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W odpowiedzi na zapylanie z dnia 18 czerwca 2019 roku dotyczqce budowy
sieci wsparcia Srodowiskowego dla os6b starszych i niepelnosprawnych informujg,
Ze w poruszanym przez Pana temacie odpowiedZ zostala udzielona pismem
zdnia 18 lutego 2019 r., znak ORG.152.1.2019.
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Lubart6w, dnia 18.02.2019

r.

Pan Tomasz Kr6wczyfski

Radny Rady Miasta tubart6w

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 1 i 3 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia
Centrum Dziennej Opieki dla Senior6w i Os6b Niepelnosprawnych na bazie zasob6w
lokalowych Domu Pomocy Spolecznej dla Doroslych Zgromadzenia Si6str Felicjanek
w Jadwinowie uprzejmie informujg, 2e jestem zainteresowany poszerzeniem oferty
instytucjonalnego wsparcia systemowego adresowanego do os6b starszych
i niepelnosprawnych.

dla os6b starszych i niepelnosprawnych, kt6re maj4
trudnoSci z samodzielnym zaspokajaniem potrzeb 2yciowych i wymagaj4 wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, Gmina Miasto Lubart6w realiz:uje zadarue wlasne
o charakterze obowiqzkowym w formie uslug opiekuriczych oruz specjalistycznych uslug
opiekunczych, a dla os6b o szczeg6lnych problemach zdrowotnych Swiadczone s?
specjalistyczne ustugi opiekuricze dla os6b z zabwzeniami psychicznymi, stanowi4ce zadarrie
zlecone. Realizacjg tych zadafi gmina zlecila podmiotowi wylonionemu w otwartym
konkursie ofert tj. Lubelskiemu Oddzialowi Okrggowemu Polskiego Czerwonego KrryZa
w Lublinie.
JednoczeSnie nadmieniam, 2e

Poza ww. formami wsparcia Srodowiskowego, osobom starszym i niepelnosprawnym
udzielana jest r6wnie2 pomoc instlrtucjonalna w Dziennym Domu Pomocy Spolecznej.

Proponowana przez Pana forma opieki skierowana do os6b starszych
i niepelnosprawnych stanowi uzupelnienie dotychczasowego systemu wsparcia, kt6ry
zapewria tym osobom poczucie bezpieczeristwa, jak najdtulsze utrzymanie aktywnoSci,
autonomii i pozostawanie w dotychczasowym Srodowisku. Dlatego, maj4c na celu ich dobro,
zostan4 podjgte dzialarria w kierunku poszerzenia oferty instytucjonalnego wsparcia,
a oferowana pomoc Siostry Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej Zgromadzenia Si6str
Felicjanek w Jadwinowie zostanie uwzglgdniona w budowaniu sieci wsparcia
Srodowiskowego dla senior6w i os6b niepelnosprawnych Naszego Miasta.
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