
 

BYDGOSKI DZIENNY DOM POBYTU  
„VIRTUS” 

DLA KOGO?  

Dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu 
Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. 

 

CO OFERUJEMY? 

W ramach projektu przewidziano udział uczestników (seniorów) w jednym z czterech turnusów trwającym 5,5 
miesiąca. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne (psychologiczne, fizjoterapeutyczne, terapia zajęciowa itp.) 
świadczyć będzie wysoko wykwalifikowany personel.  

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Virtus” mieści się przy ul. Fordońskiej 120 w Bydgoszczy. 

 

 
 

 
 
 

Opieka od poniedziałku do piątku, w dni 
robocze w godz. 8:00-16:00. 

Wyżywienie (śniadanie i obiad  
z deserem).  
 

Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą,  
z wykorzystaniem różnorodnej 
aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych. 
 

 
Warsztaty i wsparcie psychologiczne. 

Wsparcie i opieka asystentów/opiekunów 
– wysoko wykwalifikowany i doświadczony 
personel. 

Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia 
zajęciowa – muzykoterapia, 
arteterapia itp.  

Możliwość udziału w wydarzeniach 
kulturalnych (m.in. wyjścia do  muzeum, 
filharmonii, warsztaty artystyczne, 
spotkania z zaproszonymi gośćmi). 

 

Transport dla osób szczególnie tego 
potrzebujących.  

Pomoc w niektórych codziennych obowiązkach np: czynności związane przygotowywaniem 
posiłków, robieniem zakupów, itp. 

Wsparcie w zapewnieniu czystości osobistej i higieny.  

Pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki 
środowiskowej.  

UCZESTNIKOM W SIEDZIBIE DDP „VIRTUS” ZAPEWNIAMY M.IN.: 

UCZESTNIKOM KORZYSTAJĄCYM ZE WSPARCIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
ZAPEWNIAMY M.IN.: 



 

JAKI JEST KOSZT?  

Projekt dofinansowany jest ze środków UE. Koszt udziału dla uczestnika wynosi ok 300zł/miesiąc1 i 
obejmuje całość usług świadczonych w ramach DDP (wyżywienie, opieka personelu itd.). 
 

GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?  

Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Virtus” prowadzony jest przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego PSG 
(lider projektu) w partnerstwie z: 

 Fundacją ICF 
 Urzędem Miasta Bydgoszczy 

W przypadku pytań, osoby zainteresowane mogą zasięgać informacji w Biurze Lidera Projektu – Agencji Analiz  
i Doradztwa Personalnego PSG w Bydgoszczy ul. Gdańska 105/4.  

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze dbałość o zdrowie osób 
zainteresowanych, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie:  

601 832 653                              info@psg.edu.pl 

 
Osoby zainteresowane otrzymają do wypełnienia formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nasi pracownicy przekażą również szczegóły na temat zasad rekrutacji, 
polityki bezpieczeństwa zdrowotnego, zakresu usługi opiekuńczej itp. 
 

 

ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO TURNUSU JUŻ 2 LISTOPADA 2020r. 
 

REKRUTACJA OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE TRWA  
DO 19.10.2020 

 

 

Uwaga: ze względu na sytuację pandemii spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 dopuszcza się 
możliwość zmiany terminu rozpoczęcia pierwszego turnusu.  

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w DDP „Virtus” zakłada się również 
możliwość ewentualnej zmiany sposobu działania Dziennego Domu Pobytu (np. ograniczenie udziału  
w wydarzeniach kulturalnych, grupowych formach terapii, wprowadzenie rotacyjności pobytu uczestników, 
świadczenie wsparcia głównie w miejscu zamieszkania itp.). 

Ponadto, uczestnicy DDP „Virtus” zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonych zasad sanitarno-
epidemiologicznych (m.in. pomiar temperatury, zachowywanie dystansu społecznego itp.). 

 
1 Dokładny koszt zależy do liczby dni roboczych w danym miesiącu. Z opłat zwolnione są osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego. 

BYDGOSKI DZIENNY DOM POBYTU  
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