekty Programu i realizowane w ramach Programu dobre praktyki, zasługują 
na uwzględnienie w odpowiednich politykach publicznych, zważywszy na to, że wiele instytucji realizujących 
poszczególne programy wykazało, że posiadają zdolności do bycia tzw. wektorami zmiany oraz promowania 
dobrych praktyk i ich włączenia do stosownych polityk, wytycznych. 

Chciałbym serdecznie podziękować oraz pogratulować pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie oraz wszystkim zaangażowanym partnerom, za ich wkład oraz entuzjazm wykazany        
w trakcie realizacji Programu. Liczę, że zdobyte doświadczenia przyczynią się do dalszej poprawy jakości 
systemu pomocy społecznej w regionie oraz w innych częściach kraju.” 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Roland Python,  
Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego  
Programu Współpracy (lipiec 2013 – lipiec 2016) 
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Szanowni Państwo, 
 
Po blisko pięciu latach intensywnej pracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, 
realizowanego pod egidą Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, nadszedł czas na podsumowanie. 
Przeprowadzone w 2010 roku badania małopolskich domów opieki społecznej nie napawały optymizmem. Prawie 
1/3 z badanych placówek nie była w stanie zapewnić swoim podopiecznym dobrych warunków do życia – koszty 
remontów i adaptacji budynków do potrzeb pacjentów wielokrotnie przekraczały możliwości budżetów. 
Pomocną dłoń do potrzebujących wyciągnęli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, 
przy wsparciu funduszu szwajcarskiego. Dzięki ich udziałowi w projekcie (dofinansowanym z funduszu 
szwajcarskiego), udało się wprowadzić wiele zmian. Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” został 
pomyślany jako akcja z jednej strony zabezpieczająca odpowiednie zaplecze materialne dla podopiecznych 
ośmiu domów pomocy społecznej (dobry standard budynków, wyposażenie, sprzęt), z drugiej jako jeszcze lepsza 
i nowocześniejsza terapia (szkolenia dla ponad 200 pielęgniarek pracujących w regionie). Skuteczne 
zagospodarowanie oszczędności, które pojawiły się w projekcie, pozwoliło dodatkowo na przygotowanie 
mieszkań chronionych czy na program superwizji dla pracowników.  
Dzięki tym działaniom, skierowana do województwa małopolskiego, i dobrze wykorzystana pomoc finansowa 
pochodząca ze Szwajcarii oraz z Ministerstwa Zdrowia, wpłynęła na jakość życia zarówno podopiecznych Domów 
Pomocy Społecznej jak i dzieci oraz młodzieży, znajdujących się pod opieką Placówek Opiekuńczo 
Wychowawczych. 
Z uwagi na liczne potrzeby finansowe, występujące w sektorze polityki społecznej, szczególnie cieszę się             
z rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji tego projektu. Dzięki pomocy funduszu szwajcarskiego udało się 
poprawić standardy pobytowe podopiecznych pomocy społecznej, inwestując jednocześnie w jakość 
świadczonych tu usług. Warto przy tym zauważyć, że zrealizowany projekt był również okazją do współpracy ze 
Szwajcarią wskutek inspirującej wymiany doświadczeń z przedstawicielami szwajcarskich jednostek opieki 
społecznej podczas zrealizowanych wizyt studyjnych.  
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym przedstawicielom Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej     
w Krakowie, dzięki którym projekt został zrealizowany z sukcesem. Życzę jednocześnie, aby doświadczenia 
nabyte podczas wdrażania programu zaowocowały w dalszej pracy zawodowej, także przy realizacji podobnych 
przedsięwzięć.  
Z poważaniem, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przemysław Derwich, 
Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych  
w Ministerstwie Rozwoju 
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Szanowni Państwo, 
 

Możliwość prezentacji najlepszych rozwiązań oraz zmian, które się dzięki nim dokonują, jest zawsze 
powodem do dumy i radości.  

Dzięki funduszom szwajcarskim, możliwe było wsparcie lokalnych inicjatyw w domach pomocy 
społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Takie przedsięwzięcia zrealizowano w województwie 
świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. Na realizację programu w województwie małopolskim 
przeznaczone zostało 7 194 102 CHF, z czego 6 114 987 CHF stanowiło dofinansowanie ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ze wsparcia skorzystało 8 domów pomocy społecznej oraz  
5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego. Środki te umożliwiły modernizację budynków          
i pomieszczeń, m.in.: sal do terapii zajęciowej, pokoi dla podopiecznych, pomieszczeń gospodarczych i terenów 
rekreacyjnych wokół placówek. Dzięki wsparciu funduszy szwajcarskich, możliwe było przeprowadzenie szkoleń         
i kursów specjalistycznych dla personelu placówek, zakup wyposażenia i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, 
co bezpośrednio przyczyniło się do poprawy warunków życia mieszkańców, rozszerzenia oferty usług oraz 
podniesienia ich jakości.  

Wierzę, że zrealizowane projekty pomogły zapewnić godną opiekę mieszkańcom oraz rozwinąć 
kompetencje osób, które się nimi na co dzień opiekują.  

Mam nadzieję, że zaangażowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Krakowie będzie inspiracją do podejmowania podobnych wyzwań na rzecz lokalnych społeczności w całej 
Polsce.  
Życzę Państwu miłej lektury. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnieszka Kister, 

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich  

i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia 
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I. Informacja o Szwajcarsko-Polskim Programie 
Współpracy.  
 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) to część programu bezzwrotnej 
pomocy finansowej Szwajcarii skierowanej do państw, które w latach 2004-2007 przystąpiły 
do struktur Unii Europejskiej. Środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
stanowią blisko połowę wartości Funduszu Szwajcarskiego przeznaczonego na wsparcie 
działań na rzecz rozwoju nowych państw członkowskich Wspólnoty UE. 

Stworzenie programu pomocowego, który posłużyłby państwom członkowskim Unii 
Europejskiej do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych zostało zaproponowane w 
maju 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria-Unia Europejska. Działania prawne, niezbędne dla 
utworzenia programu, trwały ponad dwa lata i obejmowały prace w parlamencie 
szwajcarskim, konsultacje społeczne i referendum wśród mieszkańców Szwajcarii. 
Podejmowali oni decyzję w zakresie nawiązania współpracy z Krajami Europy Wschodniej 
oraz wysokości finansowego wkładu szwajcarskiego. Momenty przełomowe w procesie 
tworzenia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to: 

• negocjacje w sprawie ram funkcjonowania programu pomocy (listopad 2004-listopad 
2005 r.); 

• podpisanie przez Radę Unii Europejskiej oraz Radą Federacji Konfederacji 
Szwajcarskiej tzw. Memorandum of Understanding (27 lutego 2006 r.); 

• przeprowadzenie głosowania w parlamencie szwajcarskim nad tzw. ustawą o 
Współpracy z Krajami Europy Wschodniej (16 marca 2006 r.); 

• l  referendum, podczas którego mieszkańcy Szwajcarii wyrazili zgodę na podpisanie 
umów w sprawie pomocy dla państw członkowskich, wstępujących do struktur Unii 
Europejskiej po 1 maja 2004 r. (26 listopada 2006 r.); 

• podpisanie umowy ramowej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a 
Szwajcarską Radą Federalną (grudzień  2007 r.). 
 
Zrównoważony ekonomicznie i społecznie rozwój to podstawowy cel funkcjonowania 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program jednocześnie zakłada współpracę 
wszystkich krajów, opartą na zaangażowaniu i wzajemnej przyjaźni, prowadzącej do 
przełamywania istniejących barier. Środki programu mają przyczynić się do zmniejszania 
stopnia wykluczenia społecznego oraz zwiększania dostępu do lepszej jakości dóbr i usług 
publicznych. Szczegółowe cele SPPW dotyczą dwóch kluczowych obszarów: 

• zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej 
rozwiniętymi krajami członkowskimi UE; 

• zmniejszenia różnic na terenie Polski pomiędzy dynamicznie rozwiniętymi ośrodkami 
miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi.  
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W przypadku Polski o środki finansowe na realizację projektów mogli ubiegać się 
przedstawiciele wszystkich województw, przy czym należy zauważyć, że dla województw 
południowo-wschodniej Polski, tj. małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i 
podkarpackiego, przeznaczonych zostało 40% środków z budżetu Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy, w związku z tym, że wspomniane regiony cechowało  duże 
bezrobocie i relatywnie gorsze warunkami społeczno-ekonomiczne. 
O dofinansowanie ze środków SPPW mogły starać się: 

• instytucje sektora publicznego;  

• instytucje sektora prywatnego; 

• organizacje pozarządowe.  
Wsparcie udzielane w ramach SPPW jest wszechstronne, udzielane zarówno na 

realizację projektów związanych z ochroną środowiska, w tym przede wszystkim 
dotyczących ekosystemów, gospodarki odpadami, energii odnawialnej, związanych z 
rozwojem społecznym (w tym wsparciu instytucji opieki społecznej) i rozwojem zasobów 
ludzkich, jak i dotyczące budowy społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego.  
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II. Geneza projektu „Pomocna dło ń pod bezpiecznym 
dachem”. 
 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków SPPW 
poprzedzone zostało diagnozą potrzeb małopolskich domów pomocy społecznej (DPS) oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w trybie całodobowym (POW), 
wykonaną w 2010 r. na zlecenie ROPS w Krakowie w ramach Funduszu Na Przygotowanie 
Projektu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.                  
W wyniku prowadzonych badań stwierdzono, iż stan infrastruktury w domach pomocy 
społecznej jest nieadekwatny do warunków, które powinny zostać zapewnione 
podopiecznym, zgodnie z wymaganym standardem usług. Badanie pokazało bardzo duże 
deficyty dotyczące infrastruktury lokalowej oraz oferty nowoczesnego wsparcia 
terapeutycznego. Skala potrzeb inwestycyjnych w perspektywie lat 2010-2013 wynosiła 
łącznie prawie 115 mln zł, z czego główne potrzeby małopolskich DPS / POW koncentrowały 
się wokół rozbudowy, adaptacji, remontów oraz modernizacji pomieszczeń, terenów 
rekreacyjnych wokół placówek oraz nakładów na zakup sprzętu i wyposażenia lub jego 
wymiany. Potrzeby związane z podnoszeniem kwalifikacji personelu zatrudnionego w 
małopolskich DPS / POW oszacowano na kwotę 3,4 mln zł.  

Kluczowe, zidentyfikowane wówczas problemy małopolskich domów pomocy społecznej 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w trybie całodobowym, to: 

• niedostatek miejsc w małopolskich DPS i związane z tym znaczące kolejki osób 
oczekujących (szczególnie widoczne w odniesieniu do DPS-ów dla osób przewlekle 
somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych oraz do DPS-ów 
zlokalizowanych na terenie miasta Kraków),  

• przemiany demograficzne i związane z nimi zjawisko starzenia się społeczeństwa,  

• systematyczny wzrost populacji osób chorujących psychicznie,  

• nierówny poziom w dostępie do usług świadczonych przez DPS-y wynikający z ich 
nierównomiernego rozmieszczenia na terenie Małopolski.  
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III. Działania zrealizowane w projekcie „Pomocna dłoń pod 

bezpiecznym dachem” oraz ich efekty. 
 

III.1 Ogólne informacje o projekcie „Pomocna dło ń pod 
bezpiecznym dachem”.  

 
Projekt pod nazwą „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany w okresie 

od 1 stycznia 2012 r. do 30 października 2016 r. ze środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu  Współpracy w ramach Priorytetu 4 SPPW: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, 
Celu II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na 
peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną.  
Cecha charakterystyczna SPPW w ramach Celu II to stosowanie zasady komplementarności 
polegającej na uzupełnieniu projektów inwestycyjnych o działania o charakterze 
szkoleniowym w taki sposób, aby uzyskać jak największy efekt. Połączenie szkoleń z 
realizowanymi w placówkach pracami remontowymi i modernizacyjnymi przyczyniło się do 
kompleksowej poprawy jakości oferowanych usług przez małopolskie placówki, a co za tym 
idzie do poprawy jakości życia ich mieszkańców. 

Całkowita wartość środków finansowych, będąca do dyspozycji w ramach tego celu, 
wynosiła 23 miliony CHF. Przeznaczona została na zrealizowanie działań na obszarze 
czterech województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na 
realizację tego celu w Małopolsce Konfederacja Szwajcarii przeznaczyła łącznie 6 114 987 
CHF, a wkład Województwa Małopolskiego i beneficjentów to równowartość 1 079 115  CHF 
(15%).  

