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Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

bierze udział w realizacji projektu LUBInclusiON w ramach którego prowadzony

jest  Klub  Seniora.  W  ramach  Klubu  prowadzone  są  zajęcia  z  ludoterapii,

hortiterapii,  kulinoterapii,  fizjoterapii  oraz  muzykoterapii.  Klub  przeznaczony

jest dla 20 osób.

Głównym  celem  projektu  „LUBInclusiON  –  działania  profilaktyczne  i
usamodzielniające  w środowisku  lokalnym  oraz  utworzenie  nowych  miejsc
usług społecznych” jest stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego
systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in.  osób starszych,
osób z niepełnosprawnością,  osób niesamodzielnych oraz osób, które ze względu
na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia,
lecz nie wymagają całodobowej opieki,  poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla
105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6  osób, utworzenie nowych
miejsc usług społecznych w formie dziennej dla  76  osób i całodobowej dla 64 osób
przy  Domu  Pomocy  Społecznej  Kalina,  w  2  Ośrodkach  Wsparcia  Kalina  o
charakterze  Rodzinnych  Domów  oraz  Centrum  Rozwoju  i  Integracji  przy
ul. Głowackiego.

Realizacja  projektu  przyczyni  się  do osiągnięcia  celów szczegółowych Priorytetu
Inwestycyjnego  9iv,  którymi  są  wzrost  dostępności  wysokiej  jakości  usług
społecznych  użyteczności  publicznej,  w szczególności  w  formach
zdeinstytucjonalizowanych,  dla   osób  wykluczonych  lub  zagrożonych  ubóstwem i
wykluczeniem społecznym w regionie.

W  projekcie  realizowane  będą  działania profilaktyczne,  które  będą  zapobiegały
potrzebie  umieszczaniu  osób  w  zakładach  opieki  całodobowej.  Zastosowanie
różnych  mechanizmów  aktywizacji  oraz  wsparcia  w  środowisku  lokalnym opóźni
konieczność korzystania z całodobowych form wsparcia. Zaplanowano kompleksowy
system wsparcia mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji społecznej
oraz wsparcie całodobowe, w tym: 

-  usługi  społeczne  (uczestnictwo  w  KS,  różnorodne  terapie  zajęciowe,  warsztaty
tematyczne,  działania  ukierunkowane  na  aktywizację  społeczno-kulturalną osób
starszych, praca z osobami starszymi wg koncepcji pedagog. M. Montessori), 
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- wsparcie oferowane mieszkańcom mieszkań wspomaganych koncentrujące się na
przywracaniu umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczności, wyrobienie
umiejętności i nawyków niezbędnych w życiu codziennym, aktywizacji zawodowej, 
- wsparcie nowopowstałych placówek dziennego pobytu (3 placówki) oraz placówek
opieki całodobowej (3 placówki) 
-realizowanie  zintegrowanych  usług  społecznych  o  charakterze  profilaktycznym
i aktywizującym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
 - utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla min.15
osób 

Projekt umożliwi  wzrost dostępności  zintegrowanych usług społecznych zgodnie z
celami  szczegółowymi  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Założenia projektu  wpisują się  w cele Programu Rewitalizacji  dla  Lublina na lata
2017-2023, w którym wskazany jest m.in .problem wysokiego udział osób starszych
przy  jednoczesnym  szybkim  spadku  liczby  ludności oraz  problem  wykluczenia
społecznego   osób  z niepełnosprawnością  na  rewitalizowanym  obszarze.  Dzięki
usytuowaniu  niektórych  ośrodków  wsparcia  na  obszarze  rewitalizacji  i  w  jego
bezpośrednim sąsiedztwie, projekt poprzez założone w nim działania, przyczyni się
do zniwelowania niektórych problemów wskazanych w Programie Rewitalizacji  dla
Lublina na lata 2017-2023.

Wartość projektu: 13 705 135,84 zł

Wartość dofinansowania:  13 004 363,70 zł, w tym 11     649     365,46 zł dofinansowania
z     Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wkład własny rzeczowy poprzez udostepnienie powierzchni przeznaczonej na cele

funkcjonowania ośrodków wsparcia o wartości 700 772,14 zł


