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Projekt socjalny
„Fałszywy wnuczek”

Projekt dotyczy zorganizowania spotkań oraz przygotowanie ulotek dla  osób 
korzystających z usług opiekuńczych, których celem jest uświadomienie jak 
unikać zagrożeń i bezpiecznie funkcjonować w środowisku.

1. Opis projektu

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Dzierżoniowie  wyszedł  z  inicjatywą 
odwiedzin  osób  w  podeszłym  wieku,  objętych  pomocą  usługową, 
mających na celu uświadomienie jak unikać zagrożeń typu: kradzież, 
oszustwo. Pracownicy socjalni zauważyli,  że osoby starsze, chore, to 
osoby bardzo ufne.  Często  wpuszczają   do swoich  mieszkań osoby 
obce, które wykorzystując ich niepełnosprawność – okradają je. W tym 
celu opracowano do adresatów projektu ulotki informacyjne.

I. Cel główny projektu.

Celem głównym projektu jest  aktywizacja edukacyjna osób starszych 
przez  dostarczenie  im  informacji  na  temat  jak  postępować,  aby  nie 
dopuścić do zagrożenia oraz jak należy zachować się w przypadku jego 
wystąpienia.

II. Cele szczegółowe projektu.

Zapewnienie  bezpieczeństwa  osobom  objętym  pomocą  usługową 
poprzez  zorganizowanie  wizyt  w  miejscu  zamieszkania   wspólnie  z 
dzielnicowymi  Komendy  Powiatowej  Policji  i  poinformowanie 
zainteresowanych  o  sposobie  postępowania  w  przypadku  powstania 
zagrożenia.

III. Adresaci projektu.

Projekt adresowany jest do osób w podeszłym wieku, korzystających z 
pomocy usługowej w miejscu zamieszkania na bazie Ośrodka Pomocy 
Społecznej.



IV. Realizatorzy projektu.

Projekt realizowany przy udziale następujących podmiotów:

Organizator - pracownicy socjalni Zespołu usług opiekuńczych.

Zadania:
- opracowanie ulotek
- wytypowanie i powiadomienie  osób do ich otrzymania
- zadbanie o organizację wizyt
- powiadomienie dzielnicowych

V. Partnerzy projekty.

- Komenda Powiatowa Policji

Zadania: 

- dostarczenie ulotek do osób starszych korzystających z pomocy 
usługowej w miejscu zamieszkania
- rozmowa na temat bezpieczeństwa

VI. Miejsce i termin realizacji.

Projekt będzie realizowany w pierwszym  kwartale 2014r.W razie 
potrzeby  będą  odbywały  się  cyklicznie.  Odwiedziny  będą  w 
miejscu  zamieszkania  osób  objętych  pomocą  usługową.  W 
wizytach   uczestniczyć   będą podopieczni,  pracownicy socjalni 
Zespołu  usług  opiekuńczych  i  dzielnicowi  KPP.  Czas  wizyty  w 
jednym środowisku ok. 30 minut. Osoby korzystające z pomocy 
usługowej  w miejscu zamieszkania otrzymają ulotki  dostarczone 
przez pracowników socjalnych i dzielnicowych.

VII. Oczekiwane efekty, rezultaty.

Przedsięwzięcie   ma  za  zadanie   zwiększenie   poczucia 
bezpieczeństwa  i  uświadomienie  osobom starszym,  jak  unikać 
zagrożeń oraz co należy zrobić w przypadku ich wystąpienia.

VIII. Budżet projektu.

Niniejszy  projekt  realizowany  był  ze  środków  własnych  Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Koszt stanowił wydrukowanie ulotek.

  


