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Przygotowania
Dnia 4 stycznia 2019 roku złożono wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego    
w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”

Podpisanie Porozumienia Nr 11/2019/D o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub 
wyposażenie placówki „Senior+” nastąpiło 8 maja 2019 roku oraz Aneksu do Porozumienia 
w sprawie zakresu zadao i wyposażenia nastąpiło dnia 28 listopada 2019 roku.  

Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu została Firma Handlowo-Usługowa „M&W”   
Marek Dypolt z Jabłówka, zakres prac obejmował:

 roboty rozbiórkowe wraz z demontażem istniejących instalacji, 

 roboty budowlano – montażowe oraz wykooczeniowe,

 wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania,

 wykonanie rekuperacji pomieszczeo,

 wykonanie schodów zewnętrznych wraz z platformą dla niepełnosprawnych.



Otrzymane dotacje na adaptację pomieszczeo 
i ich wyposażenie na działalnośd 
Dziennego Domu „Senior+”

 Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 300 000,00 zł

 Środki z budżetu Gminy Żnin – 291 906,58 zł

 Łączna wartośd projektu – 591 906,58 zł



Rozpoczęcie prac budowlanych

26 sierpnia 2019 roku 





Prace remontowe dobiegają kooca



Listopad 2019



Oddanie do użytkowania 

Styczeo 2020





Decyzją Paostwowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Żninie 
z dnia 30 grudnia 2019 roku uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie pomieszczeo 
na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”



Plan dnia                                   Zatrudnienie
800 – 900 Przybycie seniorów

900 – 1000     Śniadanie

1000 – 1015  Czynności higieniczne

1015 – 1400  Zajęcia terapeutyczne i ruchowe ( m.in. warsztaty plastyczne i rękodzielnicze).                             
W trakcie zajęd przerwa na kawę i herbatę.                                                                          
Zajęcia grupowe i indywidualne dostosowane do potrzeb i zainteresowao.

1400 – 1500  Obiad

1500 – 1530  Odpoczynek, zajęcia dowolne (m. in. gry stolikowe), rozwijanie zainteresowao   
własnych

1530  Zakooczenie zajęd i dowóz seniorów do domu

• Instruktor terapeuta
• Opiekun animator



Dziękujemy za uwagę