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu uprawnione były podmioty 
prowadzące domy pomocy społecznej, oferujące pomoc całodobową dla osób w podeszłym 
wieku oraz osób przewlekle chorych somatycznie, psychicznie i dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób niepełnosprawnych fizycznie,  jak również 
placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Za realizację projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” odpowiadał 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – jednostka organizacyjna 
Województwa Małopolskiego, której celem jest realizacja zadań samorządu wojewódzkiego 
w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej oraz w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nad 
prawidłową realizacją projektu czuwał Małopolski Komitet Sterujący, w skład którego weszli 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (szczebla wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego), organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.  
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Celem głównym projektu „Pomocna dło ń pod bezpiecznym dachem” było 
zwiększenie dost ępu mieszka ńców Małopolski do usług opieki społecznej poprzez 
odnow ę bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej i placówek opieku ńczo-
wychowawczych, doposa żenie tych jednostek w sprz ęt oraz profesjonalizacj ę usług 
personelu.  
Osiągnięcie celu strategicznego było uwarunkowane zrealizowaniem założonych celów 
operacyjnych do których zaliczono:  

• poprawę stanu infrastruktury 10% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
poprzez inwestycje i zakup niezbędnego wyposażenia; 

• podniesienie kwalifikacji personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w 
tym głównie personelu pracującego bezpośrednio z klientami – 150 osób 
przeszkolonych; 

• podniesienie jakości usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz klientów jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej poprzez wspieranie rozwoju zawodowego 
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych, a także zakup niezbędnego wyposażenia 
medycznego. 

Działania podejmowane w toku realizacji projektu miały doprowadzić do osiągnięcia 
poniższych rezultatów:  

• Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych personelu pracującego w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza specjalizujących się w 
obsłudze klientów; 

• Obniżenie kosztów działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez 
zmniejszanie nakładów na bieżące utrzymanie infrastruktury; 

• Zmniejszenie czasu oczekiwania potencjalnych klientów DPS/POW na objęcie 
wsparciem, dzięki rozbudowie bazy lokalowej jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej; 

• Zwiększenie zdolności samoobsługowych osób niepełnosprawnych poprzez ich 
profesjonalną i kompleksową rehabilitację. 

Zakres projektu był podzielony na trzy części -  komponenty: 
Pierwszy komponent  obejmował poprawę infrastruktury domów pomocy społecznej i 

placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację programów naprawczych, w tym 
inwestycji (remonty, adaptacja, rozbudowa, modernizacja), a także zadań związanych z 
zakupem niezbędnego wyposażenia i sprzętu. Podstawowym celem tego komponentu była 
poprawa jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców domów 
pomocy społecznej i podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Grupą 

docelową niniejszego komponentu były domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-
wychowawcze, prowadzone przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit.  
Drugi komponent  był ukierunkowany na podnoszenia kwalifikacji personelu domów pomocy 

społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym pracującego bezpośrednio z 
mieszkańcami/podopiecznymi. Przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych osób 
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zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
na podstawie której przygotowano dedykowaną ofertę szkoleniową.  
W ramach trzeciego komponentu realizowano działania mające na celu podniesienie 

jakości usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz dla mieszkańców domów pomocy 
społecznej. Wsparcie obejmowało podniesienie kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek/pielęgniarzy, zatrudnionych w domach pomocy społecznej, a także 
wyposażenie domów pomocy społecznej w sprzęt niezbędny do świadczenia usług przez 
personel pielęgniarski. Grupą docelową realizowanego wsparcia były pielęgniarki i 
pielęgniarze pracujący w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez instytucje 
publiczne lub organizacje o charakterze non-profit.  

Działania w ramach komponentu I i II projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym 
dachem” realizowane były w trybie konkursowym (regrantingowym).  Przeprowadzono trzy 
nabory wniosków dla małopolskich domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-
wychowawczych (pierwotnie zakładano 1 nabór), które miały na celu wyłonienie najlepszych 
przedsięwzięć o charakterze inwestycyjno-szkoleniowym do dofinansowania i realizacji. O 
przyznanie dofinansowania na realizację projektu mogły ubiegać się instytucje publiczne lub 
organizacje non-profit prowadzące na obszarze województwa małopolskiego domy pomocy 
społecznej lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające w trybie całodobowym. W 
wyniku naboru zrealizowano 15 projektów inwestycyjno-szkoleniowych w 10 domach 
pomocy społecznej i 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego. 
W ramach Konkursu nr 1/2012 złożono 25 wniosków o dofinansowanie projektów, z których 
16 pozytywnie przeszło etap oceny formalno-merytorycznej, a 7 najlepszych, decyzją 
Zarządu Województwa Małopolskiego, uzyskało dofinansowanie:  

• „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”; 

• „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług”; 

• „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”; 

• „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”; 

• „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia 
pracowników”; 

• „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia 
personelu”; 

• „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w 
Nowym Sączu”.  

Kolejnych 9 projektów znalazło się na liście rezerwowej, oczekując na przyznanie 
dofinansowania w przypadku pojawienia się wolnych środków. Spośród nich wsparcie 
uzyskał wniosek, będący na pierwszym miejscu listy rezerwowej, o dofinansowanie projektu 
pt. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach”.  

Dofinansowane placówki dysponowały łącznie ponad 62% miejsc, jakie 
funkcjonowały wśród wszystkich rekomendowanych placówek, co dawało gwarancję 
większej skali oddziaływania, a wśród dofinansowanych projektów dominowały DPS-y dla 
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osób przewlekle psychicznie chorych (6 placówek), co odpowiadało potrzebom regionu w 
kontekście największego deficytu wolnych miejsc, z uwagi na fakt, iż kolejka osób 
chorujących psychicznie oczekujących na przyjęcie do DPS wg stanu na 31 grudnia 2012 r. 
obejmowała 172 osoby, z których większość to byli mieszkańcy Krakowa.  
Poprzez realizację dofinansowanych projektów planowano  utworzenie 122 miejsc dla osób 
przewlekle psychicznie chorych na 154 miejsca, jakie łącznie zostały przewidziane do 
utworzenia w ramach wszystkich rekomendowanych przez KOP projektów (79%), a finalnie 
po realizacji dodatkowych działań m.in. z oszczędności przetargowych utworzono 160 
nowych miejsc pobytu . Wsparciem szkoleniowym objęto łącznie prawie 64% wszystkich 

pracowników przewidzianych do szkolenia w ramach wszystkich projektów 
rekomendowanych. W 5 projektach realizowano działania w otoczeniu zewnętrznym 
placówki („tereny zielone”). Łączna powierzchnia wokół DPS-ów, która była przedmiotem 
inwestycji w ramach projektów, wyniosła ponad 17 600 m2, a co istotne, spośród 16 
projektów tylko 7 przewidywało tego typu działania i aż 5 z nich zostało dofinansowanych.  
 
Biorąc pod uwagę aspekt finansowy należy wspomnieć, iż kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów ze środków SPPW w konkursie wynosiła 17 407 242,44 zł. 
Wartość dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia realizowanego przez małopolskie 
placówki opieki społecznej wyniosła od 1 mln do 3 mln złotych. Beneficjent był zobowiązany 
do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15%. 
Projekty inwestycyjno-szkoleniowe w 8 domach pomocy społecznej realizowane były od 1 
marca 2013 r. do 31 marca 2015 r.  
 

Ważną rolę odegrało wsparcie coachingowe, które było udzielane na poszczególnych 
etapach projektu, począwszy od momentu aplikowania o środki finansowe w ramach 
ogłoszonego konkursu. Potencjalni wnioskodawcy mogli skorzystać z ponad 400 godzin 
coachingu / pomocy doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Kolejne 
doradztwo/coaching zostało skierowane do beneficjentów, którzy otrzymali dofinasowanie i 
obejmowało wsparcie w zakresie zamówień publicznych, zarządzania projektem oraz 
raportowania i sprawozdawczości. W ramach projektu beneficjenci skorzystali łącznie z 
prawie 560 godzin doradztwa zewnętrznego w zakresie realizacji projektu, a ponadto mieli 
możliwość korzystania z doradztwa członków zespołu projektowego. 

W ramach komponentu III pielęgniarki i pielęgniarze pracujący w domach pomocy 
społecznej podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. Zorganizowano dwa szkolenia 
specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i zachowawczego (w okresie 
maj 2013 - grudzień 2014 r.), 3 kursy kwalifikacyjne dla pięciu grup szkoleniowych (w okresie 
maj 2013 r. do marzec 2015 r.) – w dziedzinie opieki długoterminowej, pielęgniarstwa 
zachowawczego i psychiatrycznego. Zrealizowano także kursy specjalistyczne dla pięciu 
grup szkoleniowych (w okresie od kwietnia do grudnia 2015 r.) z zakresu leczenia ran, terapii 
bólu przewlekłego oraz wykonywania i interpretacji ekg.  
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Kolejnym etapem realizacji tego komponentu  było doposażenie domów pomocy społecznej 
w sprzęt dla pielęgniarek. Działanie to przebiegało dwuetapowo: I etap w 2014 r., a II etap 
zrealizowano w 2015 r. 

Dzięki efektywnemu gospodarowaniu środkami finansowymi przez realizatora 
projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w jego ramach udało przeprowadzić się 
wiele działań dodatkowych, nieplanowanych  w momencie rozpoczynania projektu. Było to  
przede wszystkim dofinansowanie 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
interwencyjnego, w których przeprowadzono prace remontowo-modernizacyjne oraz 
szkolenia dla pracowników tych placówek (maj - wrzesień 2015), utworzenie dwóch 
mieszkań chronionych działających przy DPS wybranych w ramach otwartego naboru 
(styczeń - kwiecień 2016), realizacja superwizji dla pracowników małopolskich domów 
pomocy społecznej (maj - lipiec 2016 r.), seminarium dla kadry kierowniczej małopolskich 
domów pomocy społecznej, działania promujące twórczość mieszkańców małopolskich 
domów pomocy społecznej (czerwiec - lipiec 2016), a także dodatkowe działania promujące 
efekty projektu. 

Przez cały okres realizacji projektu prowadzone były działania promocyjne 
obejmujące m.in.: prowadzenie strony internetowej projektu, wysyłanie  newsletterów, 
spotkania informacyjne dla beneficjentów projektu, dystrybucja materiałów informacyjno-
promocyjnych oraz  przeprowadzenie wielokanałowej kampanii informacyjnej o projekcie. 

 

 

 

Rozmieszczenie DPS i placówek opiekuńczo-wychowawcze realizujących projekty 
inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. 
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III.2 Charakterystyka projektów zrealizowanych w do mach pomocy 
społecznej.  

 
 
1. Beneficjent: Powiat O święcimski.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku . 

 
Tytuł projektu: „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w 
Bobrku” 
Wartość projektu (końcowa) –  2 276 189,07 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 1 900 844,64 
zł (85%). 
Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.  
 
Wsparcie finansowe pozyskane z funduszu SPPW pozwoliło na: 

• przebudowę i zabudowę pomieszczeń, tarasów, loggii; 

• wyposażenie pomieszczeń i ich adaptację na potrzeby terapii i rehabilitacji; 

• dostosowanie budynków i pomieszczeń do wymogów przepisów przeciwpożarowych; 

• przebudowę klatki schodowej i montaż instalacji oddymiania; 

• likwidację barier architektonicznych poprzez zainstalowanie wind dla osób 
korzystających z usług DPS-u;  

• zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym modernizacja ciągów 
komunikacyjnych pomiędzy budynkami. 

Pozyskane wsparcie finansowe umożliwiło 
ponadto utworzenie pracowni fotograficzno - 
informatycznej, pracowni ogrodniczej, 
pomieszczeń do rehabilitacji oraz 
pomieszczenia do hydromasażu, sali 
ćwiczeń (siłowni), a także pokoju dziennego 
pobytu. Projekt umożliwił także 
zmodernizowanie pokoi dla personelu, 
pokoju psychologa i pielęgniarek. 
Przeprowadzono remont ciągu 
komunikacyjnego, windy, dyżurki, pomieszczeń technicznych i toalety.  
W ramach projektu zakupiono także sprzęt i wyposażenie do utworzonych oraz 
zmodernizowanych pomieszczeń.  
Z oferty szkoleniowej skorzystało 88 pracowników domu pomocy społecznej. Szkolenia 
dotyczyły następującej tematyki: 
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• funkcjonowania życiowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – 
ograniczenia i możliwości ich kompensowania w pracy opiekuna DPS; 

• sytuacji trudnych w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie; 

• zasad i technik komunikowania się z niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami;   

• form i sposobów aktywizacji dorosłych mieszkańców niepełnosprawnych 
intelektualnie DPS;  

• wypalenia zawodowego pracowników DPS, czyli sposobów radzenia sobie ze 
stresem. 

