
Gmina Tarnowskie Góry / Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje projekt pn.:

„Centrum Aktywności
Seniorów - CAS”

Zapraszamy do udziału w projekcie pn.:

„Centrum Aktywności Seniorów - CAS”.

Placówka mieści się w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa 11.

W ramach Centrum Aktywności Seniorów funkcjonują:

Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci

oraz Klub Seniora 

Uzupełnieniem oferty projektu pn. „Centrum Aktywności Seniorów – CAS” będzie:
- usługa Teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

  niesamodzielnych, wymagających stałego nadzoru, objętych wsparciem MOPS w formie

  usług opiekuńczych, przebywających we własnych mieszkaniach,

- wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu (grupa

  wsparcia, poradnictwo).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o pobranie FORMULARZA

ZGŁOSZENIOWEGO z placówki MOPS lub ze strony internetowej www.mopstg.pl.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu można:

- złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9 (osiedle Przyjaźń)

  lub w placówkach terenowych MOPS

- przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

- przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@mopstg.pl

Projekt pn. Centrum Aktywności Seniorów (CAS) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa Włączenie Społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne

i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny. Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry
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Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci

Oferta obejmuje m.in.:

działalność prozdrowotną, terapię zajęciową, muzykoterapię, rehabilitację, poradnictwo

psychologiczne, gimnastykę, usługi pielęgnacyjne, treningi pamięci i koncentracji, wyżywienie.

Uczestnikiem Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci może być osoba:

- powyżej 60 roku życia,

- zamieszkująca obszar gminy zgodnie z Miejskim Programem Rewitalizacji dla Gminy

  Tarnowskie Góry na lata 2016-2022,

- posiadająca zaświadczenie lekarskie o spełnieniu wymogów uczestnictwa, tzn. osoba z zaburzeniami

  pamięci, w tym osoba dotknięta chorobą Alzheimera.

Rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci będzie

prowadzona w sposób ciągły. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane przez cały okres trwania

projektu i rozpatrywane na bieżąco.

Klub Seniora

Oferta obejmuje m.in.:

działalność prozdrowotną, zajęcia ruchowe, spotkania grup samopomocowych, poradnictwo

psychologiczne, terapię zajęciową, rehabilitację, warsztaty WenDo, wyżywienie. 

Uczestnikiem Klubu Seniora może być osoba:

- powyżej 60 roku życia,

- zamieszkująca obszar gminy zgodnie z Miejskim Programem Rewitalizacji dla Gminy

  Tarnowskie Góry na lata 2016-2022.

Rekrutacja uczestników do Klubu Seniora odbędzie się:

I rekrutacja - do 30.07.2021

(planowany okres korzystania z usług Klubu Seniora – od 01.07.2021 do 28.02.2022)

II rekrutacja - od 01.02.2022 do 28.02.2022

(planowany okres korzystania z usług Klubu Seniora – od 01.03.2022 do 30.09.2022)

III rekrutacja - od 01.09.2022 do 30.09.2022

(planowany okres korzystania z usług Klubu Seniora – od 01.10.2022 do 30.04.2023)

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. - 30.04.2023 r.

Więcej informacji o projekcie :
• w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach
• na stronie www.mopstg.pl w zakładce Aktualności
• pod nr tel. 32 284 48 59


