Projekt W sile wieku

Stawiamy na aktywnoæ seniorów!

NA DOBRY POCZ¥TEK DNIA
KAWA I RUCH
Jest wtorek 7.30. Mimo wczesnej
pory na ul. Okulickiego jest spory ruch.
Ludzie kieruj¹ siê w stronê Szpitala im.

nimum trzy razy w tygodniu. Seniorzy
chêtnie korzystaj¹ równie¿ ze sprzêtów znajduj¹cych siê w Klubie: rowerów do æwiczeñ, w tym poziomego i
foteli do masa¿u.

Rydygiera lub na zakupy do dyskontu
znajduj¹cego siê w jednym z bloków.
Mijam sklep, zak³ad fryzjerski na rogu
i dostrzegam ¿ó³te plakaty w oknie. Od
wejcia w Klubie Samopomocy unosi
siê przyjemny zapach wie¿o mielonej
kawy. W niewielkiej kuchni t³ok. Panie
czekaj¹c w kolejce do ekspresu opowiadaj¹ sobie jak spêdzi³y wczorajsze
popo³udnie, dyskutuj¹ o planach na
pozosta³¹ czêæ tygodnia.
W s¹siedniej sali panowie przegl¹daj¹ gazety i dyskutuj¹ o bie¿¹cych
wydarzeniach. Obok kilka seniorek intensywnie æwiczy na rowerkach i rotorach: od kiedy tu jestem lepiej chodzê, mówi jedna z nich.  W grupie
³atwiej siê zmotywowaæ do æwiczeñ,
kole¿anki zachêcaj¹, dopinguj¹, pracownicy chwal¹ za postêpy i zaanga¿owanie, a w domu  samemu trudniej,
nie chce siê.
Po chwili wszyscy spotykaj¹ siê w
g³ównej sali, by omówiæ z pracownikami plan dnia. Co robiæ, gdy pogoda nie zachêca do spacerów? Dzi
mia³o byæ wyjcie nad Zalew z kijkami do nordic walking i æwiczenia na
si³owni na powietrzu, tymczasem od
rana pada deszcz. W Klubie na
wszystko jest sposób. Æwiczenia bêd¹
 pani Iza daje wycisk lepszy ni¿
Chodakowska  ¿artuj¹ seniorzy. Pracownicy Klubu zajêcia dopasowuj¹ do
mo¿liwoci fizycznych uczestników 
dla tych mniej sprawnych proponuj¹
zajêcia przy stole lub z wykorzystaniem krzese³. S¹ æwiczenia z tamami,
pi³kami, ciê¿arkami, nawet na stepach.
 Zale¿y nam, by nasi uczestnicy byli
jak najd³u¿ej sprawni, codzienny ruch
bardzo im w tym pomaga.  Relacjonuje pani Iza. Zajêcia ogólno-usprawniaj¹ce odbywaj¹ siê w placówce mi-

PO ÆWICZENIACH
FIZYCZNYCH
CZAS NA UMYS£OWE
Seniorzy chêtnie uczestnicz¹ w æwiczeniach pamiêciowych, rozwi¹zuj¹
krzy¿ówki, sudoku i ³amig³ówki. Treningi pamiêci s¹ sta³ym elementem naszego harmonogramu. Przywi¹zujemy
do nich du¿¹ wagê, staramy siê by by³y
urozmaicone: gramy w skojarzenia, w
zapamiêtywanie s³ów  opowiada terapeutka, pani Kasia  rozdaj¹c uczestnikom materia³y z zadaniami. By zapobiegaæ wystêpowaniu zaników pamiêci i demencji umys³ trzeba æwiczyæ 
dodaje.
Po zajêciach pamiêciowych czas na
krótk¹ przerwê. W planach na dzi s¹

jeszcze wyjcie do kina, zajêcia plastyczne i gry stolikowe  ulubione to
Rummikub, Dixit i 5 sekund, oraz popularne gry karciane: Remik i Tysi¹c.
W KLUBIE
CZAS SZYBKO MIJA
Przychodzê tu od roku. Wczeniej
myla³am, ¿e trudno bêdzie mi siê
zmobilizowaæ do codziennej obecnoci,
ale teraz, gdy nie mogê przyjæ jeden,
dwa dni  to ju¿ têskniê  relacjonuje pani Zofia. Tutaj zawsze co siê
dzieje: mo¿na porozmawiaæ, po¿artowaæ z innymi uczestnikami. Pracownicy nieustannie proponuj¹ nam nowe
aktywnoci. W ka¿dym tygodniu
gdzie wychodzimy: do kina,
do groty solnej, na zumbê, na krêgle,
jedzimy na wycieczki. Mamy zajêcia
z ceramiki, wyrobu wiec, uk³adania
kompozycji z ¿ywych i ciêtych kwiatów, batiku, decoupage. Szyjemy, malujemy. Przypominamy sobie dawne
umiejêtnoci i uczymy siê nowych.
Nasi seniorzy s¹ bardzo kreatywni i
zaanga¿owani w zajêcia, czêsto zaskakuje nas ich pomys³owoæ. Wszystkie
prace, które zdobi¹ Klub zosta³y wykonane przez nich. Swoimi wyrobami
obdarowuj¹ równie¿ najbli¿szych.  To
okazja do pochwalenia siê nowymi,
zdobytymi na zajêciach umiejêtnociami  t³umaczy terapeutka pani Karolina.
Miêdzy zajêciami jest czas na obiad
i podwieczorek. Mo¿na te¿ uci¹æ sobie drzemkê lub zrelaksowaæ siê w fotelu masuj¹cym.
Tutaj czas p³ynie inaczej ni¿ w czterech cianach  szybciej. Cz³owiek nie
jest sam, nie ma czasu na przemylenia
i smutki. Moje doros³e dzieci wychodz¹ do pracy, a ja do Klubu  podsumowuje jeden z seniorów.
JAK TO DZIA£A?
W Krakowie funkcjonuje piêæ Klubów Samopomocy  cztery Aktywizacyjne i jeden Klub Samopomocy 
Specjalistyczny. Kluby zapewniaj¹ 100
miejsc, po 20 w ka¿dym.
Aby zostaæ uczestnikiem Klubu nale-