 
 
2. Beneficjent: Powiat Tarnowski.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu  

 
Tytuł projektu: „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług” 
Wartość projektu (końcowa) – 3 016 216,03 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 2 516 631,58 
zł (85%). 
Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
Głównym założeniem projektu realizowanego w DPS w Nowodworzu było utworzenie 
nowych 31 miejsc, zlokalizowanych w dobudowanym skrzydle. Wykonano również 
pomieszczenia do terapii i rehabilitacji mieszkańców. Nowe pokoje posiadają obecnie 
najwyższy standard, zapewniając podopiecznym m.in. możliwość korzystania z odrębnej 
łazienki, która jest wyposażona w ułatwienia niezbędne dla osób niepełnosprawnych, a także 
w system alarmowy. W budynku 
znajduje się również sala dziennego 
pobytu, gdzie pensjonariusze mogą 
spędzać czas wolny, odpoczywając, 
czytając prasę i książki. 
Wyremontowanie pokoi gościnnych 
zapewniło lepsze warunki dla rodzin i 
bliskich osób zamieszkujących w DPS 
podczas odwiedzin.   
W wyniku realizacji projektu w DPS w 
Nowodworzu utworzono 6 pracowni 
terapeutycznych: ceramicznej, komputerowej, twórczości artystycznej, choreoterapii, 
stolarskiej oraz do nauki gotowania, dzięki czemu mieszkańcy mają większą możliwość 
rozwijania pasji i zainteresowań. Ważnym działaniem było również zmodernizowanie 
stołówki (m.in. ze względu na większa liczbę mieszkańców) wraz z wyposażeniem zaplecza 
kuchennego w nowy sprzęt oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.  
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W ramach projektu, przeprowadzono szkolenia pracowników, z których skorzystały 
64 osoby. Realizowane szkolenia dotyczyły następującej problematyki: 

• nowoczesnych technik komunikacji personelu z mieszkańcami DPS; 

• przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników DPS, metod przezwyciężania 
problemów w pracy; 

• problemu uzależnień wśród mieszkańców DPS, sposobów radzenia sobie z 
problemem alkoholowym i uzależnieniami od innych substancji psychoaktywnych; 

• nowych metod rehabilitacji; 

• nowoczesnych technik terapii zajęciowej; 

• zarządzania personelem; 

• komunikacji; 

• zarządzania zmianami w organizacji. 
W ramach tego działania 3 pracowników domu pomocy społecznej ukończyło studia 
podyplomowe z zakresu : "Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania" oraz 
"Specjalistyczne usługi opiekuńcze".  
 

 
3. Beneficjent: Gmina Miejska Kraków.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 

 
Tytuł projektu: „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b”. 
Wartość projektu (końcowa) – 4 476 936,02 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 3 000 000,00 
zł (85%). 
Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 4-piętrowy budynek przy ul. Łanowej 41b, w 

tym pokoje mieszkalne, zamontowano 
windy, a pomieszczenia wyposażono w 
niezbędny sprzęt. Najważniejszym 
efektem projektu jest możliwość 
skorzystania z nowych 72 miejsc 
pobytu. Ponadto utworzono pokoje 
dziennego pobytu, pokój opiekunów, 
WC personelu, pomieszczenia socjalne 
personelu, pokój kierownika działu 
medyczno-rehabilitacyjnego, gabinet 
psychologa, gabinet lekarski i palarnię.  
171 osób, w tym ponad 60% 

pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami w tej placówce, podniosło swoje 
kwalifikacje zawodowe poprzez udział w 51 szkoleniach z zakresu:  
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• śmierci i towarzyszenia w drodze umierania mieszkańców;  

• kryzysów i zachowań suicydalnych; 

• pracy z osobami niepełnosprawnymi, uzależnionymi od alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych;  

• pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (metody wsparcia i aktywizacji);   

• problemu odleżyn;  

• podstaw zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej(BLS 
AED) oraz pierwszej pomocy;  

• szczepień ochronnych; 

• praw mieszkańców domu pomocy; 

• metod i kierunków pracy terapeutycznej;  

• zarządzania zespołem, doskonalenia kompetencji kierowniczych;  

• profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego;  

• miękkich umiejętności  komunikacji;  

• przemocy  instytucjonalnej w placówkach opiekuńczych.  
 
 
4. Beneficjent: Gmina Miejska Kraków.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 

 
Tytuł projektu: „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”. 
Wartość projektu (końcowa) – 2 350 635,51 zł, w tym dofinansowanie SPPW –1 997 990,19 
zł (85%),  
Okres realizacji projektu: od 2 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
W ramach projektu zrealizowano działania remontowo-budowlane, których efektem było 
utworzenie 57 nowych miejsc dla 
podopiecznych. w budynku przy ul. 
Adama Chmielowskiego 6. 
Pomieszczenia przeszły gruntowną 
odnowę, wykonane zostały nowe 
instalacje sanitarne oraz wodno-
kanalizacyjne. Dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych dostosowano sale, 
w których zamontowano uchwyty oraz 
podpórki umożliwiające sprawne 
przemieszczanie się osób 
wymagających pomocy.  
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Ponadto 108 pracowników DPS podniosło swoje kompetencje zawodowe poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach dotyczących następującej tematyki: 

• podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii; 

• zaburzenia psychotyczne (diagnoza i terapia); 

• inne rodzaje zaburzeń (problematyka zaburzeń rozwoju psychicznego, problematyka 
deficytów intelektualnych – ubytki poznawcze); 

• powszechne i specyficzne potrzeby mieszkańców DPS – sposoby ich realizacji; 

• podstawy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii; 

• socjoterapia i psychoterapia (różne rodzaje i formy – warsztaty); 

• ustawa o ochronie zdrowia psychicznego; 

• wybrane elementy geriatrii, gerontologii i psychogerentologii; 

• pierwsza pomoc przedmedyczna; 

• choroby przewlekłe u pacjentów objętych pomocą społeczną w warunkach instytucji; 

• zaostrzenie stanów w wybranych jednostkach chorobowych oraz postępowanie  
w tych stanach;  

• kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy; 

• arteterapia i terapia zajęciowa. 
 
 
5. Beneficjent: Powiat Limanowski.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 

 
Tytuł projektu: „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, 
szkolenia pracowników”. 
Wartość projektu (końcowa) – 3918659,72 zł, w tym dofinansowanie SPPW –2466404,43 zł 
(62,94%),  
Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2015 r. 

 
Efektem działań budowlanych prowadzonych w ramach projektu jest  3-kondygnacyjny 
budynek stanowiący łącznik z 
dobudowanym z środków własnych 
powiatu limanowskiego nowym pawilonem 
DPS. Na parterze zlokalizowano jadalnię, 
stanowisko recepcyjne, węzeł sanitarny 
oraz salę rehabilitacyjną z zapleczem do 
ćwiczeń indywidualnych oraz miejscem do 
masażu i stanowiskiem do elektro- i 
światłolecznictwa. Na pierwszym piętrze 
zlokalizowano salę do terapii zajęciowej z 
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możliwością podziału ściankami przesuwnymi na oddzielne części, a przy niej usytuowano 
pomieszczenie stanowiące magazyn i zaplecze sanitarne oraz bibliotekę, jadalnię, salę do 
terapii zajęciowej, salę rehabilitacyjną.  Zakupiono  również sprzęt i wyposażenie do tych 
pomieszczeń m.in. meble, urządzenia do elektroterapii, laser.  

Otoczenie wokół DPS-u uległo zmianie poprzez zagospodarowanie ogrodu, w tym 
wykonanie elementów małej architektury, gdzie pensjonariusze spędzają obecnie czas wolny 
i mogą być prowadzone zajęcia z hortiterapii. 

Obecnie w DPS w Szczyrzycu terapia prowadzona jest w przestronnej sali do terapii 
zajęciowej z pracowniami komputerową, gastronomiczną, czasu wolnego i arteterapii. 
Rehabilitacja realizowana w sali rehabilitacyjnej z zapleczem do ćwiczeń indywidualnych 
oraz boksem do masażu i stanowiskiem do elektrolecznictwa i światłolecznictwa.  

W ramach projektu 33 pracowników domu pomocy społecznej miało możliwość 
podniesienia swoich kompetencji poprzez  udział szkoleniach, kursach i studiach  
podyplomowych z zakresu:: 

• indywidualny plan wsparcia – zasady tworzenia;  

• Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczo-Medyczny w teorii i praktyce; 

• specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle psychicznie 
chorymi;  

• prawa mieszkańca DPS, a skuteczność oddziaływań terapeutycznych; 

• rozwijanie potencjału twórczego pracowników DPS; 

• przeciwdziałanie problemom zawodowym – stres i wypalenie zawodowe; 

• trening motywacyjny dla pracowników DPS; 

• organizacja pracy w zakresie terapii zajęciowej w DPS dla osób psychicznie chorych; 

• terapia zajęciowa w szczególnych warunkach DPS przewlekle psychicznie chorych; 

• diagnoza oraz plan terapii zajęciowej dostosowany dla potrzeb podopiecznego; 

• trening umiejętności komunikacyjnych z podopiecznymi dla pracowników DPS; 

• agresja i autoagresja u mieszkańców przewlekle psychicznie chorych w DPS; 

• aktywizacja i wspieranie mieszkańców DPS – Proces adaptacji mieszkańca do 
warunków DPS; 

• pierwsza pomoc przedmedyczna;  

• studia podyplomowe w zakresie arteterapii; 

• szkolenie specjalizacyjne – Organizacja Pomocy Społecznej; 

• kurs PNF podstawowy; 

• kurs – badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego; 

• kurs – badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego; 

• kurs PNF rozszerzony; 

• kurs florystyczny. 
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6. Beneficjent: Powiat Gorlicki.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14 

 
Tytuł projektu: „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i 
szkolenia personelu” 
Wartość projektu (końcowa) – 1 843 844,02 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 1 567 267,41 
zł (85 %),  
Okres realizacji projektu: od 2 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
W wyniku realizacji projektu podniesiono standardy funkcjonowania placówki poprzez 
zrealizowanie szeregu prac remontowo-adaptacyjnych oraz ocieplenie budynku DPS-u, co w 
zdecydowanym stopniu poprawiło 
warunki funkcjonowania placówki oraz 
zapewniło podopiecznym wyższy 
standard życia. W ramach tych działań 
m.in. utworzono pracownię aktywizacji 
twórczej, pracownię rewalidacji oraz 
pokoje kąpielowe. Dzięki usunięciu barier 
architektonicznych ułatwiono dostęp do 
obiektu osobom niepełnosprawnym i 
starszym.  

Powstało również atrakcyjne 
miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe : 
park rekreacyjno-terapeutyczny ze ścieżką do terapii ruchowej. Zmodernizowanie ciągów 
pieszych wokół obiektu ułatwiło przemieszczanie się pomiędzy budynkami, a w 
szczególności umożliwiło poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.  

W  ramach projektu 72 pracowników, mogło podnieść swoje kompetencje z zakresu: 

• pierwszej pomocy przedmedycznej; 

• komunikacji z osobą starszą, demencyjną;  

• muzykoterapii: nauki gry na keyboardzie; 

• techniki relaksacyjnej, psychoterapii i arteterapii dla osób z demencją; 

• walki ze stresem. 
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7. Beneficjent: Miasto Nowy S ącz.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Nowym S ączu ul. Nawojowska 
159 

 
Tytuł projektu: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 
159 w Nowym Sączu”. 
Wartość projektu (końcowa) – 2 023 508,02 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 1 719 981,82 
zł (85%),  
Okres realizacji projektu: od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.  

 
W ramach projektu wyremontowano  4 
budynki DPS, z których jeden został 
zaadaptowany na potrzeby  zajęć 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zmodernizowano 
pomieszczenia do terapii zajęciowej oraz 
wyremontować salę do rehabilitacji 
medycznej. Zmianie uległo również otoczenie 
placówki: wyremontowano nawierzchnię dróg 
i chodników, odnowiono ogrodzenia i boisko. 
Utworzono infrastrukturę rekreacyjną do 
ćwiczeń na wolnym powietrzu  wraz z ławkami, altaną, stołami, ławkami,.   
W ramach projektu zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, a także wyposażenie siłowni oraz 
profesjonalny sprzęt do masażu. Zakupiony sprzęt pozwolił na utworzenie nowych stanowisk 
do obsługi pacjentów, a tym samym zmniejszył się czas oczekiwania na skorzystanie z 
zabiegu.   

W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 85 pracowników domu pomocy 
społecznej z tematyki: 

• proces adaptacji mieszkańca w DPS; 

• trening umiejętności komunikacyjnych dla pracowników DPS; 

• organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS; 

• specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; 

• agresja i autoagresja mieszkańca DPS. 
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8. Beneficjent: Powiat Nowos ądecki.  
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach 

 
Tytuł projektu: „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w 
Zbyszycach” 
Wartość projektu (końcowa) –  3 280 734,70 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 2 079 700,75 
zł (63,48%). 
Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
W ramach projektu w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach zmodernizowano 
pomieszczenia mieszkalne, rehabilitacyjne i terapeutyczne w budynkach AB i C. W Pawilonie 
AB przeprowadzono wymianę stolarki zewnętrznej przeciwpożarowej, wymianę stolarki 
wewnętrznej zwykłej i przeciwpożarowej na parterze i piętrze. Ponadto wykonane zostały 

m.in. roboty związane z wymianą 
pokrycia dachu, dociepleniem stropu nad 
ostatnią kondygnacją oraz budową 
pochylni dla niepełnosprawnych.  
Wykonano także prace związane z 
instalacją wodno-kanalizacyjną (wymiana 
urządzeń sanitarnych, wymiana instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej) oraz wentylacją. 
Zmodernizowane zostały wszystkie 
instalacje, a w szczególności: instalacja 
elektryczna, przeciwpożarowa, 
teletechniczna. Zrealizowano prace w 

zakresie wykonania systemu oddymiania klatek schodowych w budynku AB i ich połączenia 
z systemem sygnalizacji pożaru SAP.  
Zakupiono sprzęt i wyposażenie do terapii zajęciowej, rehabilitacji fizycznej (m.in.: sprzęt do 
odtwarzania muzyki, rehabilitacyjne stoły do ćwiczeń oraz masażu, stoły do tenisa stołowego 
i do gry w „piłkarzyki”), bieżącej opieki medycznej (m.in.: defibrylatory, aparaty do terapii 
ultradźwiękowej, aparaty do resuscytacji oddechowej, ssaki elektryczne), a także 
wyposażenie pokoi mieszkańców (m.in.: szafy i biurka). Łącznie zakupiono 416 sztuk sprzętu 
i wyposażenia.  

