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         Ogłoszenie naboru mieszkańca do  mieszkania wspomaganego

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej jako Instytucja Prowadząca Mieszkanie

Wspomagane ogłasza  nabór  mieszkańców   do  zamieszkania  w  mieszkaniu  wspomaganym

na terenie miejscowości Biała.

 Mieszkanie  Wspomagane   oferuje  Mieszkańcowi  miejsce  zamieszkania  oraz  zapewnia

niezbędne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu   w postaci:

 opiekuna mieszkania, pracownika socjalnego, opiekunki 

 usługi wspierające pobyt w formie usług opiekuńczych

 usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu

Do Mieszkania  Wspomaganego może zostać  przyjęta:

1)  osoba z chorobami  neurologicznymi,  do których zaliczyć  należy  osoby po udarach mózgu,

osoby  z  polineuropatią  i  zwyrodnieniami  kręgosłupa,  czy  też  osoby  z  chorobami

neurodegeneracyjnymi-otępiennymi,  innymi  niż  Choroba  Alzheimera  czy  choroba  Parkinsona

(tj.  SM,  zespół  Hakima,  choroba  ciał  Lewy`ego,  choroba  Picka  i  inne);  osoba  z  chorobą

Alzheimera; osoba z chorobą Parkinsona;

2) lub osoba z grupy wiekowej 60+ (zgodnie z założeniami modelu),

3) osoby zamieszkałe na terenie  gminy Biała.

Lokalizacja mieszkania

 Mieszkaniec otrzymuje miejsce zamieszkania zlokalizowane w miejscowości Biała   

ul. Nyska 3/1A

 Mieszkaniec  zamieszka  w  pokoju  jednoosobowym  .  Podstawowe  wyposażenie

i umeblowanie pokoju są zapewnione.

 Wszystkie  wspólne  pomieszczenia  tj.  kuchnia,  łazienka,  przedpokój  są  przeznaczone

dla wspólnego użytku i służą Mieszkańcom Mieszkania Wspomaganego.

              Oferty kandydatów do zamieszkania  w mieszkaniu wspomaganym można
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składać w terminie od 12.04.2022  r. do 23.04.2022  , w miarę możliwości załatwiać za
pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, e-mail: ops@biala.gmina.pl , elektronicznej
skrzynki  podawczej  e-PUAP,  osobiście  w godzinach pracy Ośrodka pn-pt  7.30-15.30 ,
za  pośrednictwem  poczty   na  adres:  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  ul.  Prudnicka  29
48-210 Biała w kopertach   z dopiskiem    ” Nabór do mieszkania wspomaganego „

Dodatkowe informacje udzielane  są  pod nr.tel.77 4387 140

Załączniki:

1. Formularz Zgłoszeniowy

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

                                                                                                                  Maria Klimowicz

                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej 
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