Zadanie publiczne „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie
Korzenna” współfinansowane ze środków Wojewody w ramach Programu
Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018

Okres realizacji: 01.04.2018 r. – 31.12.2018 r.
Beneficjent: Gmina Korzenna
Całkowity koszt zadania wg oferty: 407 106,26 zł
Kwota dotacji ze środków Wojewody: 298 000,00 zł.
Wkład własny Gminy Korzenna: 109 106,26 zł

Krótki opis zakresu rzeczowego projektu:
Zadanie publiczne „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Korzenna” polega na
utworzeniu dziennego domu opieki nad seniorami z terenu Gminy Korzenna w drodze
przebudowy istniejącego budynku dawnej szkoły podstawowej w Mogilnie. Gmina Korzenna
zaplanowała przebudowę budynku w celu dostosowania do potrzeb funkcjonowania
dziennego domu opieki nad seniorami. W ramach zadania publicznego zostaną wykonane:
roboty demontażowe, roboty budowlano-montażowe, zakup i montaż wyposażenia
pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”. W wyniku realizacji projektu
placówka „Dzienny Dom Senior+ w Gminie Korzenna” będzie spełniała minimalny standard
placówki określony w Programie, będzie posiadać:
− 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele)
pełniące funkcję sali spotkań, jadalni,
− pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do
przygotowania i spożycia posiłku,
− 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub
kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności
seniorów (np. materace, leżanka, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń
indywidualnych itp.),
− pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi
szafkami,
− 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic
z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
− pokój zabiegowo-pielęgniarski.
Ponad obowiązkowy, minimalny standard placówki „Dzienny Dom Senior+ w Gminie
Korzenna” zostanie wyposażony w:
- pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV i komputer
z dostępem do Internetu, kanapy i fotele;
- szerokie przejścia, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety o zwiększonej
powierzchni z uchwytami i niskimi klamkami, ścieżkę dotykową doprowadzającą do
istotnych miejsc, kluczowe komunikacyjnie miejsca wyposażone będą w informacje w j.
Braille’a.
Grupa adresatów zadania publicznego:
Seniorzy (osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ niezależnie od płci).
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody w ramach
Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020,
edycja w 2018

