
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) za cel obiera niwelowanie 
dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Baczną 
uwagę zwraca się na specyficzne cechy i problemy konkretnych obszarów, dlate-
go Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020 (RPO WP) przeznacza środki na przeciwdziałanie bolączkom nie tylko go-
spodarczym czy środowiskowym, ale też społecznym Podkarpacia. Poszerzenie 
dostępności do usług społecznych i zdrowotnych pomaga skutecznie integrować 
osoby starsze, ubogie czy zagrożone wykluczeniem.

– Nasi podopieczni to osoby z miasta i gminy Cieszanów, w wieku 60+, nieak-
tywne zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej, które ze względu 
na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki, pomocy 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Utworzenie  ośrodka wspar-
cia jest pierwszą taką inicjatywą w gminie Cieszanów – to wyraz wdzięczności 
i szacunku wobec najstarszych członków naszej małej społeczności. Powstanie 
placówki było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji władz 
samorządowych. Staramy się kompleksowo zaspokajać potrzeby osób starszych 
– towarzyskie, kulturalne, rekreacyjne. Wachlarz świadczonych usług obejmuje 
usługi aktywizująco-usprawniające, opiekuńcze, wspomagające. Zapewniamy 
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Informacje o konkursach i naborach w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 
znajdziesz tutaj:

O projekcie „Adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej 
Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne” opowiada Beata 
Bielecka, naczelnik wydziału rozwoju inwestycji i funduszy ze-
wnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu:

– Zakres projektu obejmował remont 19 mieszkań z zasobu miasta Przemyśla, 
które przeznaczono na mieszkania socjalne. Dodatkowo w projekcie uwzględ-
niono działania dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz działania dotyczące reintegracji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Zajęcia zaplanowane z myślą o 59 osobach były pro-

wadzone w sali szkoleniowej, do której w ramach projektu zakupiono niezbęd-
ny sprzęt ICT. Wszystkie wyremontowane lokale mieszkalne mają już swoich 
lokatorów, z którymi zawarto stosowne umowy najmu. Przemyśl sukcesywnie 
pozyskuje środki na tworzenie nowych i remont istniejących lokali socjalnych 
i komunalnych. Przykładem może być też adaptacja budynku po Zespole Szkół 
Odzieżowych i Ogólnokształcących, gdzie powstało 26 nowych mieszkań 
komunalnych. W przyszłości planujemy realizację remontów kolejnych bu-
dynków, aby poprawić ich stan techniczny. Już nawet przygotowaliśmy doku-
mentacje projektowe obejmujące kompleksowe termomodernizacje.

Projekt „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszano-
wie” przybliża kierowniczka placówki Anita Wolanin.

Obydwa projekty są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w 
ramach Osi Priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” Działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy 
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ciepłą, rodzinną atmosferę, atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, terapię 
ruchową i kinezyterapię, opiekę pielęgniarską, gorący posiłek oraz transport  do 
i z placówki. Głównym celem działalności Domu Dziennego Pobytu jest prze-
ciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu jak również promowa-
nie potencjału i doświadczeń uczestników, wzmocnienie samooceny, poczucia 
przydatności oraz wiary we własne możliwości. Priorytetem w oddziaływaniach 
terapeutycznych placówki jest integracja ze środowiskiem społecznym, integra-
cja międzypokoleniowa, wielokulturowa, a także przełamywanie stereotypów 
dotyczących osób starszych, motywowanie seniorów do podejmowania wielo-
wymiarowej aktywności intelektualnej, motorycznej, społecznej. Dla seniorów z 
Domu Dziennego Pobytu jesień życia to nie nudna, szara egzystencja – a wręcz 
przeciwnie! Okazuje się,  że można żyć pełnią życia, spotykać się z ludźmi, na-
wiązywać przyjaźnie, spełniać swoje marzenia, pomagać innym w potrzebie – 
słowem czuć się potrzebnym i szczęśliwym. 

Podopieczni Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie.
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