ROK KLUBÓW SAMOPOMOCY
W Nowej Hucie na osiedlu Krakowiaków i ulicy Okulickiego od roku
dzia³aj¹ Kluby Samopomocy prowadzone przez Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej w Krakowie, w ramach projektu pn.: W sile wieku, wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Ma³opolskiego na lata 20142020 oraz Gminy Miejskiej Kraków. Projekt
jest skierowany do mieszkañców Krakowa, którzy ze wzglêdu na podesz³y
wiek (60+), stan zdrowia lub niepe³nosprawnoæ wymagaj¹ opieki lub
wsparcia w zwi¹zku z trudnociami w wykonywaniu podstawowych czynnoci dnia codziennego, a tak¿e do ich opiekunów faktycznych.
W Krakowie dzia³a piêæ Klubów Samopomocy, w tym jeden Klub Samopomocy Specjalistyczny. Kluby zapewniaj¹ 100 miejsc, po 20 w ka¿dym.
Seniorzy korzystaj¹cy z oferty projektu potrzebuj¹ wsparcia w prostych
czynnociach dnia codziennego. Niektórym brakuje bliskich, z którymi
mogliby porozmawiaæ, aktywnie spêdzaæ czas, dzieliæ siê codziennymi radociami i smutkami.
AKTYWNI SENIORZY
Z OKULICKIEGO
Ka¿dy z Klubów ma swoj¹ specyfikê,
ze wzglêdu na ró¿norodnoæ osób, które korzystaj¹ ze wsparcia w danej placówce. Spo³ecznoæ Klubu przy ul.

Okulickiego stanowi¹ nowohuccy seniorzy nastawieni na aktywnoæ fizyczn¹, koncentruj¹cy siê na dzia³aniach,
które pomagaj¹ im utrzymaæ sprawnoæ
ruchow¹ na optymalnym poziomie.
Æwiczenia ogólnousprawniaj¹ce s¹
obowi¹zkowym punktem ka¿dego dnia
zajêæ. Uczestnicy staraj¹ siê równie¿
maksymalnie wykorzystywaæ sprzêt
zakupiony do placówki  je¿d¿¹ na rowerkach pionowych i rowerze poziomym, niezale¿nie od pogody spaceruj¹ z kijkami nordic walking, wykonuj¹
æwiczenia z tamami, pi³eczkami i masami, poprawiaj¹c sprawnoæ motoryki
r¹k. Chêtnie ze sob¹ rywalizuj¹ podczas rozgrywek towarzyskich  wielk¹
popularnoci¹ ciesz¹ siê wród nich
wszelkie gry planszowe, których w klubie nie brakuje.
W ramach us³ug oferowanych w projekcie seniorzy maj¹ mo¿liwoæ brania
udzia³u w ró¿norodnych wyjciach organizowanych na terenie Krakowa i nie
tylko. Najwiêksz¹ popularnoci¹ ciesz¹
siê wycieczki do muzeów, na seanse
kinowe i spektakle teatralne, a tak¿e
wyjcia na basen, do groty solnej i tê¿ni solankowej, które organizowane s¹ z
du¿¹ systematycznoci¹.
Seniorzy polubili równie¿ grê w krêgle i czêsto z dum¹ opowiadaj¹ o reak-

nie da siê jednak ukryæ, ¿e by³o to
wyzwanie ponad si³y.  Kiedy jedno z
rodziców wymaga³o konsultacji u lekarza, a by³a to sytuacja czêsta, musia³am
zabieraæ na wizytê oboje. Wiêkszoæ
lekarzy, których odwiedza³am sugerowa³a umieszczenie rodziców w ca³odobowej placówce, widzieli, ¿e ledwo

 mówi otwarcie. Jej historia pokazuje
jak wa¿ne s¹ takie miejsca.  Rodzin
zmagaj¹cych siê na co dzieñ z podobnymi problemami jest znacznie wiêcej
i 20 miejsc to zdecydowanie za ma³o,
ale mam nadziejê, ¿e bêdzie wiêcej.
JAK ZOSTAÆ UCZESTNIKIEM
KLUBU?
Aby zostaæ uczestnikiem Klubu nale¿y z³o¿yæ wniosek wraz z zawiadczeniem lekarskim bezporednio w siedzibie MOPS w Krakowie, ul. Józefiñska
14, w Klubach Samopomocy, lub
w lokalach Filii MOPS  za porednictwem poczty lub pracownika socjalnego. Pakiet us³ug jest dobierany indywidualnie po przeprowadzeniu identyfikacji potrzeb i potencja³u osoby, która
spe³nia warunki formalne i zdecyduje
siê na rozpoczêcie udzia³u w projekcie.
Najbardziej potrzebuj¹cym zapewniany
jest dowóz z miejsca zamieszkania do
i z klubu samopomocy.

