
W RAMACH PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI DDP OFERUJE 

SWOIM KLIENTOM, W 

SZCZEGÓLNOŚCI: 

 pobyt w DDP do 8 godzin dziennie, od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni świątecznych,  

 usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w tym 

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej 

 dwa posiłki, w tym dwudaniowy obiad, 

podawany w siedzibie DDP 

 możliwość udziału w zajęciach 

wspomagających i aktywizacyjnych, 

terapeutycznych, plastycznych, 

muzycznych i wspierających ruchowo 
 
 możliwość udziału w wydarzeniach 

kulturalnych, imprezach rekreacyjnych i 

towarzyskich 
 
 pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności 

oraz samodzielności życiowej 

 dostęp do książek i środków masowego 

przekazu 

 pomoc psychologiczna 
 
 poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących 

spraw życia codziennego np. udzielania 

pomocy w kontaktach z placówkami służby 

zdrowia i urzędami 

 przewóz dostępny dla możliwie największej liczby 

klientów DDP, którzy nie są w stanie 

samodzielnie dotrzeć do DDP, a opiekunowie 

faktyczni/członkowie rodziny nie mogą zapewnić 

dowozu klienta do DDP, z zastrzeżeniem 

możliwości organizacyjnych i logistycznych 

przewozu w DDP oraz z uwzględnieniem 

kolejności zgłoszeń zapotrzebowania na przewóz 

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOSTĘP 

DO USŁUG W DDP? 

 
Szczegółowe zasady rekrutacji określa 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie pn.: Mój drugi dom 
 
- zapewnienie wsparcia dla osób 

niesamodzielnych w dziennych domach 

pomocy we Wrocławiu. 

 
Istotne informacje dostępne są na stronie 

internetowej Miejskiego Centrum Usług 

Socjalnych we Wrocławiu: 

https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-

dom.html 

oraz na stronie internetowej Partnera projektu 

Fundacji Bajkowy Świat z siedzibą we Wrocławiu: 

http://www.fundacjabajkowyswiat.org/ 
 
 
lub pod adresem 
 
Biuro projektu 
 
Miejskie Centrum Usług Socjalnych 
 
we Wrocławiu ul. Mączna 3 
 
telefon: +48 71 376 99 40, 
 
faks: +48 71 376 99 05, 
 
mcus@mcus.pl 
 
 
Lider projektu Podmiot realizujący projekt Partner projektu  
 

  

 

 

- zapewnienie wsparcia dla osób 
niesamodzielnych w dziennych 
domach pomocy we Wrocławiu 

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

 
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne 

Działanie: 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług 

społecznych współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom.html
https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom.html


 
Działania prowadzone w ramach projektu pn.: Mój 

drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób 

niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we 

Wrocławiu realizowane są przez Miejskie Centrum 

Usług Socjalnych we Wrocławiu działające z ramienia 

Gminy Wrocław w partnerstwie z Fundacją Bajkowy 

Świat z siedzibą we Wrocławiu oraz we współpracy z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

W marcu 2019 roku uruchomiliśmy 

działalność Dziennego Domu Pomocy 

przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu. 

Od sierpniu 2019 r. funkcjonują Dzienne 

Domy Pomocy nr 1 oraz nr 2 przy ul. 

Semaforowej 5, natomiast od stycznia 

2020 r. Dzienny Dom Pomocy przy ul. 

Skoczylasa 8. 

 

DZIENNY DOM POMOCY 
 
– CO TO ZA OŚRODEK? 

 
Dzienny Dom Pomocy (zwany dalej: DDP) to 

dzienny ośrodek wsparcia funkcjonujący w 

ramach systemu pomocy społecznej, 
 
w którym realizowane będą usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym 

wspomagające aktywizację w sferze fizycznej, 

intelektualnej oraz społecznej. 

DO KOGO KIEROWANE JEST WSPARCIE W 

DDP? 

 
 DDP przeznaczony jest dla starszych, 

niesamodzielnych mieszkańców Wrocławia, 

którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub 

wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego, a rodzina lub inne osoby bliskie 

nie są w stanie tej opieki zapewnić 

 
 wsparciem zostaną również objęci 

opiekunowie faktyczni klientów DDP, 

najczęściej członkowie rodzin, w zakresie 

edukacji, poradnictwa oraz wsparcia w 

opiece nad osobami niesamodzielnymi. 

 
W pierwszej kolejności wsparcie w postaci 

pobytu w DDP będzie kierowane do osób 

z niskim dochodem (w przypadku rodzin z niskim 

dochodem na osobę w rodzinie) oraz do osób 

niepełnosprawnych. 

 
 

Pobyt w DDP jest odpłatny. Odpłatność będzie 

określona po przeprowadzonym postępowaniu 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  

a jej wysokość zostanie wskazana w 

indywidualnej decyzji administracyjnej 

wydanej zgodnie z przepisami ustawy  

o pomocy społecznej. 
 

JAK STARAĆ SIĘ O WSPARCIE W DDP? 

- czyli działania w pięciu krokach: 

 

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz 

deklarację uczestnictwa i złóż osobiście w 

Miejskim Centrum Usług Socjalnych we 

Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 w 

Sekretariacie (pon.-pt. godz. 7.30-15.30) 

lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy 

firmy kurierskiej. 

2. Napisz wniosek o przyznanie pobytu w DDP i złóż 

w MOPS na ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu lub 

we właściwym Zespole Terenowym Pracowników 

Socjalnych w MOPS. 

3. Oczekuj na decyzję administracyjną wydaną 

przez MOPS. 

4. Zgłoś się do DDP w celu załatwienia 

pozostałych formalności. 

 

Liczba miejsc w DDP jest ograniczona. 

 

O kolejności przyjęcia osób decyduje liczba 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji z 

uwzględnianiem kryteriów dostępu i kryteriów 

premiujących oraz termin złożenia wniosku 

przez klienta. 

 


