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CENTRUM  
DLA SENIORÓW

- Osoby w wieku „60 plus” stanowią coraz 
liczniejszą grupę w społeczeństwie i to nie 
tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach 
europejskich (obecnie co czwarty mieszkaniec 
Tychów ma więcej niż 60 lat). Jak wskazują dane 
demograficzne – ta tendencja w najbliższych 
latach, a nawet dziesięcioleciach, raczej się 
nie zmieni. Będzie też rosło zapotrzebowanie 
na usługi dla osób starszych, dlatego podjęliśmy 
już wiele miesięcy temu decyzję o realizacji 
szeregu działań wspierających seniorów w naszym 
mieście. Jednym z przykładów jest powstające 
właśnie Centrum Usług Społecznościowych.
 Prezydent Tychów  

andrzej dziuba
Pierwsi lokatorzy otwartego w minionym tygodniu Centrum Usług Społecznościowych przy 
ul. Edukacji 11 otrzymali klucze do mieszkań i rośliny doniczkowe „na dobry początek”. 
Wręczyli je zastępcy prezydenta Tychów: Aneta Moczkowska i Maciej Gramatyka.

CUS zajmuje powierzchnię ponad 600 m kw. Znajdują się w nim 3 mieszkania chronione (w tym 
jedno rotacyjne) dla około 22 osób, 5 mieszkań komunalnych oraz filia Klubu Seniora i Dzien-
nego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Z oferty DDPS będzie mogło skorzystać 30 osób wy-
branych w przeprowadzonej wcześniej rekrutacji. Uczestnikami projektu będą w pierwszej 
kolejności osoby z tyskich obszarów rewitalizacji: os. A, H, Ł, N i O oraz Czułów Osada.

Całkowity koszt adaptacji i wyposażenia Centrum Usług Społecznościowych wyniesie 
ok. 7 mln zł. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego – dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych 
zadania, tj. ok. 3,4 mln zł, wsparcia z Funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
tj. ok. 430 tys. zł oraz środków pochodzących z budżetu gminy – ok. 3,1 mln zł.

zd
jęc

ia:
 Le

sze
k S

ob
ier

aj

7|26 listopada 2019www.tychy.pl tWoJE tYCHY

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES REDAKCJI:   43-100 Tychy   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 


