Utworzenie Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
Gmina Bodzanów uzyskała dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu „SENIOR –
WIGOR”, w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020,
w wysokości 252 800,00 zł.
W dniu 3 września 2015 r. zostały podpisane dwie umowy:
1. na Adaptację pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu dla obiektu Dziennego Domu
Senior – Wigor, w Stanowie gm. Bodzanów, realizowaną w systemie zaprojektuj
i wybuduj. Zakres zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zgłoszenia realizacji robót budowlanych
oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę
dokumentacją. Wartość tego zadania wynosi 299 658,09 zł,– termin wykonania 15.12.2015 r.
2. na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla ww. zadania. Wartość usługi nadzoru
wynosi 7 134,00 zł z okresem realizacji do 31.12.2015 r.
W ramach tego zadania wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym
w m. Stanowo 61, w części dotychczas niezagospodarowanej.
Utworzone zostaną:
• 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły krzesła pełniące funkcję sali spotkań,
jadalni, podłogi wykonane z materiałów antypoślizgowych,
• pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone w sprzęty, urządzenia
i naczynia do przygotowania i spożywania posiłku przygotowanego przez seniorów,
• 1 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer
z dostępem do internetu, kanapy i fotele,
• 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii
wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni dla potrzeb i sprawności seniorów (np.
materace, leżanka, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych),
• pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia,
• 1 pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta
praca socjalna,
• pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów personelu z indywidualnymi szafkami,
• 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), uchwyty przy toalecie,
umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
• wydzielone miejsce w łazience na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania,
• pokój pielęgniarski,
• plac z ogrodem.
Głównym celem zadania publicznego jest wzrost jakości życia seniorów z terenu Gminy Bodzanów
poprzez stworzenie w Domu Seniora kompleksowej
oferty opiekuńczej, kulturalnej
i prozdrowotnej. Powstanie Domu Seniora przyczyni się do aktywizacji społecznej oraz poprawy
kondycji psychofizycznej osób w wieku starszym, zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów.
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