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Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług opiekuńczych 

KONTRAKT TRÓJSTRONNY OKREŚLAJĄCY INDYWIDUALNY ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
„Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Międzyrzec Podlaski”, 

opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego 
 i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych 
 w społeczności lokalnej 

Dane osoby objętej wsparciem: 

Dane uczestnika 
projektu 

Imię  

Nazwisko 

Ilość godzin świadczonych w dni powszednie  

Ilość godzin świadczonych w soboty, niedziele, święta oraz godziny nocne  

 

INDYWIDUALNY ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

POMOC W ZASPOKAJANIU CODZIENNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH 

Np.: 

Uwagi 

 czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych  

 przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków  

 pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie  

 czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym 

utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, 

bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych 

zakupów oraz regulowanie opłat domowych 

 

 czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc  

w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych 
 

    czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego  

    pomoc przy przemieszczaniu się  

OPIEKA HIGIENICZNA 

Np.: 
 

 czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej  

 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych  
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 zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych  

 pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej,  

 układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji  

PIELĘGNACJA ZALECONA PRZEZ LEKARZA, która obejmuje: 

 

 

 czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub 

dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki 

środowiskowe 

 

ZAPEWNIENIE KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM, 

Np.: 

 

 czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z 

rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz 

społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby 

korzystającej z usług 

 

 czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej  

 
1) Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej pomocy 

 w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.  
2) Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość osoby potrzebującej 

pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w tym respektowanie prawa do poszanowania 
 i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki 
higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.  

3) Organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, uwzględnia jak 

najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby potrzebującej pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu, jak i osoby świadczącej usługi. Jeśli konieczne jest np. dźwiganie osoby 

unieruchomionej, osobie świadczącej usługi opiekuńcze powinien być zapewniony sprzęt 

wspomagający lub pomoc drugiej osoby. 

 

Sporządzono dnia ……………………….. 

 
 
 …………………………………………………………………………………    ……………………………………………………………………. 
Podpis opiekuna/opiekunki       Podpis Uczestnika projektu/ opiekuna prawnego 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..   . 
Podpis pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym    

ZATWIERDZAM: 

 

………………………………………………………………………………….. 

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej  


