
 

 

 

 

 
 

Dom Pomocy Społecznej
współrealizuje p

 „Zapewnienie bezpieczeństwa
personelowi zakładów

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno
hospicjów na czas Covid

 
 
Dofinansowanie projektu dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Głownie wynosi: 8.130,77

w tym ze środków: 

Unii Europejskiej:    6.843,67 zł

Budżetu Państwa:    1.287,10 zł

 

 

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków
wśród pacjentów i  pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo 
zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, 
finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia, 
dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Opiekunów medycznych oraz 
członków personelu pomocniczego placówek
ograniczania ryzyka zakażenia 
placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki oc
środki dezynfekcyjne dla personelu oraz 

                                                       

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy 

Europejskich: 
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i 

hospicjów na czas Covid-19”. 

projektu dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
8.130,77 zł 

6.843,67 zł 

1.287,10 zł 

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID
wśród pacjentów i  pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo 

opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Środki 
finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia, 
dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Opiekunów medycznych oraz 
członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa
ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Ponadto 
placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz 
środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców. 

 

 

im. Jana Pawła II w Głownie 
rojekt dofinansowany z Funduszy 

pacjentom oraz 
leczniczych, domów 

opiekuńczych i 

projektu dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
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dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Opiekunów medycznych oraz 
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