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Daj sobie trochę czasu

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie, ul. Odmętowa 4, 31-979 Kraków , KRS 0000249071, NIP 6782972883

1. OPIEKA WYRĘCZAJĄCA: 

Realizowana w formie całodobowych i dziennych 
turnusów pobytowych w Centrum Opieki Wyręczającej, 
dla osób do 26. roku życia, spełniających przesłanki 
opisane w Regulaminie.Turnusy pobytowe w ramach 
projektu w  COW organizowane są  systematycznie 
w określonych terminach.W ramach każdego z 
turnusów podopieczni konsultowani będą przez 
zespół wielospecjalistyczny składający się z lekarzy: 
stomatologa, rehabilitacji medycznej i ortopedy, a 
także fizjoterapeutów, by otrzymać pisemną ocenę 
stanu zdrowia w tym zakresie, z wymieniem zaleceń i 
form koniecznej pomocy specjalistycznej.

2. BUFOR BEZPIECZEŃSTWA: 

Maksymalnie 7-dniowy pobyt dziecka w Centrum 
Opieki Wyręczającej, w razie konieczności nauczenia 
się przez rodziców/opiekunów nad osobą chorą, 
wymagającą stałej opieki domowej.
Zadanie dedykowane przede wszystkim rodzinom, 
których sytuacja życiowa ulega zmianie, wobec 
diagnozy dziecka, np. po skierowaniu ze szpitala do 
hospicjum domowego, w każdym wieku.

Znajdź nas na

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w ramach projektu 
”Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów 
Osób Niesamodzielnych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci 
w Krakowie”, oferuje kompleksowe wsparcie opiekunom osób 
niesamodzielnych (i ich podopiecznym) zamieszkującym 
(mającym centrum życiowe) w granicach  Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Krakowa.

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa 
(Metropolia Krakowska) wchodzą następujące gminy: Kraków, 
Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-
Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, 
Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  
a udział w nim jest bezpłatny

W ramach projektu realizowanego w okresie od kwietnia 2018 
roku do kwietnia 2020 roku realizowane będą m.in. następujące 
zadania, dedykowane bezpośrednio opiekunom osób 
niesamodzielnych i ich podopiecznych:

3. PORADNICTWO 
SPECJALISTYCZNE: 

W ramach projektu działa punkt poradnictwa 
specjalistycznego dla opiekunów osób niesamodzielnych 
(w każdym wieku!), oczekujących i potrzebujących 
pomocy specjalistycznej:

– PRAWNIKA 
– PRACOWNIKA SOCJALNEGO
– SPECJALISTY Z ZAKRESU PODATKÓW 
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. 

Dla osób wymagającej szczególnej pomocy, lub 
w sprawach zawiłych, przewidujemy możliwość 
indywidualnego wsparcia poprzez porady telefoniczne, 
na bieżąco w ramach załatwiania poszczególnych spraw.

4. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 

W ramach projektu opiekunowie osób niesamodzielnych 
będą mogli liczyć na wsparcie PSYCHOLOGÓW, którzy 
udzielają wsparcia poprzez organizowane grupy 
wsparcia dla opiekunów, forum internetowe, telefon 
zaufania, porady indywidualne.

5. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO 

W ramach projektu doposażona została wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, 
z której korzystać mogą opiekunowie osób niesamodzielnych, aby podnieść komfort 
codziennego funkcjonowania 
w opiece domowej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i rekrutacji opisane 
są na stronie: www.mhd.org.pl.

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci realizuje projekt p.t. Rozszerzenie oferty usług Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych  
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