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 19/1  2,
tel. 668 254 980,
l
Klub Samopomocy  Aktywizacyjny, ul. Bronowicka 19/5,
tel. 12 626 04 67.
l
Biuro Projektu W sile wieku ul. Józefiñska 14,
tel. 12 616 53 30
W okresie od 1.03.2017 r. do 28.02.2020 r. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej realizuje projekt pn.: W sile wieku, wspó³finansowany
ze rodków Unii Europejskiej w ramach 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.
l

¿y z³o¿yæ wniosek wraz z zawiadczeniem lekarskim bezporednio w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Józefiñska
14, Klubach Samopomocy, lub w lokalach Filii MOPS za porednictwem
poczty lub pracownika socjalnego.
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.;

niesamodzielnych, pracownik socjalny
i psycholog. W Klubie Specjalistycznym dodatkowo logopeda i pielêgniarka. W zale¿noci od rodzaju dzia³añ
proponowanych uczestnikom, do
wspó³pracy zapraszani s¹ równie¿ specjalici z innych dziedzin.
NA SPECJALNE POTRZEBY
 SPECJALISTYCZNY KLUB
Klub Samopomocy  Specjalistyczny
na os. Krakowiaków 2, jest jedyn¹ w
Krakowie Placówk¹ dzia³aj¹c¹ dla osób
po 60-tym roku ¿ycia, po przebytym
udarze mózgu, cierpi¹cym na Alzheimera lub inne choroby otêpienne, która zapewnia podopiecznym transport z
i do miejsca zamieszkania. Seniorzy,
którzy ze wzglêdu na swoje dolegliwoci wymagaj¹ szczególnego wsparcia,
codziennie pod okiem specjalistów staraj¹ siê opóniaæ i niwelowaæ postêpy
choroby. Korzystaj¹c z pomocy terapeutów i opiekunów æwicz¹ sprawnoæ
ruchow¹ oraz umys³ow¹.
Uczestnicz¹ w treningach pamiêci,
ró¿norodnych zajêciach terapeutycznych i warsztatowych. Podczas spotkañ
indywidualnych z logoped¹ pracuj¹ nad

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.).
Pakiet us³ug jest dobierany indywidualnie dla ka¿dego seniora, po przeprowadzeniu identyfikacji jego potrzeb i
potencja³u, jeli spe³nia warunki formalne i zdecyduje siê na rozpoczêcie
udzia³u w projekcie. Najbardziej potrzebuj¹cym zapewniany jest dowóz z
miejsca zamieszkania do i z Klubu Samopomocy.
W Klubach Samopomocy Aktywizacyjnych z uczestnikami pracuj¹ stale terapeuci zajêciowi, opiekunowie osób

popraw¹ wyrazistoci mowy lub ucz¹
siê komunikacji pozawerbalnej. Specjalici dbaj¹, by zajêcia by³y atrakcyjne
i ró¿norodne oraz jak najbardziej dopasowane do potrzeb i mo¿liwoci uczestników.
Dzia³alnoæ Klubu jest du¿ym wsparciem dla rodzin uczestników. Seniorzy
odbierani s¹ rano z miejsca zamieszkania i przez oko³o 78 godzin uczestnicz¹ w zajêciach organizowanych w placówce. W tym czasie ich bliscy mog¹
kontynuowaæ aktywnoæ zawodow¹,
za³atwiæ wa¿ne dla siebie sprawy.
Opiekunowie faktyczni tak¿e korzystaj¹ ze wsparcia specjalistów zatrudnionych w Klubie. Odbywaj¹ spotkania
indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym i uczestnicz¹
w warsztatach tematycznych dotycz¹cych ró¿nych aspektów funkcjonowania i sprawowania opieki nad osobami
starszymi: ¿ywienia, pielêgnacji, organizowania czasu wolnego. Otrzymuj¹
równie¿ informacje na temat mo¿liwoci korzystania z us³ug oferowanych seniorom na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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