W ramach projektu zrealizowano szkolenia i kursy dla 97 pracowników DPS, 
dotyczące  zagadnień: 

• codzienna aktywizacja mieszkańców; 

• wpływ zajęć kulinoterapii na biorących w niej udział mieszkańców; 

• muzykoterapia łagodzi obyczaje – rola terapii w DPS; 

• dobry indywidualny plan wsparcia; 

• radiowęzeł – żaden mieszkaniec nie czuje się samotny; 
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• masaż limfatyczny; 

• masaż klasyczny; 

• masaż relaksacyjny kamieniami wulkanicznymi; 

• masaż Vacum; 

• refleksoterapia stopy; 

• zastosowanie laserów biostymulacyjnych w rehabilitacji i ortopedii; 

• nowoczesna elektroterapia, magnetoterapia i terapia ultradźwiękowa w praktyce; 

• terapia skojarzona- stymulacja elektryczna w połączeniu z ultradźwiękami w leczeniu 
odruchowych zmian tkankowych; 

• manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjo terapii; 

• staw kolanowy i staw biodrowy - patologie, diagnostyka, zasady leczenia; 

• kinesio-taping medyczny; 

• PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facitation – torowanie nerwowo-mięśniowe; 

• stabilizacja stawów kręgosłupa i stawów obwodowych; 

• drenaż limfatyczny w kompleksowej fizjoterapii chorych z obrzękami; 

• pierwsza pomoc przed medyczna; 

• kurs specjalistyczny leczenia ran; 

• specjalistyczne szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 

• specjalistyczne szkolenie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego; 

• kurs specjalistyczny szczepień ochronnych; 

• kurs specjalistyczny obsługi butli tlenowej; 

• zrozumieć osobę psychicznie chorą; 

• trening umiejętności komunikacyjnych dla pracowników DPS; 

• kurs dokształcający w dziedzinie komunikacji w sytuacjach trudnych; 

• czynniki sprzyjające dobrej adaptacji mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej; 

• kurs terapii zajęciowej. 
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Tabela 1.  Wskaźniki projektów inwestycyjno-szkoleniowych w małopolskich domach pomocy społecznej realizowanych w ramach projektu 
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. 
 

Projekt 1: „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” 

Projekt 2: „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług” 

Projekt 3: „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b” 
Projekt 4: „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55” 

Projekt 5: „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników” 

Projekt 6: „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu” 

Projekt 7: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” 
Projekt 8: „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonej przez DPS w Zbyszycach. 

 

Nazwa wskaźnika Wartość osiągniętego wskaźnika 

 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt 7 Projekt 8 

Powierzchnia zmodernizowanych/ utworzonych pomieszczeń do 

terapii zajęciowej w m2 w DPS do zakończenia projektu 
240,68 98,99 - 178,80 179,44 59,30 18,71 83,11 

Powierzchnia zmodernizowanych/ utworzonych pomieszczeń do 

rehabilitacji medycznej w m2 w DPS do zakończenia projektu 
129,31 - - - 55,79 - 66,13 70,51 

Powierzchnia zmodernizowanych/ utworzonych innych pomieszczeń 

JOPS w m2 do zakończenia projektu 
86,89 1084,28 1041,43 280,29 584,88 42,7 382,22 - 

Powierzchnia zmodernizowanych/ utworzonych parków 

rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy JOPS w m2/ha do 

zakończenia projektu 

772,72 539,79 - - 9452,65 3334,99 3557 - 

Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby 

tworzonych/modernizowanych pomieszczeń JOPS w szt./zestawach 

do zakończenia projektu 

86 567 718 345/341 326 70 45 416 

Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS korzystających z 

rehabilitacji medycznej do zakończenia projektu 
33,3 27,92 - - 23,91 13,90 115,71 51,0 
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Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS korzystających z 

terapii zajęciowej do zakończenia projektu 
26,6 27,92 - - 36,96 27,4 115,71 6,0 

Stosunek powierzchni zmodernizowanych / dodatkowo utworzonych 

pomieszczeń JOPS do ogólnej powierzchni pomieszczeń JOPS do 

zakończenia projektu 

5,62 27,98 17,15 18,89 34,72 65,43 21,68 26,2 

Stosunek powierzchni zmodernizowanych / dodatkowo utworzonych 

parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni do ich ogólnej 

powierzchni w JOPS do zakończenia projektu 

9,26 0,96% - - 100 - 100 - 

Wzrost procentowy wskaźnika pracowników bezpośrednio 

pracujących z mieszkańcami, zadowolonych z warunków pracy do 

zakończenia projektu 

20 100 - - 37,50 - 90 100 

Wzrost procentowy wskaźnika mieszkańców, zadowolonych z 

warunków życia do zakończenia projektu w DPS / POW 
30 100 - - 66,67 - 40 100 

Liczba pracowników JOPS, którzy podnieśli swoje kompetencje 

zawodowe uczestnicząc w szkoleniach/ kursach/ innych formach 

szkoleniowych do zakończenia projektu 

88 64 171 108 33 72 85 97 

Liczba szkoleń / kursów / studiów / innych form podnoszących 

kompetencje zawodowe otrzymanych przez pracowników JOPS do 

zakończenia projektu 

5 22 51 27 20 5 17 30 

Udział procentowy pracowników JOPS, bezpośrednio pracujących z 

mieszkańcami, którzy podnieśli swoje kompetencje  w ogólnej liczbie 

pracowników JOPS do zakończenia projektu 

62,97 59,13 62,80 100 80 66,66 69,67 75,26 

Udział utworzonych miejsc pobytu w DPS w ogólnej liczbie miejsc 

pobytu w DPS do zakończenia projektu 
- 21,83 19,25 21,51 - - - - 

Powierzchnia utworzonych pomieszczeń mieszkalnych w JOPS w 

m2 do zakończenia projektu 
- - 847,57 - - - - - 

Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń mieszkalnych w 

JOPS w m2 do zakończenia projektu 
- - - 448,56 - - - 565,35 
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III.3. Charakterystyka projektów zrealizowanych w p lacówkach 
opieku ńczo- wychowawczych. 
 
 
1. Beneficjent: Gmina Miejska Kraków.  
Miejsce realizacji projektu:  Interwencyjna Placówka Opieku ńczo-Wychowawcza dla 
Chłopców w Krakowie, ul. Naczelna 12  

 
Tytuł projektu: „ Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12” 

Wartość projektu (na zakończenie realizacji) – 132 635,46 zł, w tym dofinansowanie SPPW –  
112740,14 zł (85 %). 
Okres realizacji projektu: od 1 maja 2015 r. do 15 września 2015 r. 
W ramach projektu przeprowadzono prace 
remontowo-budowlane na pierwszym i 
drugim piętrze budynku. Na pierwszym 
piętrze przesunięto ściany działowe, 
zmieniono usytuowanie drzwi, wyburzono 
część ściany oraz wykonano ściankę 
działową. W wyniku tych prac powstały dwa 
pomieszczenia: jedno pełniące funkcję 
pokoju do indywidualnej pracy z 
wychowankami, drugie o charakterze 
wspólnego lokalu mieszkalnego wraz z 
aneksem kuchennym. Na drugim piętrze wykonano przesunięcie ścianki 
działowej oraz zmieniono lokalizację drzwi. W pomieszczeniu powstał pokój mieszkalny dla 
wychowanków oraz wydzielono serwerownię (w obiekcie znajduje się centrala telefoniczna i 
szafa sterująca instalacją teletechniczną). Zakupiono następujący sprzęt: lodówkę, 
zmywarkę oraz telewizory, laptopy, meble. W kuchni zamontowano płytę grzewczą, 
piekarnik, okap oraz zakupiono 3 zestawy mebli (kuchenne oraz pokojowe). Łącznie 
zakupiono 34 sztuki sprzętu i wyposażenia.  

Zmodernizowano pomieszczenia mieszkalne: utworzono specjalne miejsca do nauki, 
w których znalazły się nowe biurka i krzesła, zamontowano nowe telewizory oraz założono 
sieć internetową, pozwalającą podopiecznym na pogłębianie wiedzy i atrakcyjne spędzanie 
czasu.  
W ramach projektu zrealizowano szkolenia i kursy dla 13 pracowników IPOW, obejmujące 
tematy: 

• praktyki Treningu Zastępowania Agresji  TZA-ART; 
• superwizja w pracy wychowawcy i specjalisty w placówce opiekuńczo-

wychowawczej; 
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• nowe zagrożenia internetu – cyberprzemoc; 
• dziecko w sytuacji konfliktu rodziców (opiekunów) – wykorzystanie technik 

mediacji rodzinnych w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej i pomocy rodzinie.  
 
 
2. Beneficjent: Miasto Nowy S ącz.  
Miejsce realizacji projektu: Placówka Opieku ńczo-Wychowawcza typu 
interwencyjnego w Nowym S ączu, ul. Ł ącznik 20 

 
Tytuł projektu: „ Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu 
interwencyjnego w Nowym Sączu”.  
Wartość projektu (na zakończenie realizacji) – 69 768,93 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 
59 303,59 zł (85 %),  
Okres realizacji projektu: od 1 maja 2015 r. do 15 września 2015 r.  

 
Zakres projektu obejmował zakup i montaż 
piłkochwytów wokół boiska czterech 
elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej. 
Ponadto zakupiono stoły i ławki, a także 
lampę solarną i elementy tzw. małej 
architektury. Łącznie zakupiono 19 sztuk 
sprzętu i wyposażenia. Zapewniono w ten 
sposób podopiecznym infrastrukturę 
niezbędną do aktywnego spędzania czasu 
wolnego.   

 
Realizowane szkolenia w ramach projektu pozwoliły 10 pracownikom na poszerzenie wiedzy, 
z tematów:  
• pierwsza pomoc przedmedyczna; 
• postawy i metody wychowawcze wobec młodzieży, z udziałem trenera fitness. 
 
 
3. Beneficjent: Towarzystwo Jezusowe Prowincja Pols ki Południowej.  
Miejsce realizacji projektu: Placówka opieku ńczo – wychowawcza typu 
interwencyjnego ul. Rajska 10, Kraków  

 
Tytuł projektu: „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w 

placówce interwencyjnej”.  
Wartość projektu (na zakończenie realizacji) – 133 744,81 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 
113 683,09 zł (85 %),  
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Okres realizacji projektu: od 1 maja 2015 r. do 15 września 2015 r. 
 

W ramach projektu wykonano 
remont n pomieszczeń: jadalni, 
kuchni, korytarza, magazynów 
żywnościowych, świetlicy, pralni i 
zaplecza sanitarnego oraz 
wyremontowano plac zabaw. 
Zakupiono również komplet mebli, a 
zakres prac objął także wymianę 
rolet. Łącznie zakupiono 20 sztuk 
sprzętu i wyposażenia.   
  
 
 
W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 9 pracowników: 

• wspieranie rozwoju dziecka przez zajęcia artystyczne; 
• pierwsza pomoc przedmedyczna; 
• efektywna komunikacja w sytuacjach osobistych i zawodowych;  
• organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących 

przepisów;  
• wypalenie zawodowe; 
• kurs kierowników wycieczek i imprez szkolnych. 
 

 
4. Beneficjent: Powiat Krakowski.  
Miejsce realizacji projektu: Pogotowie Opieku ńcze w Skawinie, ul. Kopernika 13  

 
Tytuł projektu: „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w 

Pogotowiu Opiekuńczym”. 

Wartość projektu (na zakończenie realizacji) – 120 129,88 w tym dofinansowanie SPPW - 
102 110,39 zł (85 %),  
Okres realizacji projektu: od 10 maja 2015 r. do 15 września 2015 r. 

 
W ramach projektu wykonano remont pomieszczeń w placówce: pokoi 

wychowanków, pokoju terapeutycznego, sali TV, łazienek, pomieszczenia administracyjnego 
oraz korytarza. Dokonano podziału pokoju terapeutycznego, w celu oddzielenia części 
terapeutycznej od pokoju archiwizacyjno-administracyjnego, a w ściance zamontowano 
lustra weneckie. W pokojach wychowanków, w pokoju terapeutycznym oraz w sali TV zostały 
wymienione panele podłogowe oraz kaloryfery. Zakupiono meble do pokoju 
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terapeutycznego, do sali TV, do pokoi wychowanków, a także sprzęt sportowy (stół do tenisa 
oraz stół do gry w „piłkarzyki”), sprzęt 
nagłaśniający i dystrybutor wody.  Łącznie 
zakupiono 26 sztuk wyposażenia.   
 
W ramach projektu zrealizowano szkolenia 
i kurs dla 14 pracowników IPOW z 
tematów: 

• interwencja kryzysowa; 
• obsługa archiwalno-kancelaryjna; 
• kurs terapii zajęciowej. 

