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Nazwa komórki merytorycznej   Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

PROJEKT:

Dom Dziennego Pobytu - "Zaopiekuj się mną" - BIS.
RODZAJ ZADANIA: PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

ANALIZA MERYTORYCZNA
ZAKRES

KRYTERIUM OCENA

Złożony projekt należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu TAK

Złożony projekt jest zgodny z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do lokalizacji złożonego projektu)

TAK

Projekt złożony w ŁBO 2021/2022 jest zgodny z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi §2 ust. 2 pkt. 1-7,
9-11, 13-14 uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559)

TAK

Projekt możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego §2 ust. 2 pkt. 9 uchwały nr XL/1256/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559)

TAK

Inne uwagi:

KOSZTY UTRZYMANIA

Czy wykonany projekt będzie generował w ciągu dwóch lat od ewentualnej realizacji (np. utrzymanie, bieżące naprawy, itp.)
koszty wyższe niż 30% wartości projektu? Jeśli tak, proszę wpisać wysokość przewidywanych kosztów eksploatacji
(zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 12 uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia
2021 r. poz. 1559)

Wykonany projekt nie będzie generował w ciągu dwóch lat od ewentualnej realizacji kosztów wyższych niż 30%
wartości projektu.

OPINIE I UZGODNIENIA

Opinie i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi (np. z
Biurem Inżyniera Miasta, Biurem Strategii Miasta, Biurem Architekta Miasta, Biurem ds. Rewitalizacji, Miejską Pracownią
Urbanistyczną, Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości, Wydziałem Dysponowania Mieniem) lub innymi
instytucjami (np. z Policją) dotyczące możliwości realizowania projektu, dotyczy sytuacji, w których realizacja projektu może
kolidować z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczącymi tego terenu lub budynku

Zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali wynik iż teren na którym ma być
zlokalizowane zadanie jest usytuowany na działce nr. 198/8 oraz 198/10 obręb B- 26, która stanowi własność
Gminy Miasto Łódź.

SZACUNKOWE KOSZTY

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Opieka pielęgniarska 1 x 6100 x 12 73 200.00 zł

2. Rehabilitant 1 x 7100 x 12 85 200.00 zł

3. Opiekun Medyczny 2 x 3800 x 12 91 200.00 zł



4. Posiłki 10 x 30 x 240 72 000.00 zł

5. Sprzątanie sal 1 x 60 x 240 14 400.00 zł

ŁĄCZNIE: 336 000.00 zł

TECHNICZNA MOŻLIWOŚĆ I CELOWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU

Opinia o technicznej wykonalności i celowości realizacji złożonego projektu w tym w kontekście ustawowych wymogów w
zakresie gospodarności.

Dom Dziennego Pobytu - zaopiekuj się mną BIS jest to kontynuacja realizacji zadania prowadzonego przez
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w ramach realizacji zadania z budżetu
Obywatelskiego i jest zgodne z zadaniami DDP zapewniającego opiekę kompleksową nad seniorami. Realizacja
projektu jest odpowiedzią na szybko rosnącą populację osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych
oraz uzupełnieniem niewystarczającej organizacji opieki zdrowotnej w Łodzi. Aktywność zawodowa
społeczeństwa utrudnia sprawowanie opieki nad osobami starszymi a Dom Dziennego Pobytu zapewni taką
opiekę bez konieczności rezygnacji z pracy na rzecz opieki nad seniorem. Dom Dziennego Pobytu będzie
czynny w godzinach 7:30-15:00, dysponuje 10-12 miejscami dla kobiet i mężczyzn od 65 roku życia, pacjenci
będą przywożeni do Domu przez opiekunów. Kwalifikacja do DDP będzie odbywać się w dwojaki sposób:
pensjonariusze mogą zgłosić się do poradni geriatrycznej w Szpitalu im. H.Jordana po opuszczeniu szpitala im.
dr. K.Jonschera w Łodzi w ramach wizyty kontrolnej lub zapisać się do poradni ze skierowaniem od lekarza
POZ. Warunki, które musi spełniać pacjent to: kwalifikacja podczas konsultacji geriatrycznej, wykonanie testu
Bartela (wynik powyżej 60 punktów) oraz wykonanie testu AMTS - wynik 7 - łagodne upośledzenie pamięci.
Pacjent będzie przebywał w Domu od 14 do 30 dni, jednak w określonych przypadkach możliwe będzie
przedłużenie pobytu do 60 dni uzasadnione względami medycznymi oraz społecznymi. Pensjonariusze będą
mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską, medyczną, rehabilitanta, psychologa oraz dietetyka. Podczas pobytu
przewidziano zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, ćwiczenia sensoryczne, ruchowe w pomieszczeniu i z użyciem
siłowni zewnętrznej, zajęcia z rehabilitantem, odpoczynek z ćwiczeniami poznawczymi, gry i zabawy
planszowe, wspólne czytanie książek oraz oglądanie filmów. Pensjonariusze otrzymają obiad oraz
podwieczorek. Pobyt w DDP jest bezpłatny.

OPINIA KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ
WRAZ Z UZASADNIENIEM

(w tym opis ewentualnych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego projektu
oraz inne uwagi istotne dla możliwości realizacji złożonego projektu)

OPINIA DLA ZŁOŻONEGO PROJEKTU:

POZYTYWNA
UZASADNIENIE OPINII

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania
zgłoszonego do IX edycji budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej nad
seniorami.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę analizy:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Joanna Głowacka
e-mail: jo.glowacka@uml.lodz.pl

 
 

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Marcin Kos
e-mail: m.kos@uml.lodz.pl

komórka organizacyjna UMŁ
/miejska jednostka organizacyjna

kierownik komórki organizacyjnej UMŁ
/miejskiej jednostki organizacyjnej
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