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DOBRE PRAKTYKI 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY 

 

Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy jest ośrodkiem wsparcia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.  
 

Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy podejmuje działania, mające na celu 

zaspokojenie potrzeb oleśnickich seniorów w kilku kluczowych obszarach: 

aktywizacja, kompensacja, integracja, profilaktyka, opieka.  

 

 DZIAŁANIA W CZASIE ZAWIESZENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI 
 

W okresie od 13 marca 2020 roku do 12 czerwca 2020 roku działania 

stacjonarne Dziennego Domu Senior+ były zawieszone z uwagi na stan 

zagrożenia epidemicznego.  
 

W tym czasie podejmowane były na rzecz uczestników DDS+ działania                  

w formie zdalnej, a także bezpośredniej, gdy wymagały tego indywidualne 

okoliczności życiowe seniora.  

Zainicjowano szereg akcji tj. „Senior aktywny, pełny 

życia i zaangażowany”, w ramach której seniorzy przesyłali zdjęcia 

podejmowanych przez siebie aktywności. Zdjęcia były publikowane               

na profilu DDS+ na Facebooku.  
 

 

Kadra DDS+ nagrywała i publikowała na wspomnianym profilu na Facebooku filmy –  

22 instruktaże z zakresu arteterapii oraz 13 słuchowisk baśni             

i legend polskich.  
 

Zachęcano seniorów do włączania się w w/w działania poprzez 

wspólne tworzenie prac i rozwijanie więzi międzypokoleniowych                 

z wnukami.  

 



 

 

 

 

2 | S t r o n a  

 

Prowadzono indywidualne wsparcie seniorów najbardziej dotkniętych społecznymi 

skutkami COVID-19 w postaci wizyt, codziennych rozmów wspierających 

(telefonicznych i osobistych).  
 

Pomagano seniorom w kontaktach z innymi instytucjami, a zwłaszcza 

z przychodniami. Według zgłaszanych potrzeb dokonywano zakupów 

artykułów spożywczych, opłacano rachunki, realizowano recepty 

lekarskie.  
 

Wprowadzano dostarczanie obiadów dla osób wymagających takiej 

formy pomocy.  
 

Od 18 maja do 10 czerwca odwiedzano seniorów                  

w ich miejscu zamieszkania, a także chodzono z nimi na spacery. 

Celem tej inicjatywy była poprawa samopoczucia i kondycji psychicznej 

uczestników, w związku z bieżącą izolacją (poczuciem osamotnienia).  

W trakcie spacerów i wizyt przestrzegano bieżących zaleceń 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. We wspomnianym okresie 

odbyto 63 wizyty/spacery z seniorami.  

 

 DZIAŁANIA PO WZNOWIENIU STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI 
 

Od 15 czerwca wznowiono działania stacjonarne w Dziennym Domu 

Senior+ z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego i wszelkich 

rekomendacji dotyczących funkcjonowania placówek 

dziennego pobytu.  

W związku z panującym stanem zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 dużą rolę przywiązujemy do edukacji 

profilaktycznej oraz podnoszenia świadomości Seniorów w zakresie 

dbania o higienę i stosowania się do aktualnie panujących obostrzeń.  
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Kontynuujemy w internecie inicjatywy, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem naszych beneficjentów i mieszkańców Oleśnicy                 

w czasie zawieszenia stacjonarnej działalności tj. instruktaże                     

z arteterapii i słuchowiska dla dzieci z baśniami, legendami. 

 

Opublikowaliśmy dotąd 13 filmów instruktaży w ramach cyklu „Inspiracje na weekend” 

oraz 6 słuchowisk „Poczytaj mi Babciu. Poczytaj mi Dziadku. Online”. Instruktaże 

nagrywane są przez zatrudnioną kadrę, natomiast narratorami słuchowisk są nasi Seniorzy.  
 

W ramach aktywności społecznej wzięliśmy udział między innymi                     

w konkursach: „Przegląd Wokalny Sonoro Online”, organizowanym                    

przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.  

W ostatnim czasie nasi Seniorzy przygotowali 

pracę artystyczne na dwa konkursy: „fantazyjnie 

przyozdobiony parasol” oraz „artystycznie 

ozdobioną maseczkę" organizowane                            

przez Wrocławskie Centrum Seniora w ramach 

obchodów Wrocławskich Dni Seniora 2020. Już dziś wiemy, że prace uzyskały uznanie 

komisji konkursowej i zdobyły nagrody oraz wyróżnienia. Sam fakt uczestnictwa w różnych 

konkursach przyczynia się do wzrostu samooceny seniorów, a także dodatkowo mobilizuje 

ich do aktywności.  
 

W miesiącu lipiec i sierpień odbyliśmy dwie wycieczki 

krajoznawcze. Pierwsza z nich pod hasłem „Oleśnica oczami 

Seniora” miała aspekt historyczny (zwiedzanie najbardziej 

popularnego zabytku miejskiego – Zamek Książąt Oleśnickich), 

integracyjny, ale też sentymentalny. Seniorzy chętnie dyskutowali, 

wymieniali się anegdotami na temat Oleśnicy i jej historii. Dużą 

wartością osób starszych, choć często niedocenianą są ich 

wspomnienia z przeszłości. Są naocznymi świadkami, uczestnikami historii.  
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Druga wycieczka miała aspekt typowo krajoznawczy. Seniorzy 

zwiedzili Dolinę Baryczy, zapoznali się z historią tego miejsca,                   

a także mieli okazję do wspólnej, muzycznej integracji                           

przy akompaniamencie gitary.  
 