dajê radê!  wspomina nasza bohaterka, która pomimo sugestii, z ró¿nych
wzglêdów nie chcia³a zdecydowaæ siê
na taki krok. Prze³om nast¹pi³, gdy rodzice zostali zakwalifikowani do rodowiskowego Domu Samopomocy.
 To by³y 4 godziny dziennie i rodziców trzeba by³o tu dowieæ  na sta³e
mieszkamy na drugim koñcu Krakowa
 ale by³a to wyrana pomoc. Pani
Lucyna mia³a ma³¹ chwilê wytchnienia.
Moment kiedy rodzice zostali przyjêci
do Klubu na os. Krakowiaków otwarcie nazywa powrotem do ¿ycia zarówno dla siebie jak i dla nich.  Rodzice
maj¹ motywacjê, by wstaæ rano z ³ó¿ka, ubraæ siê, wyjæ z domu. Praca,
jak¹ wykonuj¹ z nimi terapeuci przynosi bardzo widoczne efekty, ich stan
znacznie siê poprawi³! Gdy przychodzi
weekend wyranie widaæ jak bardzo
brakuje im pobytu w Klubie  podkrela moja rozmówczyni, która twierdzi,
¿e pomys³odawca tej formy wsparcia
powinien dostaæ Nobla! Ta forma pomocy daje jej mo¿liwoæ chocia¿by
pójcia do lekarza z jednym z rodziców, ale tak¿e zrobienia zakupów, czy
wreszcie zajêcia siê sob¹, bo jak otwarcie przyznaje, wczeniej zaniedbywa³a
w³asne zdrowie. Nie wyobra¿a sobie
ju¿ powrotu do koniecznoci sprawowania ca³odziennej opieki nad dwójk¹
schorowanych rodziców. Ze strachem
myli o momencie kolejnej kwalifikacji. Uczestnikiem Klubu zostaje siê
bowiem na pó³ roku.  Nie wiem, co
bym zrobi³a, gdybym straci³a tê pomoc

Kluby otwarte s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku (w dni robocze) w godzinach od
7.00 do 17.00 i zapewniaj¹ wsparcie
³¹cznie 100 osobom po 60 roku ¿ycia
w formie us³ug:
l opiekuñczo-pielêgnacyjnych: pomoc w spo¿ywaniu posi³ków, w podstawowych czynnociach ¿yciowych,
opiekê higieniczn¹, dowóz dla wybranych uczestników z miejsca zamieszkania do i z klubu samopomocy;
l aktywizuj¹co-usprawniaj¹cych:
organizacja czasu wolnego, zajêcia terapeutyczne podnosz¹ce sprawnoæ
i aktywizacjê w formie indywidualnej
lub grupowej; imprezy integracyjne,
rekreacyjno-turystyczne, terapie zajêciowe: kulinarna, reminiscencyjna, informatyczna, rozrywkowa, ergoterapia,
ruchowa, logopedyczna, arteterapia,
muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia etc.;
l wspomagaj¹cych: mo¿liwoæ uzyskania wsparcia w postaci informacji,
edukacji i poradnictwa w formie indywidualnej poprzez bezporedni kontakt
pracownika socjalnego z uczestnikiem
projektu (m.in. reprezentowanie interesów, pomoc w umawianiu wizyt u lekarza, pomoc w ustaleniu stopnia niepe³nosprawnoci etc.), a tak¿e poprzez
wsparcie wiadczone dla opiekunów
faktycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie psychologiczne, warsztaty tematyczne, m.in. z zakresu: dba³oci o zdrowie opiekunów osób starszych, higieny psychicznej opiekunów
osób starszych etc.).

