
Działajmy razem i uczmy się od siebie  

Fundusze Europejskie (FE) umożliwiły otwarcie Domu Dziennego 
Pobytu w Cieszanowie (DDP). Powstał w odnowionym budynku 
dawnej synagogi. Jego podopiecznymi są osoby, które przekro-
czyły 60 rok życia. Podeszły wiek, choroby lub niepełnosprawność 
sprawiają, że potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu.  
W domu otaczani są wszechstronną troską. Zachęcani do rozmaitych 
działań. To pierwsza taka inicjatywa w gminie. Wyraz wdzięczności  
i szacunku wobec najstarszych członków tej małej społeczności.  
O projekcie opowiada kierowniczka placówki Anita Wolanin: 

– Nasz Dom Dziennego Pobytu powstał, by zaspokajać potrzeby społecz-
ne osób starszych, samotnych. Świadczymy wobec nich usługi: aktywi-
zująco-usprawniające, opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz wspomagające.  
W krótkim, bo zaledwie dwuletnim okresie naszej działalności udało nam 
się zbudować rodzinną wspólnotę, w której panują ciepła atmosfera i życz-
liwe relacje. Chcemy, aby to było miejsce przyjazne seniorom, gdzie będą 
mogli nie tylko się spotkać, ale przede wszystkim aktywnie spędzić czas  
w gronie przyjaznych osób. To dzięki wsparciu unijnemu była synagoga zo-
stała wyremontowana i zaadoptowana na potrzeby Domu Dziennego Po-
bytu. W placówce o zdrowie i sprawność fizyczną seniorów troszczą się pie-
lęgniarka, fizjoterapeuta oraz dietetyczka. Staramy się zaspokajać potrzeby 
towarzyskie, kulturalne, rekreacyjne naszych uczestników, podejmując wie-
lowymiarową aktywność. Mamy więc kółko teatralne, kulinarne, przyrodni-
cze, a wielkim powodzeniem wśród seniorów cieszą się zajęcia plastyczne 
i rękodzielnicze. Wielu seniorów, odkąd przestało pracować, czuje się nie-
przydatnymi. Tu pokazujemy im, że ich doświadczenie życiowe jest ważne  
i cenne. Że wciąż wiele mogą i potrafią. Że mają wiele do przekazania swo-
im dzieciom, wnukom, sąsiadom. Dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu 

jesień życia to nie nudna, szara egzystencja. Wręcz przeciwnie! Mogą żyć 
pełnią życia, nawiązywać przyjaźnie, spełniać marzenia, pomagać innym  
w potrzebie. Mogą czuć się potrzebni i szczęśliwi. Co robimy? Wiele. Włą-
czamy się w działania charytatywne, międzypokoleniowe, integracyjne. Se-
niorzy między innymi zbierali przybory szkolne dla dzieci z ubogich rodzin  
w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechu”. Wspólnie z młodzieżą włączyli się 
w akcję pomocy mieszkańcowi naszej gminy, który w wypadku stracił nogę. 
Tworzyli wtedy ozdoby, które sprzedawali podczas kiermaszu. Kolejną 
piękną inicjatywą był „Szalik z dobroci”. W sumie udało się nam wydziergać 
110 szalików, które przekazaliśmy dla osób samotnych i bezdomnych. Nasi 
seniorzy mają też kontakt z osobami z niepełnosprawnościami. Wspólnie 
z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie 
braliśmy udział we wspaniałym wydarzeniu kulturalnym – spektaklu Teatru 
Inni „Noc Helvera”. Z kolei podopieczni DPS w Rudzie Różanieckiej, którzy 
utworzyli grupę teatralną „Rudniacy”, na śniadaniu wielkanocnym w naszej 
placówce wystawili „Misterium Męki Pańskiej”. Innym razem uczestniczyli  
w zabawie tanecznej. Nasi seniorzy wiedzą też, że nauka i aktywność opóź-

niają procesy starzenia. W ośrodku wsparcia uczą się więc języków obcych, 
obsługi komputera, udzielania pierwszej pomocy. Są wykłady i spotkania  
z interesującymi ludźmi: historykami, fotografami, poetami. Ważne są 
zwłaszcza zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dzięki nim uczymy się od siebie 
otwartości, tolerancji, partnerskich relacji. Seniorzy podkreślają, że Dom 
Dziennego Pobytu to ich drugi dom. Tu czują się akceptowani i szanowani.  
W ciągu roku w naszym środowisku lokalnym zmienił się też sposób postrze-
gania osób starszych. Seniorzy to osoby kreatywne, o ogromnym potencja-
le, pełne pozytywnej energii. Wie o tym cała gmina. Chcielibyśmy, aby prze-
konało się o tym całe Podkarpacie. To możliwe, bo dzięki środkom unijnym 
Domów Dziennego Pobytu przybywa.

Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Warsztaty międzypokoleniowe w Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie.

Seniorzy coraz częściej udowadniają, że są ludźmi aktywnymi. Nie zamykają się w domu. Nie zgadzają na stereotypy. Chcą być szczęśliwi i poży-
teczni. Uczestniczyć i działać w życiu społecznym. Trzeba im w tym jednak pomóc. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO WP) przeznacza znaczne środki na wsparcie osób starszych.

w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

www.rpo.podkarpackie.pl