 
 
 
5. Beneficjent: Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  
Miejsce realizacji projektu:  Interwencyjna Placówk a Opieku ńczo-Wychowawcza dla 
Dziewcz ąt  Os. Willowe 19, Kraków  

 
Tytuł projektu: „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na 

osiedlu Willowym”.  
Wartość projektu (na zakończenie realizacji) – 123 080,60 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 
104 618,56 zł (85 %),  
Okres realizacji projektu: od 1 maja 2015 r. do 15 września 2015 r. 

 
W ramach projektu zrealizowano remont 
pomieszczeń placówki, w tym pokoi 
mieszkalnych wychowanek, pokoju 
adaptacyjnego, pokoju terapeutycznego, 
sali konferencyjnej, pokoju rozmów, 
świetlicy telewizyjnej, pokoju 
administracyjnego, pokoju biurowego, 
holu, kuchni oraz łazienek. Poddano 
renowacji drzwi wewnętrzne (32 sztuki). 
Zakupiono sprzęt AGD i RTV, w tym: 
wyparzarkę oraz pralkę (2 sztuki), 
suszarkę, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, 
odkurzacz, telewizor, DVD, rzutnik, ekran do rzutnika, komputer, miniwieżę. Zakupiono także 
sprzęt sportowy i meble. Łącznie zakupiono 71 sztuk wyposażenia.  
  Realizując wsparcie szkoleniowe, 10 pracownikom jednostki zapewniono 
podniesienie swoich kwalifikacji w obszarach:  
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• mediacji; 
• pierwszej pomocy przedmedycznej; 
• przetwarzania danych osobowych; 
• szkoły dla rodziców;  
• treningu umiejętności. 
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Tabela 2. Wskaźniki projektów inwestycyjno- szkoleniowych w małopolskich placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych typu interwencyjnego. 

 

Projekt 1 „Modernizacja IPOW dla chłopców w Krakowie – ul. Naczelna 12”; 

Projekt 2 „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w 
Nowym Sączu”. 

Projekt 3 „Jestem bezpieczny – poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w placówce 

interwencyjnej”; 

Projekt 4 „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu 

Opiekuńczym”; 

Projekt 5 „Poprawa warunków bytowych dziewcząt przebywających w placówce na osiedlu Willowym”. 

 

Nazwa wskaźnika Wartość osiągniętego wskaźnika 

 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 

Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń 

mieszkalnych (w m2) 

416,70 - 95,70 137,43 79,5 

Powierzchnia zmodernizowanych /utworzonych 

innych pomieszczeń JOPS do zakończenia 

projektu (w m2) 

6,16 - 160,80 120,06 157,5 

Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na 

potrzeby tworzonych /modernizowanych 

pomieszczeń JOPS w szt./zestawach do 

zakończenia projektu 

34 19 20 26 71 

Stosunek powierzchni zmodernizowanych 

dodatkowo utworzonych pomieszczeń JOPS do 

ogólnej powierzchni pomieszczeń JOPS do 

zakończenia projektu 

40,27 - 84,23 72,81 67,53 

Wzrost procentowy wskaźnika pracowników 

bezpośrednio pracujących z mieszkańcami, 

zadowolonych z warunków pracy do 

zakończenia projektu 

21,1 71,43 100 70 14,70 

Wzrost procentowy wskaźnika mieszkańców, 

zadowolonych z warunków życia do zakończenia 

projektu w DPS / POW 

22,03 65 100 - 25,51 

Liczba pracowników JOPS, którzy podnieśli 

swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w 

szkoleniach/kursach/innych formach 

szkoleniowych do zakończenia projektu 

13 10 9 14 10 

Liczba szkoleń/kursów/studiów/innych form 

podnoszących kompetencje zawodowe 

otrzymanych przez pracowników JOPS do 

zakończenia projektu 

4 2 6 3 5 
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Udział procentowy pracowników JOPS, 

bezpośrednio pracujących z mieszkańcami,  

którzy podnieśli swoje kompetencje w ogólnej 

liczbie pracowników JOPS do zakończenia 

projektu 

48,15 71,43 100 93 100 

Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych 

pomieszczeń do terapii zajęciowej w m2 w DPS 

do zakończenia projektu 

- - 62 20,72 13,5 

Procentowy wzrost udziału mieszkańców DPS 

korzystających z terapii zajęciowej do 

zakończenia projektu 

- - - 55,55 - 

Wzrost świadczonych usług terapeutycznych w 

miesiącu 

- - - 13 - 

Powierzchnia zmodernizowanych/utworzonych 

parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni 

przy JOPS w m2/ha do zakończenia projektu 

- 137,30 420 - - 

Stosunek powierzchni zmodernizowanych / 

dodatkowo utworzonych parków rekreacyjnych, 

otwartych przestrzeni do ich ogólnej powierzchni 

w JOPS do zakończenia projektu 

- 27,38 100 - - 

Wzrost poczucia kompetencji w zakresie 

radzenia sobie z problemami związanymi z pracą 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu 

interwencyjnego 

- - 100 - - 
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III.4. Charakterystyka projektów dotycz ących utworzenia mieszka ń 
chronionych. 
 
1. Beneficjent: Gmina Miejska Kraków.   
Miejsce realizacji projektu:  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25  
 
Tytuł projektu: „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem”. 
Wartość projektu – 151 016,13 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 130 063,70 zł (85%),  
Okres realizacji projektu: od 8 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.  

 
W ramach projektu wykonano remont 
pomieszczeń w budynku DPS, w tym 
remont instalacji systemu sygnalizacji 
pożarowej. Zakupiono wyposażenie do 
zmodernizowanego lokalu, m.in. łóżka z 
materacami, szafy, krzesła, stół, pralkę, 
meble kuchenne i wyposażenie kuchni, 
lampy, rolety i żaluzje.   

11 pracowników w ramach projektu 
podniosło swoje kompetencje poprzez 
udział w szkoleniach z zakresu: 

• techniki komunikowania się z grupami docelowymi; 
• nowe formy terapii zajęciowej. 

Efektem projektu jest utworzenie mieszkanie chronionego, w którym mogą przebywać trzy 
osoby.  
 
 
2. Beneficjent: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna.   
Miejsce realizacji projektu: Dom Pomocy Społecznej w Konarach 

 
Tytuł projektu: "Trening czyni samodzielnym!". 
Wartość projektu – 46000,00 zł, w tym dofinansowanie SPPW – 36800,00 zł (80%), Okres 
realizacji projektu: od 8 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. 

 
Dzięki wsparciu w ramach SPPW Beneficjent zakupił wyposażenie do tworzonego 
mieszkania chronionego m.in.: łóżka, krzesła, szafy, wyposażenie kuchni, meble łazienkowe, 
meble do zabudowy w przedpokoju, sprzęt AGD, rowery.   
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W ramach projektu 7 pracowników DPS 
uczestniczyło w szkoleniu  z zakresu procesu 
usamodzielniania osób z zaburzeniami 
psychicznymi w formie mieszkania 
chronionego. 

Realizacja wsparcia szkoleniowego 
podniosła kompetencje osób zatrudnionych, a 
zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w 
pracy z osobami, którymi się opiekują.  

Najważniejszym efektem projektu jest 
utworzenie mieszkania chronionego, które 

znajduje się przy domu pomocy społecznej, a w którym mogą jednocześnie mieszkać 3 
osoby.  
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Tabela 3. Wskaźniki projektów mieszkań chronionych przy DPS. 

 
Projekt 1 „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” 

Projekt 2 „Trening czyni samodzielnym!” 

 

Nazwa wskaźnika Wartość osiągniętego wskaźnika 

 Projekt 1 Projekt 2 

Liczba utworzonych mieszkań chronionych przy DPS 1 1 

Liczba utworzonych miejsc w mieszkaniu/-iach chronionym 

przy DPS 
3 3 

Powierzchnia utworzonych pomieszczeń mieszkalnych w 

mieszkaniu chronionym przy DPS w m2 do zakończenia 

projektu 

63,1 63,4 

Liczba zakupionego wyposażenia i sprzętu na potrzeby 

tworzonych/ modernizowanych pomieszczeń mieszkania 

chronionego przy DPS  w szt./zestawach do zakończenia 

projektu 

63 66 

Liczba personelu DPS, który podniósł swoje kompetencje 

zawodowe uczestnicząc w szkoleniach/kursach/innych 

formach szkoleniowych do zakończenia projektu 

11 7 

Liczba szkoleń / kursów/ innych form podnoszących 

kompetencje zawodowe otrzymanych przez personel DPS 

do zakończenia projektu 

2 1 

Stosunek powierzchni zmodernizowanych / dodatkowo 

utworzonych pomieszczeń JOPS do ogólnej powierzchni 

pomieszczeń JOPS do zakończenia projektu 

2,04 3,48 

Udział procentowy pracowników  DPS, bezpośrednio 

pracujących z mieszkańcami, którzy podnieśli swoje 

kompetencje  w ogólnej liczbie pracowników  DPS do 

zakończenia projektu 

18,33 14,89 
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III.5 Szkolenia, kursy oraz doposa żenie w sprz ęt piel ęgniarski w 
ramach Komponentu III 
 
Działania szkoleniowe skierowane do kadry pielęgniarskiej miały na celu podniesienie 
dostępności usług pomocy społecznej dla mieszkańców Małopolski oraz profesjonalizację 
usług personelu domów pomocy społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub 
organizacje non-profit na terenie województwa małopolskiego. Uczestnikami kursów i 
szkoleń były osoby zatrudnione w domach pomocy społecznej na terenie województwa 
małopolskiego wykonujące pracę  w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki. 
W ramach projektu zorganizowano: 

• dwa szkolenia specjalizacyjne: 
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 
 

• trzy kursy kwalifikacyjne: 
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, 
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (trzy edycje), 
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 
 

• oraz trzy kursy specjalistyczne: 
 - „Leczenie ran” (2 edycje);  
- „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” (2 edycje); 
- „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”. 
Efektem działań szkoleniowych jest poniesienie kwalifikacji przez 226 pielęgniarek i 
pielęgniarzy pracujących w 50 małopolskich domach pomocy społecznej. 
 
 
 
Działania realizowane w ramach 
projektu obejmowały również 
doposażenie domów pomocy 
społecznej z terenu województwa 
małopolskiego w niezbędny sprzęt 
medyczny/ pielęgniarski. 
Na podstawie informacji uzyskanych po 
przeprowadzonym w 2013 r. badaniu 
ankietowym,  dokonana została analiza 
potrzeb DPS w zakresie niezbędnego 
sprzętu/wyposażenia pielęgniarskiego. Na podstawie wyników tej analizy Instytucja 
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Realizująca opracowała katalog sprzętu/wyposażenia, z którego zainteresowane jednostki 
mogą dokonać wyboru najbardziej potrzebnego i niezbędnego sprzętu. 
 
Dostawa sprzętu do domów pomocy społecznej odbyła się w dwóch etapach: 
W ramach pierwszego etapu zrealizowanego był 2014 r. zakupiono: 
-  41 zestawów dla DPS-ów, z którego pielęgniarki/pielęgniarze podnieśli swoje kwalifikacje  
w ramach projektu, oraz 
 - 144 zestawy indywidualne dla pielęgniarek/pielęgniarzy uczestniczących w kursach  
i szkoleniach realizowanych w ramach projektu, stanowiące niezbędne wyposażenie 
pielęgniarskie.   
. 
W ramach drugiego etapu zrealizowanego w 
2015 r. zakupiono: 
-  34 zestawy dla DPS-ów, z którego 
pielęgniarki/pielęgniarze podnieśli swoje 
kwalifikacje  
w ramach projektu oraz; 
 - 19 zestawów indywidualnych dla 
pielęgniarek/pielęgniarzy uczestniczących w 
kursach i szkoleniach realizowanych w 
ramach projektu, stanowiące niezbędne 
wyposażenie pielęgniarskie.  
W ramach tego etapu doposażono 34 DPS-y, w tym 6 placówek, które nie były objęte 
doposażeniem w roku 2014, a z których personel pielęgniarski podniósł swoje kwalifikacje 
poprzez udział w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (kurs 
zakończony w marcu 2015 r.). 
 
Łącznie w wyniku realizacji tego działania (I i II etap) w ramach projektu:  
-  przekazano 75 zestawów dla 47 DPS-ów (50,5% działających w województwie);   
 - przekazano 163 zestawy indywidualne dla pielęgniarek/pielęgniarzy;  
-  zakupiono 1506 szt. sprzętu/wyposażenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 

  

III.6 Wizyty studyjne. 
 