Organizowane wycieczki nie tylko dobrze wpływają                                  

na samopoczucie Seniorów, ale także rozwijają relacje 

interpersonalne pomiędzy nimi. Dla wielu uczestników jest to okazja 

do zwiedzenia miejsc dotąd im nieznanych. 
 

Organizujemy również cykliczne warsztaty, cykle 2-3 tygodniowe, których celem jest rozwój 

samoświadomości seniorów i motywowanie do zwiększonej aktywności.  
 

W miesiącu lipiec przeprowadziliśmy warsztaty „Senior w świecie owoców”,  

których głównym założeniem było wykształcenie u osób starszych 

zdrowych nawyków żywieniowych, czyli podwyższenia 

konsumpcji rodzimych owoców.  

W trakcie warsztatów korzystaliśmy z ich zdrowotnych 

właściwości. Poprzez artystyczny charakter warsztatów – 

degustację, malarstwo, czyli wpływanie na wszystkie zmysły 

zwróciliśmy uwagę na to, że mamy wpływ na nasze zdrowie.  
 

 

W miesiącu sierpień z kolei zrealizowaliśmy dwutygodniowy cykl „Olimpiada Senioralna”,  

w ramach której Seniorzy podzieleni na trzy zespoły brali udział w wielu konkurencjach                    

z zakresu terapii, stymulacji pamięci, aktywności fizycznej, gier zespołowych. 

Cele „Olimpiady Senioralnej” były następujące: dalsza integracja 

uczestników DDS+, ćwiczenie umiejętności współpracy zespołowej, wymiana 

doświadczeń, posiadanych umiejętności, rywalizacja oparta na zasadach              

„fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia Seniorów.  
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Rozpoczęliśmy też cykliczne spotkania z dietetykiem, zatrudnionym w MOPS Oleśnica        

pod nazwą „Przepis na zdrowie”. Celem indywidualnych, jak i grupowych spotkań                        

z dietetykiem jest pokazanie beneficjentom DDS+ korzystnego wpływu diety na ich organizm 

poprzez wdrażanie do jadłospisów i akceptowanie zdrowotnych zaleceń dietetycznych                  

dla osób starszych.  

Istotna jest też nauka zdrowego stylu życia w zakresie diety optymalnej ze względu na wiek              

i stan zdrowia, ponadto poznanie doświadczeń uczestników grupy w zakresie kultury 

odżywiania wynikającej z różnych tradycji, obyczajów, regionów pochodzenia beneficjentów. 
 

Jednocześnie prowadzimy różnorodne formy wsparcia dostosowane do indywidulnych 

możliwości seniorów w wielu obszarach. Można je podzielić następująco: kulturalno-

receptywne (oglądanie wybranych programów telewizyjnych, korzystanie z różnych ofert), 

kulturalno-kreatywne (twórczość własna, wymiana doświadczeń, udział w różnych 

konkursach, udział w terapii zajęciowej), wiedzy (czytelnictwo, udział w prelekcjach, 

spotkaniach), ludyczno-towarzyskie (gry towarzyskie, spotkania w małych grupach osób 

posiadających zbieżne zainteresowania, rozmowy towarzyskie, wymiana poglądów, udział                

w imprezach okolicznościowych tj. obchody imienin, urodzin, uczestnictwo w zabawach 

towarzyskich), rekreacyjne (sport, gimnastyka, rehabilitacja, spacery, wycieczki, 

wypoczynek bierny).  
 

Szczególnej uwagi wymagają osoby z postępującą demencją. Wśród nich dużym 

zainteresowaniem cieszy się terapia orientacyjna (odnajdywanie się w czasie i przestrzeni 

poprzez czytanie gazet, przeglądanie albumów ze zdjęciami, słuchanie audycji 

telewizyjnych).   
 

Prowadzimy również systematycznie warsztaty muzyczne dla Seniorów dostosowane                  

do ich potrzeb i możliwości (słuchanie muzyki, wspólne śpiewanie). Te zajęcia pozwalają 

naszym Beneficjentom wydobyć z siebie skumulowane emocje. Poprawiają ich samoocenę, 

samopoczucie oraz angażują do wysiłku umysłowego i fizycznego.  

Chętnie śpiewane przez Seniorów piosenki z ich młodzieńczych lat przypominają                           

im konkretne wydarzenia z przeszłości. Dzięki tym zajęciom Seniorzy mają okazję polepszyć 

swoją koordynację ruchową poprzez m.in. improwizację ruchową. 
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Do końca roku planujemy kontynuację i rozwój dotychczasowych form aktywizacji 

Seniorów, a także poszerzenie oferty w zakresie warsztatów profilaktycznych,                                 

jak  i uczestnictwa Seniorów w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.  
 

Należy pamiętać, że bycie samodzielnym ma wpływ nie tylko na sprawność intelektualną 

i fizyczną seniora, ale też utrzymuje jego dobre samopoczucie, poprawia samoocenę                   

i wpływa na jego relacje z otoczeniem. Właśnie te cele staramy się osiągnąć poprzez 

funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy.  

 

Więcej zdjęć i informacji znajdziecie:  

 

 

 

 

 

 

na naszym profilu na Dzienny Dom Senior+ w Oleśnicy  

oraz na stronie internetowej www.mopsolesnica.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


