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Dom Pomocy Społecznej „Senior” realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie działań 

związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w 

domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020. 

Łączna wartość wnioskowanego wsparcia wyniosła  872 257,50 zł. w tym na 

wydatki związane z dodatkami dla pracowników oraz zatrudnienie nowych osób – 

kwota 471 050,08 zł. na wydatki związane z doposażeniem stanowisk pracy – kwota 

401 207,42 zł. 

W ramach realizowanego projektu  zostały zakupione łóżka  (rehabilitacyjne) z 

wyposażeniem w ilości 60 szt., szafki przyłóżkowe w ilości 60 szt., materace 

przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe w ilości 60 szt., parawany medyczne w ilości 20 

szt., stojaki na kroplówkę w ilości 30 szt.  Zakupiono również defibrylator -1 szt., ssaki 

elektryczne – 11 szt. cewniki do odsysania dróg oddechowych, pulsoksymetry – 20 szt., 

koncentratory tlenu – 11 szt. wraz z wąsami i maskami do tlenoterapii, termometry – 12 szt., 

ciśnieniomierze – 20 szt., inhalatory – 10 szt. Aby usprawnić proces dezynfekcji 

pomieszczeń, mieszkańców, a także personelu zakupiono ozonator 1 szt., zamgławiacze 4 

szt., dozowniki do dezynfekcji dłoni 76 szt., lampy dezynfekcyjne 4 szt., maty antybakteryjne, 

bakteriobójcze 50 szt. pojemniki  na papier (ręczniki jednorazowego użytku)  4 szt.. 

W  celu doposażenia jednostki i usprawnienia pracy personelu zakupiono podnośniki 

transportowo kąpielowe – 4 szt. łózko kąpielowe – 1 szt. wózki transportowe do bielizny 

brudnej – 4 szt., wózki transportowe do bielizny czystej – 4 szt., zestawy sprzątające – 4 szt., 

wózki zabiegowe – 4 szt., kosze na bieliznę czystą i brudną po 8 szt., kosz na odpadki – 8 szt., 

pojemniki na leki – 201 szt., kozetka lekarska – 1 szt., lodówka medyczna – 1 szt. 

Aby zapewnić mieszkańcom możliwość komunikacji  z rodziną zgodnie z zaleceniami 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej zainstalowano domofon. 

Wprowadzenie reżimu sanitarnego oraz licznych obostrzeń związanych z codziennym 

życiem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Senior”, wpłynęło na zwiększenie 

zakresu pracy, a także dodatkowe obowiązki wśród zatrudnionego personelu. Znaczna 

absencja chorobowa wśród pracowników, a także stres ze względu na wprowadzone 

obostrzenia oraz ze względu na charakter pracy  z osobami starszymi, schorowanymi, 

znajdującymi się w grupie ryzyka skłoniła do  wypłacenia dodatków do wynagrodzeń w 

kwocie 1 450,00 zł. miesięcznie za okres od 01.07.2020 r.  do 30.09.2020 r. Ponadto od 

01.07.2020 r.  zatrudniono 2 opiekunów, a od 01.08.2020 r. zatrudniono 1 pokojową. 

Realizowany projekt w znaczny sposób przyczynił się  do wsparcia działań 

związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w 

Domu Pomocy Społecznej „Senior”. 
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