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” pozwolił również na uzyskanie 
wiedzy oraz bezpośrednią obserwację szwajcarskich rozwiązań  w trakcie wizyty studyjnej w 
tym kraju. Celem wizyty była obserwacja rozwiązań w zakresie opieki społecznej, a 
następnie określenie możliwości ich wdrożenia w Polsce.  
W wizycie, zrealizowanej we wrześniu 2015 r.,  wzięło udział 60 osób (w 3 grupach), 
przedstawicieli 45 instytucji, w tym: 39 domów pomocy społecznej, 3 organów prowadzących 
domy pomocy społecznej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Komitetu 

Sterującego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie. Każda grupa 
uczestniczyła w minimum 6 spotkaniach, 
uwzględniających profil zawodowy danej grupy, 
w trakcie których miała możliwość zapoznania 
się z funkcjonowaniem danego podmiotu, 
zasadami finansowania, ofertą programową, jak 
również możliwościami świadczenia opieki 
domowej. Łącznie zapoznano się z działalnością 
12 szwajcarskich podmiotów. Rozwiązanie 
szwajcarskie poznane podczas wizyty studyjnej 

zostały opracowane w formie raportu i przekazane do wszystkich małopolskich domów 
pomocy społecznej. Wizyta umożliwiła poznanie specyfiki działania podmiotów w sektorze 
pomocy społecznej, ich problemów, a także rozwiązań i innowacji w zakresie świadczenia 
usług wsparcia na terenie Szwajcarii. Wymiana poglądów stanowiła podłoże do konsultacji i 
wypracowania opinii na temat funkcjonowania jednostek w obu krajach.  
   
Ponadto w ramach projektu została również 
zrealizowana wizyta studyjna w województwie 
świętokrzyskim, która miała na celu zapoznanie 
się z funkcjonowaniem i zasadami organizacji 
lokali aktywizujących. Odbyła się ona w dniach 27-
29 października 2015 r., a uczestniczyli w niej 
przedstawiciele domów pomocy społecznej oraz 
placówek opiekuńczo-wychowawczych z 
województwa małopolskiego, a także 
przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie. W jej ramach zapoznano się z rezultatami i wymiernymi efektami 
projektu bliźniaczego KIK-57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach 
Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności 
życiowej podopiecznych” realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.   
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III.7 Pozostałe działania projektu „Pomocna dło ń pod bezpiecznym 
dachem”. 
 

 

1. Superwizja dla pracowników domów pomocy społeczn ej. 
 

Ponad 300 pracowników z 24 małopolskich domów pomocy społecznej podniosło 
swe kompetencje zawodowe i  umiejętności dzięki superwizji realizowanej w ramach projektu 
“Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Celem superwizji było udzielenie wsparcia, 
zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi tych 
pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy 
oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników domów pomocy społecznej 
z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.  

Podczas sesji superwizji nastąpiło, wypracowanie wraz z pozostałym personelem 
konstruktywnych zasad pracy z mieszkańcem, a także innymi działami, wyznaczono nowe 
rozwiązania podejmowane w obszarach: członek personelu-mieszkaniec, członek personelu-
rodzina mieszkańca, ja-współpracownik, wzmocniono kompetencje miękkie, m.in. 
asertywność oraz umiejętności wyznaczania granic w relacji z mieszkańcem czy 
współpracownikiem, podniesiona została świadomość własnych emocji pracowników DPS 
związanych z wykonywaną pracą oraz świadomość roli spójności i konsekwencji w 
podejmowanych decyzjach w zespole, a także przepracowanie zachowań mogących 
świadczyć o wypaleniu zawodowym personelu DPS, m.in., obojętności, poczucia 
bezradności. 

 
 

2. Działania promuj ące twórczo ść artystyczn ą mieszka ńców małopolskich DPS. 
W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zrealizowane zostało 

również działania mające na celu promowanie twórczości mieszkańców małopolskich domów 
pomocy społecznej, w których wzięli udział mieszkańcy z ponad 40 placówek w Małopolsce. 
9 czerwca br. w ramach IX Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów 
Wszelakich” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Płazie zorganizowany został plener 
malarski, a prace wykonane podczas pleneru były prezentowane 10 czerwca br. na wystawie 
zorganizowanej w ramach Festiwalu w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Chrzanowie. Kolejny plener malarski miał miejsce 16 czerwca br. w ramach dorocznej 
imprezy „Miodobranie/Miodogranie” organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w 
Konarach. 21 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie miało 
miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu plastycznego „Radość Sztuki – 
Sztuka Radości” oraz wernisaż prac. Celem konkursu była integracja Artystów 
przebywających w placówkach Pomocy Społecznej w Polsce oraz promowanie aktywności 
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artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej, prezentacja efektów aktywności 
artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej oraz integrowanie mieszkańców 
domów pomocy społecznej. Konkurs ten był organizowany przez Dom Pomocy Społecznej 
przy ul. Praskiej 25 oraz ROPS w Krakowie. Wytwory z gliny były owocem pracy uczestników 
pleneru ceramicznego, zorganizowanego przy udziale Domu Pomocy Społecznej w 
Nowodworzu, który odbył się 24 czerwca br. w ramach „Nocy Świętojańskiej”. Kolejne 
plenery malarskie odbyły się w DPS w Zbyszycach (30 czerwca 2016 r.), w DPS w 
Nowodworzu (7 lipca 2016 r.), w DPS w Izdebniku (12 lipca 2016 r.) oraz w Krakowie w DPS 
przy ul. Krakowskiej 55 (18 lipca 2016 r.). 

Uczestnicy plenerów malarskich organizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń 
pod bezpiecznym dachem” zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie malarskim dla 
mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej, którego celem było promowanie 
aktywności artystycznej mieszkańców domów pomocy społecznej, prezentacja efektów tej 
aktywności oraz integrowanie mieszkańców tych domów. Rozstrzygnięcie konkursu miało 
miejsce w dniu 18 lipca 2016 r. po zakończenie pleneru w DPS przy ul. Krakowskiej 55 w 
Krakowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali albumy książkowe, najlepsze prace 
wyróżniono dodatkowymi nagrodami rzeczowymi. 
W październiku 2016 r. zorganizowano w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 
pokonkursową wystawę na której zaprezentowano wszystkie prace zgłoszone na konkurs. 
Wernisaż otwierający wystawę przyciągnął bardzo wiele osób zainteresowanych tymi 
pracami.  
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3. Seminarium „Wysoka jako ść opieki w DPS. Standardy usług - Dobre praktyki - 
Kierunki rozwoju”. 

 
 

W ramach projektu zorganizowano 
seminarium (dwuczęściowe w dniach 
31 maja i 6 czerwca 2016 r.), które 
miało na celu wzmocnienie kompetencji  
personelu małopolskich domów 
pomocy społecznej, upowszechnienie 
dobrych praktyk w zakresie 
nowoczesnych form terapii i rehabilitacji 
podopiecznych DPS. Cieszyło się ono 
bardzo dużym zainteresowaniem - 
udział w nim wzięło 70 przedstawicieli z 
40 domów pomocy społecznej. 

Prelekcje ekspertów, którzy wystąpili 
podczas seminarium dotyczyły m.in. problemów i wyzwań rehabilitacji i aktywizacji 

społecznej w domach pomocy 
społecznej, arteterapii jako formy 
terapii i aktywizacji mieszkańców 
domów pomocy społecznej, metod 
terapii wykorzystywanych w pracy z 
mieszkańcami DPS uzależnionymi od 
alkoholu, źródeł finansowania działań 
dodatkowych DPS, dostępu 
mieszkańców DPS do świadczeń 
zdrowotnych, finansowanych ze 
środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz podnoszenia jakości 
usług DPS poprzez wykorzystanie 
narzędzia superwizji pracowników. 
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IV. Efekty projektu „Pomocna dło ń pod bezpiecznym 
dachem”.  
 

Zakres projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” został znacząco 
rozszerzony w stosunku do pierwotnych założeń, a osiągnięte efekty są większe od 
planowanych (w stosunku do zakresu z 2012 r.).  

W wyniku realizacji projektów w 10 Domach Pomocy Społecznej utworzono 160 
nowych miejsc pobytu , uruchomiono 2 mieszkania  chronione,  zmodernizowano ponad 
1120 m2 pomieszcze ń mieszkalnych, zmodernizowano lub utworzono 1180 m2 
pomieszcze ń do rehabilitacji medycznej oraz terapii zaj ęciowej , a także ponad 
17 tys. m2 terenów rekreacyjnych przy DPS oraz zakupiono ponad 2600 sztuk 
sprzętu/wyposażenia. Kompetencje zawodowe podniosło ponad 730  pracowników , 
poprzez uczestnictwo w 180 różnego rodzaju formach szkoleniowych  (szkoleniach, 
kursach, studiach podyplomowych).  

 
Natomiast w wyniku realizacji projektów w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

typu interwencyjnego zmodernizowano ponad 720 m2 pomieszcze ń mieszkalnych, 
zmodernizowano lub utworzono ponad 95 m2 pomieszcze ń do terapii zaj ęciowej , ponad 
440 m2 innych pomieszczeń, a także ponad 550 m2 terenów rekreacyjnych  przy 
placówkach. Kompetencje zawodowe podniosło 56 pracowników placówek , poprzez 
uczestnictwo w 20 różnego rodzaju formach szkoleniowych  (szkoleniach, kursach). 
W ramach działań projektu dedykowanych personelowi pielęgniarskiemu swoje kwalifikacje 
podniosło 226 osób  zatrudnionych w 50 domach pomocy społecznej na terenie 

województwa małopolskiego. Zorganizowano dwa szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa zachowawczego oraz psychiatrycznego; trzy kursy kwalifikacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniarstwa 
zachowawczego oraz trzy kursy specjalistyczne z zakresu „Leczenia ran”, „Wykonania i 
interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” i „Terapii bólu przewlekłego u dorosłych”.  

Dzięki projektowi zakupiono 1506 szt . sprzętu/wyposażenia medycznego m.in. 
aparaty EKG, półautomatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), aparaty przeznaczone do 
sztucznego oddychania i resuscytacji fotele obrotowe do wanny, koncentratory tlenu, wózki 
toaletowo-prysznicowe, tace do podawania leków, termometry bezdotykowy na podczerwień 
oraz termometry elektroniczne, glukometry, nebulizatory, ciśnieniomierze elektroniczne 
naramienne oraz ciśnieniomierze ze stetoskopem. Łącznie 47 Domów Pomocy Społecznej 
(ponad 50% DPS działających w województwie małopolskim) otrzymało 75 kompletów oraz 
163 zestawy indywidualne  dla pielęgniarek/ pielęgniarzy. Sprzęt ten podnosi komfort życia 

mieszkańców małopolskich DPS oraz ułatwia ciężką i wymagającą pracę personelu 
pielęgniarskiego. 



 

 

45 

  

W placówkach wykonano szereg udogodnień dla przemieszczania się i 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych jak, windy czy podjazdy dla osób z 
niepełnosprawnością (czy też specjalnie dostosowane i wyposażone łazienki oraz 
pomieszczenia mieszkalne. Placówki biorące udział w projekcie zyskały nie tylko 
zmodernizowane pomieszczenia mieszkalne, ale też odnowione lub utworzone 
pomieszczenia do rehabilitacji medycznej i terapii zajęciowej wraz z nowoczesnym 
wyposażeniem. Przełożyło się to na zmniejszenie kolejki osób oczekujących w Małopolsce 
na zamieszkanie w DPS, ale przede wszystkim nastąpił wzrost jakości oferowanych przez te 
placówki usług.  

We wszystkich placówkach w wyniku realizacji działań inwestycyjnych i 
szkoleniowych nastąpiło  rozszerzenie prowadzonych lub wprowadzenie nowych form terapii 
i rehabilitacji, m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach wprowadzono kulino- i 
muzykoterapii oraz w ramach rehabilitacji kinezyterapię, fizykoterapię oraz masaż; Dom 
Pomocy Społecznej w Nowodworzu wzbogacił się o nowe pracownie: ceramiczną, 
edukacyjno-komputerową, twórczości artystycznej, choreoterapii, stolarską oraz pracownię z 
wyposażeniem kuchennym do nauki gotowania (kulinoterapii); natomiast w Domu Pomocy 
Społecznej w Bobrku terapia realizowana jest m.in. w pracowni fotograficzno-informatycznej, 
pracowni ogrodniczej/oranżerii zaś rehabilitacja realizowana jest w formie hydromasażu oraz 
w ramach siłowni. 

Powierzchnia zmodernizowanych lub utworzonych terenów rekreacyjnych przy 
domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych to ponad 18 tys. m2. 
Tereny te stworzyły nowe możliwości w tych placówkach.  

Zakres projektów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego 
był mniejszy w stosunku do projektów domów pomocy społecznej, a wynikało to również z 
niższej (średnio dwudziestokrotnie) wartości dofinansowania SPPW dla danego projektu. 
Większość działań było związanych w tych placówkach z modernizacją / remontem oraz 
zakupem wyposażenia. W wyniku tych działań również placówki opiekuńczo-wychowawcze 
poprawiły swój standard i wprowadziły nowe formy pracy z podopiecznymi.  

W ramach projektu zrealizowano szereg działań, które można określić jako 
niestandardowe lub pilotażowe. Takim działaniem jest na pewno uruchomienie mieszkania 
chronionego przy domu pomocy społecznej. W ramach projektu powstały dwa takie 
mieszkania - w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 i Domu Pomocy 
Społecznej w Konarach, każde dla 3 osób, wyposażone w niezbędne meble i sprzęt. 
Mieszkania chronione są tworzone w innych jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, a tworzenie ich  w domach pomocy społecznej jest rzadkością.  

