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Centrum Usług 
Społecznościowych zaprasza

Pomoc opiekunom osób 
starszych
Każdemu, kto opiekuje się osobami 
w wieku 60+ i potrzebuje czasu dla 
siebie w związku z pracą, nauką, le-
czeniem czy po prostu potrzebą odpo-
czynku, moPS w Tychach oferuje cało-
dobową usługę opieki nad seniorami 
w komfortowych mieszkaniach pobytu 
czasowego w Centrum Usług Społecz-
nościowych przy ul. Edukacji 11 w Ty-
chach. Pobyty 7-, 14- lub 21–dniowe.
Seniorzy mają zapewniony pobyt 
w komfortowych warunkach, poko-
jach 1-osobowych z łazienką, TV, sa-
lonem i aneksem kuchennym. Usługi 
opiekuńcze są zapewnione 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu. CUS 

zapewnia także trzy posiłki dziennie. 
opiekunowie seniorów mogą w tym 
czasie realizować własne cele i plany 
albo po prostu odpocząć.
do dyspozycji są 4 mieszkania (dwa 
4-osobowe oraz dwa 6-osobowe).
Nabór do programu właśnie się rozpo-
czął i będzie trwał w trybie ciągłym.

zainteresowani mogą się kontak-
tować z koordynatorem mieszkań 
chronionych moPS Tychy – mirosław 
Poranek, tel. 32 323 22 41, e- mail: 
dpios@mops.tychy.pl lub koordyna-
torem projektu – Paweł Kasprzyk, 
tel. 32 323 22 41, e-mail: projekty@
mops.tychy.pl.

Dzienny Dom Pomocy 
i Klub Seniora
– rozpoczynamy nabór do dzien-
nego domu Pomocy i Klubu Se-
niora wśród mieszkańców miasta 
Tychy w wieku 60+. oferta jest 
skierowana w szczególności dla 
osób mieszkających na terenie 
osiedli: N, o, Ł, H, a oraz dziel-
nicy Czułów – mówi Paweł Gros-
man – kierownik Centrum Usług 
Społecznościowych.
zajęcia w dziennym domu Pomocy 
Społecznej będą prowadzone w go-
dzinach od 7:30 do 15:30.
– zapewniamy fachową opiekę świad-
czoną przez wykwalifikowany personel 
oraz trzy posiłki w postaci śniadania, 
obiadu oraz podwieczorku. Ponadto 
dla osób zainteresowanych zapewnia-
my udział w warsztatach poprawiają-
cych sprawności fizyczną z obszaru 
motoryki, zdrowego stylu życia, die-
tetyki oraz dbania o wygląd zewnętrz-
ny i higienę. Jesteśmy otwarci także 
na propozycje seniorów. Harmono-
gram zajęć wypracujemy wspólnie 
z nimi – wylicza Paweł Grosman.
w godzinach od 15:00 do 18:00 będą 
realizowane zajęcia w Klubie Seniora.

– w ramach przygotowanej oferty 
mamy zaplanowane bloki tematycz-
ne, od zajęć artystycznych i aktorskich 
po zajęcia z obszaru aktywności fi-
zycznej i zdrowia. oczywiście nie za-
mierzamy poprzestać na tym, gdyż 
planujemy również spotkania z cie-
kawymi osobami oraz udział w war-
sztatach z fotografii i tańca towarzy-
skiego. ostateczny zakres tematyczny 
poszczególnych bloków zajęć będzie 
wynikał z potrzeb i możliwości uczest-
ników Klubu Seniora – dodaje Paweł 
Grosman.
–  zachęcam tysk ich  seniorów 
do udziału w zajęciach, jakie będą 
odbywały się w dziennym domu Po-
mocy i Klubie Seniora. I nie mówię 
tego tylko z uwagi na bogaty pro-
gram tych zajęć i ciekawych gości, 
którzy będą je prowadzili. od począt-
ku realizacji tego projektu chcieli-
śmy stworzyć miejsce, które przez 
cały czas będzie wypełnione gwa-
rem, uśmiechem i rozmowami. 
w czasach, gdy wszyscy jesteśmy 
zabiegani, samotność doskwiera co-
raz bardziej zwłaszcza osobom star-
szym. Niech więc to miejsce będzie 
antidotum na samotność naszych 
seniorów, da im wiele radości i za-
dowolenia – mówi maciej Gramaty-
ka, zastępca prezydenta Tychów ds. 
społecznych.
rekrutacja trwa cały marzec. Na po-
czątku kwietnia dzienny dom Pomo-
cy i Klub Seniora rozpocznie działal-
ność.

Informacje na temat możliwości 
zgłoszenia swojego udziału w za-
jęciach prowadzonych w dziennym 
domu Pomocy oraz Klubie Seniora 
można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32 227 42 58 lub bezpośred-
nio zgłaszając się do Centrum Usług 
Społecznościowych przy ul. Eduka-
cji 11.

W listopadzie ubiegłego roku do Centrum Usług 
Społecznościowych w Tychach wprowadzili się pierwsi 
lokatorzy. Niebawem zapełnią się mieszkania chronione, 
ruszy także Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora. Chętni 
mogą się już zgłaszać.
CUS zajmuje powierzchnię ponad 600 m2. Znajdują 
się w nim 3 mieszkania chronione dla około 22 osób, 
5 mieszkań komunalnych oraz filia Klubu Seniora 
i Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”.
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