l Klub Samopomocy  Specjalistyczny, os. Krakowiaków 2,

tel. 660 637 847

l Klub Samopomocy  Aktywizacyjny, ul. Okulickiego 51/279,

tel. 668 375 795

l Klub Samopomocy  Aktywizacyjny, ul. Gdañska 5,

tel. 660 637 805

l Klub Samopomocy  Aktywizacyjny, ul. Grzegórzecka 19/12,

tel. 668 254 980

l Klub Samopomocy  Aktywizacyjny, ul. Bronowicka 19/5,

tel. 12 626 04 67

cjach wnuków na wieæ o liczbie punktów zdobywanych podczas kolejnych
rozgrywek.
Liczba miejsc w ka¿dym z Klubów
ograniczona jest do 20, co sprzyja tworzeniu przyjaznej, domowej atmosfery,
któr¹ seniorzy bardzo doceniaj¹. Panie
wymieniaj¹ siê przepisami, a podczas
zajêæ kulinoterapii przygotowuj¹ wspólnie ciasta i inne ulubione potrawy.
Przynosz¹ do klubu wyhodowane przez
siebie kwiaty i dziel¹ siê sadzonkami,
a podczas hortiterapii ucz¹ siê jak tworzyæ kompozycje z ¿ywych i sztucznych rolin. Panowie chêtnie oddaj¹ siê
grze w karty i dzia³aniom podczas których mog¹ wykorzystywaæ swoje techniczne umiejêtnoci. Wszyscy chêtnie
bior¹ udzia³ w zajêciach tanecznych,
choæ panie ci¹gle narzekaj¹ na deficyt partnerów. Seniorzy odkrywaj¹ w
sobie równie¿ nowe pasje i talenty:
chêtnie ucz¹ siê decoupageu, poznaj¹
tajniki wyrobu wiec, kosmetyków naturalnych i ceramiki u¿ytkowej.
Uczestnicy pamiêtaj¹ o swoich imieninach, pomagaj¹ sobie wzajemnie i
pielêgnuj¹ przyjanie równie¿ po zakoñczeniu uczestnictwa w projekcie.
POWRÓT DO AKTYWNOCI
Klub Samopomocy  Specjalistyczny
na os. Krakowiaków 2 jest jedynym w
Krakowie dedykowanym osobom po
60. roku ¿ycia, po przebytym udarze
mózgu, cierpi¹cym na Alzheimera lub
inne choroby otêpienne, zapewniaj¹cym podopiecznym transport z i do
miejsca zamieszkania. W kameralnym
gronie seniorzy, którzy ze wzglêdu na
swoje dolegliwoci wymagaj¹ szczególnego wsparcia, codziennie pod
okiem specjalistów staraj¹ siê opóniaæ
i niwelowaæ postêpy choroby. Przy

seniorów zdoby³y dogoterapia i wszelkie zajêcia manualne. Ogromn¹ radoæ
sprawiaj¹ im wizyty u fryzjera i kosmetyczki, a metamorfozy kolejnych
uczestników s¹ chêtnie przez nich komentowane przy wspólnej kawie.
Korzyci z realizacji projektu W sile
wieku odczuwaj¹ równie¿ rodziny
uczestników, które na co dzieñ siê nimi
opiekuj¹. Dziêki temu, ¿e uczestnicy s¹
odbierani rano z miejsca zamieszkania,
przez oko³o 7 8 godzin uczestnicz¹ w
zajêciach klubowych, a potem s¹ odwo¿eni  pozostali domownicy mog¹
kontynuowaæ pracê zawodow¹ i maj¹
trochê czasu dla siebie. Opiekunowie
faktyczni korzystaj¹ równie¿ ze wsparcia specjalistów w formie rozmów indywidualnych i warsztatów grupowych.
W zale¿noci od potrzeb zdobywaj¹c
wiedzê na temat mo¿liwoci korzystania z us³ug oferowanych seniorom na
terenie Gminy Miejskiej Kraków, a tak¿e praktyczne wskazówki dotycz¹ce
sprawowania codziennej opieki, ¿ywienia i pielêgnacji seniorów.
DU¯O, LECZ CI¥GLE MA£O
O tym, jak bardzo potrzebne s¹ takie
miejsca wiadczy nie tylko wci¹¿ rosn¹ca lista rezerwowa, ale równie¿ bezporednie opinie osób korzystaj¹cych z
klubów. Warto pamiêtaæ, ¿e  choæ pomoc z za³o¿enia skierowana jest do seniorów  korzystaj¹ z niej tak naprawdê ca³e rodziny. Przekonuje o tym historia pani Lucyny, która zgodzi³a siê
opowiedzieæ o sobie i swoich rodzicach. Ojciec pani Lucyny choruje od
oko³o 10 lat, udar oraz choroba Al-

wsparciu terapeutów i opiekunów æwicz¹ sprawnoæ ruchow¹, odbywaj¹ treningi pamiêci, a wspólnie z logoped¹
pracuj¹ nad popraw¹ wyrazistoci
mowy lub ucz¹ siê komunikacji pozawerbalnej. Pracownicy klubu dbaj¹, by
zajêcia by³y ró¿norodne, atrakcyjne i
rozwijaj¹ce. Du¿¹ popularnoæ wród

zheimera stopniowo wy³¹cza³y go z ¿ycia. Kiedy 3 lata temu zachorowa³a
mama, ¿ycie pani Lucyny zaczê³o krêciæ siê tylko wokó³ rodziców. Szybko
okaza³o siê, ¿e musi siê do nich wprowadziæ  zostawiaj¹c swoj¹ rodzinê.
Codziennoæ z dwójk¹ chorych rodziców by³a wyzwaniem, które podjê³a 

l Biuro Projektu W sile wieku, ul. Józefiñska 14,

tel. 12 616 53 30

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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