W ramach 15 projektów realizowanych w domach pomocy społecznej i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzono ponad 200 szkoleń, kursów oraz studiów 
podyplomowych dla pracowników tych placówek (głównie bezpośrednio pracujących z 
mieszkańcami), których tematyka obejmowała przede wszystkim kwestie związane z terapią 
zajęciową (w tym nowe formy terapii), rehabilitacją, pracą z osobami niepełnosprawnymi, 
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adaptacją mieszkańców w placówce, pierwszą pomocą przedmedyczną, formami 
komunikacji w placówce oraz z mieszkańcami, czy też agresją i autoagresją mieszkańców. 
Tematyka większości szkoleń i kursów była ściśle powiązana z działaniami inwestycyjnymi 
(wiedza uzyskana podczas zajęć dotyczących nowych form terapii i rehabilitacji mogła 
zostać wykorzystana w pracy dzięki utworzeniu bądź zmodernizowaniu pomieszczeń do 
terapii i rehabilitacji) oraz doposażeniem dps-ów w sprzęt medyczny np. szkolenie w 
zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz pierwszej pomocy czy specjalistyczne 
szkolenie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego. Zakres 
zrealizowanych form i tematów szkoleniowych we wszystkich placówkach był bardzo szeroki 
i zróżnicowany także ze względu na różnorodne profile dofinansowanych placówek. W 
ramach działań szkoleniowych w 15 projektach przeszkolono 792 osób, ponad 70% 
wszystkich pracowników tych placówek. Dodatkowo 313 pracowników z 24 domów pomocy 
społecznej uczestniczyło w superwizji zorganizowanej w ramach projektu.   
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Analiza efektów projektu nie byłaby pełna bez przytoczenia opinii Beneficjentów, na temat 
wdrożonych dzięki wsparciu SPPW rozwiązań. Pozytywna opinia kadry kierowniczej, 
personelu oraz mieszkańców i podopiecznych placówek biorących udział w projekcie 
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  jest najlepszym potwierdzeniem osiągniecia 
założonego w projekcie celu i dowodem na powodzenie zrealizowanego przedsięwzięcia. 
Kluczowym efektem projektu było zmniejszenie liczby osób oczekujących na miejsce w 
domach pomocy społecznej. Przedstawiciele beneficjentów oraz podopieczni wskazali 
również na inne jego rezultaty, istotne z ich punktu widzenia. Wśród nich można m.in. 
wskazać: 

 

• Modernizacja i  wyposa żenie pomieszcze ń specjalistycznych. 
 

 „Projekt, finansowany ze środków szwajcarskich, pozwolił na realizację przedsięwzięć, 
pozostających do tej pory w sferze marzeń osób zarządzających placówką. Wszelkie 
nakłady inwestycyjne w ostatnich latach skierowane były na osiągnięcie wymaganego 
przepisami prawa standardu usług. Dzięki projektowi mogliśmy pozwolić sobie na odrobinę 
luksusu i rozbudowując nasz Dom o kompleks rehabilitacyjny, pracownię informatyczno-
fotograficzną i ogrodniczą oraz pomieszczenia do terapii zajęciowej, znacznie podnieśliśmy 
poziom świadczonych przez nas usług”. 
Mariusz Sajak, Dyrektor DPS w Bobrku. 
 
„Największe znaczenie dla pozytywnej zmiany w codziennym życiu mieszkańców miało 
powstanie pracowni multimedialnej. Mieszkańcy podkreślają, że mogą się wreszcie uczyć 
się, śledzić  bieżące wiadomości, zdobywać nowe umiejętności i znacznie szerzej rozwijać 
swoje zainteresowania. Z zajęć w tej pracowni korzystają nie tylko mieszkańcy wyżej 
funkcjonujący, ale także mieszkańcy z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego oraz z 
ograniczoną funkcją ruchową, dla których umiejętności multimedialne stanowią ułatwienie w 
działaniu i kompensują niewykształcone funkcje. Realizacja tego projektu pozwoliła też na 
rozszerzenie pracy terapeutycznej na oddziałach dzięki powstaniu dodatkowych sal 
terapeutycznych.” 
Jan Mistecki, pracownik socjalny DPS w Bobrku. 
 

• Rozszerzenie oferty aktywizacyjnej dla mieszka ńców domów pomocy 
społecznej.  
 

 „Projekt "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" pozwolił nam zwiększyć ilość 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu, wyposażył nas w nowe 
komfortowe skrzydło, jadalnie z tarasem widokowym oraz pracownie terapeutyczne, w 
których odbywają się różnorodne zajęcia. Dzięki niemu mamy szeroką ofertę aktywizacji, 
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rehabilitacji z użyciem najnowocześniejszych sprzętów i komfortowe warunki pobytu dla 
podopiecznych”.  
Marta Jamrozik, Dyrektor DPS w Nowodworzu. 
 

• Podniesienie jako ści świadczonych usług poprzez szkolenia personelu, któr e 
pozwoliły na wzbogacenie warsztatu pracy terapeutyc znej, a przez to i oferty 
dla podopiecznych. 
 

 „Personel opiekuńczy został przeszkolony w prowadzeniu zajęć terapeutycznych dla osób z 
różnym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia te są bardzo pozytywnie oceniane przez 
samych mieszkańców. Dzięki powstaniu systemu pomieszczeń rehabilitacyjnych, znacznie 
powiększyła się oferta rehabilitacji zdrowotnej, jak również możliwość przygotowywania 
mieszkańców do zawodów sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych, co skutkuje 
wysokimi osiągnięciami sportowymi naszych mieszkańców”. 
Jan Mistecki, pracownik socjalny DPS w Bobrku. 
 
„Dzięki realizacji w/w projektu program wychowawczy realizowany z dziećmi w placówce, 
został wzbogacony o zajęcia z zakresu promocji zdrowia oraz rozwoju kultury fizycznej 
wśród wychowanków placówki interwencyjnej. Nabyte przez wychowawców i uczestników 
umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podnoszą poziom poczucia 
bezpieczeństwa i pewności siebie w czasie prowadzenia zajęć i sprawowania opieki nad 
dziećmi. Zdaniem uczestników, dzięki przeprowadzonym szkoleniom, nabyli umiejętności 
prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, poszerzyli zakres form i metod pracy z młodzieżą z 
zastosowaniem urządzeń sportowych. Zdaniem wychowanków istnieje lepsza i bogatsza 
oferta spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu, a przeszkoleni z udzielania I pomocy opiekunowie, dają poczucie bezpieczeństwa 
w razie urazów i niedyspozycji”. 
Tomasz Zaremba, Koordynator Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nowym Sączu przy 
ul. Łącznik 20. 
 

• Poprawa warunków życia i wzrost zadowolenia podopiecznych. 
 

 „Dzięki projektowi "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem", mamy możliwość korzystania 
ze sprzętu na siłowni, uczestniczymy chętnie w oferowanych zajęciach podnosząc własną 
kondycję i sprawność”.  
Jan Kłusek, mieszkaniec DPS w Nowodworzu. 
 
 „Dzięki programowi Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem, nasz Dom poprawił jakość 
świadczonych usług. Poprzez remonty, zakup nowego wyposażenia, zakup sprzętu do 
terapii, do rehabilitacji, nasi mieszkańcy mają lepsze warunki do życia, a także dużą paletę 
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możliwości spędzania czasu. Nasi pracownicy podnosili swoje kwalifikacje podczas wielu 
szkoleń i kursów, co przekłada się na lepszą opiekę nad naszymi mieszkańcami”. 
Mariusz Popiela, Dyrektor DPS w Zbyszycach. 
  

• Możliwo ść usamodzielnienia si ę podopiecznych poprzez stworzone mieszkania 
chronione. 

 
„Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” to projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy, którego celem było utworzenie mieszkania chronionego, a tym 
samym zapewnienie warunków mieszkaniowych dla trzech osób wymagających wsparcia  
w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale też nie wymagających usług świadczonych 
całodobowo. Mieszkanie to zostało wyposażone w taki sposób, aby pomieszczenia były 
odpowiednio dostosowane do codziennych funkcji życiowych.    
Mieszkanie chronione stanowi istotną formę pomocy społecznej dla osób, które 
przygotowywane są do samodzielnego funkcjonowania, jednocześnie wymagające opieki ze 
strony specjalistów, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.  
 
Utworzenie mieszkania chronionego zwiększa ofertę dla tego typu jednostek. Przyczynia się 
bezpośrednio do rozwiązywania problemów mieszkaniowych dla osób potrzebujących 
wsparcia. Nie bez znaczenia jest także rozwój kompetencji personelu Domu Pomocy 
Społecznej, pozwalający na zwiększenie standardu świadczonych usług w ramach 
zrealizowanych szkoleń. 
 
Na etapie zakończenia projektu można zdobyć się na podsumowanie pracy, zarówno 
procesu realizacji jak i jego efektów. Współpraca w ramach SSPW przyniosła wymierny 
rezultat w postaci mieszkania chronionego, które zostało kompleksowo wyposażone  
i przystosowane do potrzeb przyszłych mieszkańców. Ponadto podniesienie kwalifikacji 
personelu pracującego bezpośrednio z podopiecznymi DPS, przyczyni się do rozwoju samej 
instytucji. Udział w projekcie pozwolił na zdobycie nowych doświadczeń, umocnił  
w przekonaniu, że pomoc społeczna przynosi satysfakcję”.   
Beata Magiera, Dyrektor DPS im. Jana Pawła II w Krakowie. 
 

• Bogatsza oferta terapeutyczna i rehabilitacyjna DPS . 
 

 „Jakość usług rehabilitacyjnych w DPS w Zbyszycach, dzięki środkom uzyskanym w 
projekcie Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem na wyposażenie bazy rehabilitacyjnej, 
jest na wysokim poziomie. Sala rehabilitacyjna wyposażona została w profesjonalny sprzęt, 
który pozwala na wykonywanie różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Mieszkańcy 
wcześniej nie mieli takiej możliwości, ponieważ musieli oczekiwać na długie terminy, a 
niejednokrotnie niektóre formy były wręcz niedostępne. Mieszkańcy maja również możliwość 
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codziennego usprawniania ruchowego na profesjonalnym osprzęcie sportowym, co sprawia 
możliwość poprawy ich sprawności i jakości życia. Także rehabilitant podniósł swoje 
kwalifikacje poprzez odpowiednie kursy i szkolenia. Teraz swoje umiejętności codziennie 
wykorzystuje poprawiając sprawność Mieszkańców, co służy utrzymaniu, a niejednokrotnie 
poprawie ich funkcji”. 
Agata Płachta, mieszkanka DPS w Zbyszycach. 

 

• Realizacja przez placówki opieku ńczo-wychowawcze  usług o bardziej 
kompleksowym charakterze .  

 
 „Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych DPD w Krakowie pragnie 
serdecznie podziękować w imieniu swoim, pracowników placówki oraz podopiecznych, za 
zrealizowanie w naszym ośrodku remontu w ramach programu „POMOCNA DŁOŃ”. 
Państwa wkład przyczynił się do polepszenia funkcjonowania naszej placówki – 
unowocześniliśmy pralnię, która wymagała gruntowanego remontu, a modernizacja jednego 
z naszych pokoi przystosowanego na gabinet psychologiczny oraz plac zabaw, pozwoliła 
nam, dzięki Państwa wsparciu, na stworzenie przyjaznych dzieciom miejsc, gdzie nasi 
podopieczni chętnie spędzają czas na terapii i zabawie. Psycholog Centrum DPD pragnie 
dołączyć się do podziękowań – dzięki nowemu wystrojowi, gabinet stał się miejscem 
przyjaznym, gdzie praca psychologiczna sprawia naszym podopiecznym radość, a przytulny 
i domowy charakter odnowionego wnętrza, sprawia, że nasi podopieczni chętnie spędzają u 
czas”. 
Jan Mader, Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Krakowie. 
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V. Dobre praktyki wypracowane w ramach projektu 
„Pomocna dło ń pod bezpiecznym dachem”. 
 

Kompleksowe rozwiązania zastosowane w projekcie „Pomocna dłoń pod 
bezpiecznym dachem” mogą być przykładem i wzorcem, w zakresie wsparcia beneficjentów 
w momencie aplikowania o środki, ale również w trakcie ich wykorzystania. Rozwiązania 
wdrożone w ramach wsparcia domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, ale również osób tam zatrudnionych zapewniały istotną pomoc, która 
umożliwiła przemodelowanie sposobu funkcjonowania beneficjentów. 
 
Do dobrych praktyk projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” należy zaliczyć: 

 
1. Wsparcie eksperckie Beneficjentów podczas apliko wania o środki oraz na etapie 
realizacji projektów. 
 

Beneficjenci ubiegający się o finansowanie mogli skorzystać ze spotkań 
coachingowych, które miały na celu wsparcie ich w obszarze poprawnego aplikowania o 
środki projektowe. Niniejsze rozwiązanie może zostać uznane za wzorcowe ze względu na 
możliwość korzystania z indywidualnej pomocy przez potencjalnych wnioskodawców. Należy 
wspomnieć, iż wspieranie potencjalnych beneficjentów jest działaniem realizowanym również 
na poziomie środków z innych źródeł, jednakże ogranicza się najczęściej do 
przeprowadzenia zbiorowych szkoleń. Skoncentrowanie szkoleń na indywidualnych 
potrzebach beneficjentów pozwoliło efektywnie odpowiedzieć na wszystkie kwestie 
problematyczne, które posiadali. 
Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie otrzymali wsparcie coachingowe na etapie 
realizacji projektów między innymi w zakresie zamówień publicznych oraz zarządzania 
projektem. Pomoc ta pozwoliła beneficjentom na uzyskanie niezbędnej wiedzy w obszarach 
związanych z prawidłową realizacją projektu. 

Rozwiązania tego typu powinny zostać wdrożone podczas realizacji innych projektów, 
ponieważ stanowią dobry przykład kompleksowego wsparcia, jakie może zapewnić realizator 
programu dla beneficjentów. 

 
 

2. Efekt dodatkowo ści . 
 

Zaangażowanie środków SPPW w wielu przypadkach wykreowało efekt 
dodatkowości o znacznej skali, tj. takiej, która istotnie wykraczała poza sam tylko wkład 
własny Beneficjenta do projektu. Wymagany wkład własny miał wynieść 15% a wyniósł w 
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sumie 21,88%. Tym samym wzrosła kwota wkładu z planowanych 3 161 274,90 zł do 5 013 
555,87 zł. (wzrost o prawie 2 mln zł).    
 Przykładem jest realizacja projektu w DPS w Szczyrzycu czy w DPS w Krakowie na ul. 
Krakowskiej:  

• dzięki inwestycji w DPS Szczyrzyc (budowa łącznika) powiat limanowski 
zaangażował swoje środki na budowę nowego skrzydła DPS dla 57 osób. Tym 
samym do 3 mln  kwoty dofinansowania z SPPW dodał kwotę około 2-krotnie wyższą.  

• dzięki inwestycji w DPS na Krakowskiej (modernizacja trzech kondygnacji i powstaniu 
57 nowych miejsc, w tym 35 + 22 z oszczędności przetargowych) gmina 

zaangażowała swoje środki na modernizację dwóch kolejnych pięter dzięki czemu 
uruchomiono kolejne 42 nowe miejsca. W sumie powstało ich aż 99.  

To najbardziej spektakularne przykłady efektu dodatkowości w projekcie „Pomocna dłoń pod 
bezpiecznym dachem”, ale jest ich więcej (np. w DPS w Krakowie przy ul.  Łanowej – 
uruchomienie 56 projektowych oraz kolejnych 16 miejsc na tzw. rozgęszczenie).   
 
3. Rozszerzenie oferty DPS – mieszkania chronione. Kontekst deinstytucjonalizacji.  
 
Do tej pory mieszkania chronione będące formą pomocy społecznej co do zasady nie były 
prowadzone przez DPS-y. Dzięki projektowi dwa małopolskie DPS-y rozszerzyły swą ofertę 
o mieszkanie chronione, które może pełnić następujące funkcje:  

• treningową (wzmacnianie poziomu samodzielności osoby) lub 

• wspierającą (alternatywa dla pobytu w placówce całodobowej opieki).  
Upowszechnienie takiej formy wsparcia realizowanej przy DPS jest szczególnie ważne w 
kontekście prowadzonej obecnie polityki deinstytucjonalizacji wsparcia realizowanego przez 
system pomocy społecznej.  
Mieszkanie chronione stwarza dużo lepsze warunki do tego, by osoba wymagająca opieki 
zachowywała jednocześnie możliwie duży wpływ (i odpowiedzialność) za swoje 
funkcjonowanie, a co za tym idzie większą samodzielność życiową.  
 
 
4. Znaczący wzrost potencjału terapeutyczno-rehabilitacyjneg o DPS-ów. 
 

Wzmocnienie potencjału terapeutyczno-rehabilitacyjnego wiązało się w części DPS-
ów z uruchomieniem zupełnie nowych form obejmujących np. elektroterapię, sonoterapię, 
laseroterapię, magnetoterapię, hydroterapię. Ważnym elementem wzrostu tego potencjału 
były inwestycje w tereny rekreacyjne wokół placówek. W sumie dotyczyły one obszaru o 
powierzchni prawie 2 ha. Umożliwiły one terapię ruchową na otwartej przestrzeni, w tym 

m.in. różnorodne formy terapii stosowane w trejażu wypoczynkowym dzięki używaniu 
mobilnego zestawu projektora multimedialnego wraz z ekranem – letnie kino, zajęcia 
edukacyjne (krzyżówki, rebusy), muzykoterapia, zajęcia reminiscencyjne (terapia 
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wspomnieniowa), ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia związane z 
doskonaleniem funkcji poznawczych, filmoterapia. 

 
 

5. Wymiana dobrych praktyk i do świadcze ń podczas wizyt studyjnych. 
 

W ramach projektu zrealizowana została wizyta studyjna do Szwajcarii, ale również 
zorganizowana została wizyta krajowa. W trakcie obydwu wizyt odwiedzono 12 podmiotów 
szwajcarskich oraz 8 podmiotów mających swoją siedzibę w województwie świętokrzyskim. 
Spotkania przyczyniły się do wymiany dobrych praktyk, przede wszystkim poprzez 
możliwość obserwacji praktycznych rozwiązań w obszarze technicznym, które mogą zostać 
wykorzystane zarówno przez podopiecznych jak i wychowawców. Nabyte doświadczenia 
mogą posłużyć do wprowadzenia dobrych zmian w zakresie kwestii organizacyjnych, a także 
zaobserwowane metody pracy w podmiotach szwajcarskich mogą zostać przeniesione na 
polski grunt. Wiedza uzyskana dzięki wizycie studyjnej może służyć do wdrożenia nowych 
rozwiązań. Niniejsza metoda jest bardzo dobrym rozwiązaniem w celu zwiększenia 
efektywności realizowanych działań projektowych, ponieważ umożliwia porównanie dobrych 
wzorców, które przyniosły pozytywne efekty. Należy podkreślić, iż celem wizyt realizowanych 
w sąsiednim województwie było poznanie doświadczeń podmiotów zajmujących się pomocą 
społeczną.  
 
6. Kompleksowo ść wsparcia przyczynkiem do wzrostu jako ści świadczonych usług. 
 

Prowadzenie kompleksowych działań w ramach projektu (realizacja różnych 
aspektów wsparcia: przeprowadzenie prac budowlanych, zakup wyposażenia, czy też 
szkolenie personelu) gwarantuje najlepszą formę pomocy dla osób potrzebujących.   
Specyfiką SPPW był wymóg łączenia szkoleń i działań inwestycyjnych. Obowiązujący w 
ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” system oceny i wyboru 
podprojektów premiował te, które w największym stopniu łączyły tematykę szkoleń z 
charakterem i rodzajem prowadzonych inwestycji. Efektem tego były m.in. szkolenia 
dotyczące metod terapii zajęciowych połączone z adaptacją pomieszczeń na sale do tych 
rodzajów terapii oraz ich wyposażenie, np. szkolenia z kulinoterapii oraz adaptacja i 
wyposażenie pomieszczeń do nauki gotowania,  szkolenia z arteterapii oraz adaptacja i 
wyposażenie sali twórczości artystycznej, pracowni fotograficzna, ceramicznej, stolarskiej i 
innych.  

Innym przykładem łączenia szkoleń z inwestycjami było doposażenie DPS w 
specjalistyczny sprzęt medyczny typu defibrylatory, aparaty do resuscytacji, aparaty EKG 
połączone z kursami dla pielęgniarek z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu 
elektrokardiograficznego, terapii bólu i leczenia ran.               
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VI. Charakterystyka projektów bli źniaczych . 
 
 
Należy podkreślić, iż w ramach celu II Priorytetu IV Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy realizowano również projekty bliźniacze względem projektu „Pomocna dłoń pod 
bezpiecznym dachem”, które objęły swoim zasięgiem teren województw: świętokrzyskiego, 
podkarpackiego i lubelskiego.  

W województwie podkarpackim od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r. 
realizowany był projekt KIK/56 pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, w tym 
również pielęgniarek i pielęgniarzy”. Na jego realizację otrzymano wsparcie finansowe w 
kwocie 5 509 425 CHF. Instytucją Realizującą był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie, a wymiernym efektem projektu było kompleksowe podniesienie kwalifikacji blisko 
500 pracowników służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek i położnych. 
Ponadto zmodernizowano pomieszczenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
wyposażając je w sprzęt umożliwiający aktywizację mieszkańców placówek.  

W województwie świętokrzyskim realizowany był projekt bliźniaczy KIK/57, pt.: 
„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy 
Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. 
Instytucją realizującą był Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, a wartość dofinansowania 
wyniosła 5 962 399 CHF, przy wartości całkowitej projektu 7 058 824 CHF. Projekt 
realizowany był od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2016 r. Wśród rezultatów projektu 
można wskazać na: podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej DPS i POW 
pracującej bezpośrednio z podopiecznymi, wzrost zakresu i dostępności usług świadczonych 
przez DPS, wzrost integracji społecznej mieszkańców JOPS objętych wsparciem 
(podniesienie liczby mieszkańców DPS i POW przebywających w lokalach aktywizujących)”. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie był kolejną instytucją realizującą 
trzeci z projektów bliźniaczych. Projekt nosił nazwę: „Poprawa jakości usług świadczonych w 
domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, a jego wartość 
opiewała na sumę 6 084 128 CHF, w tym dofinansowane ze środków SPPW wyniosło 85%, 
tj. 5 171 509  CHF. Projekt KIK/55 był skierowany do domów pomocy społecznej i 
całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, działających na terenie województwa 
lubelskiego. W dniach 14-16 października 2015 r. przedstawiciele lubelskich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wzięli udział w krajowej wizycie studyjnej zorganizowanej w 
ramach tego projektu,  w trakcie której mieli możliwość zapoznania się z efektami projektu 
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz działalnością kilku placówek na terenie 
województwa małopolskiego. 
Podsumowując projekty bliźniacze można stwierdzić, że wszystkie one przyniosły 
oczekiwane efekty, do których można zaliczyć przede wszystkim: 
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• wzrost jakości życia mieszkańców domów pomocy społecznej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych; 

• łatwiejszy dostęp do usług świadczonych przez placówki oraz poszerzenie się 
wachlarza tych usług; 

• podwyższenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. 
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VII. Kalendarium wydarze ń w ramach projektu „Pomocna 
dło ń pod bezpiecznym dachem”. 
 
Rysunek 1. Harmonogram realizowanych podprojektów. 
 

 
 
Rysunek 2. Harmonogram realizowanych szkoleń i kursów. 
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Rysunek 3. Harmonogram wizyt studyjnych. 

 
 
Rysunek 4. Harmonogram doposażenia DPS w sprzęt dla pielęgniarek. 
 

  
  

HARMONOGRAM

Wizyta studyjna I grupy w 

Szwajcarii 

[02-05.09.2015]

Wizyta studyjna II grupy w 

Szwajcarii 

[09-12.09.2015]

Wizyta studyjna III grupy 

w Szwajcarii 

[16-19.09.2015]

Krajowa wizyta studyjna 

w województwie 

świętokszyskim

[27-29.10.2015]

HARMONOGRAM

I etap doposażenia DPS 

w sprzęt dla pielęgniarek 

[11 - 12.2014]

II etap doposażenia DPS 

w sprzęt dla pielęgniarek 

[11.2015]
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VIII. Podsumowanie. 
 

160 nowych miejsc  w domach pomocy społecznej, 2 mieszkania chronione , ponad 
tysi ąc pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z 
wyższymi kompetencjami, zmodernizowane lub utworzone prawie 2 hektary terenów 
rekreacyjnych  przy placówkach oraz ponad 4 tysi ące sztuk sprz ętu i wyposa żenia  

zakupionego do ponad 50% małopolskich DPS-ów to tylko część efektów realizacji projektu 
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. 

Realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projekt pn. 
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” obejmował kompleksowe wsparcie domów 
pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie modernizacji 
bazy lokalowej, wzmocnienia kompetencji zawodowych personelu oraz doposażeniu w 
sprzęt, który jest niezbędny personelowi bezpośrednio pracującemu z podopiecznymi do 
codziennej pracy. Kompleksowość wsparcia zagwarantowała osiągnięcie  skumulowanego 
efektu w postaci poprawy dostępności i wysokiej jakości usług małopolskich placówek opieki 
społecznej. 

Podsumowując, najważniejszym efektem projektu dzięki utworzeniu nowych miejsc 
pobytu było zmniejszenie liczby osób oczekujących na miejsce w domach pomocy 
społecznej. Ponadto podwyższona została jakość życia podopiecznych placówek, 
zwiększono możliwość korzystania z różnorodnych form terapii i rehabilitacji medycznej, 
zapewniono także szersze możliwości spędzania przez nich czasu wolnego. Dzięki 
szkoleniom dla pracowników podwyższona została jakość opieki nad mieszkańcami 
placówek, natomiast utworzenie mieszkań chronionych pozwoli na stopniowe 
usamodzielnianie się  mieszkańców placówek.  
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Raport opracowany w ramach projektu „Pomocna dło ń pod bezpiecznym dachem” 
realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regio nalny O środek Polityki 

Społecznej w Krakowie. 
 

Więcej o projekcie na stronie internetowej www.sppw.ro ps.krakow.pl 
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