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REGULAMIN ,, POMOCNY PAN’ 

Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, 

specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów 

finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się 

o pomoc. 

Czas trwania projektu 

01.07.2020- 30.10.2020 

Beneficjenci usług  

mieszkańcy miasta Rzeszowa, osoby 60+, uzyskujące niskie dochody, w pierwszej kolejności osoby 

samotne i niepełnosprawne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo 

 

W zakres bezpłatnych usług i napraw wchodzą: 

 wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników 

elektrycznych; 

 wymiana uszczelek w przeciekających kranach; wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży 

prysznicowych; przetkanie / udrożnienie odpływu; wymiana wężyków, syfonu, spłuczki, rury 

spiro lub deski sedesowej; uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, 

umywalce; odpowietrzenie kaloryferów; 

 montaż lub wymiana zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymiana klamek, regulacja 

opadniętych drzwi; 

 naprawa lub wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf; wymiana lub naprawa gałek i 

uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli; osadzenie kołków 

rozporowych pod szafki, półki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, 

suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi; 

 uzupełnienie drobnych ubytków, szczelin w tynku, podmalowanie ubytków. 

 na działce ( np. skoszenie trawy, przycięcie krzewów) 
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Materiały niezbędne do wykonania prac, np. uszczelkę, czy silikon, musi zapewnić osoba ubiegającą się 

o wsparcie. Narzędzia do wykonania prac zapewnia Rzeszowskie Centrum Wolontariatu 50+.  

W szczególnych przypadkach możliwe jest towarzyszenie osobie potrzebującej wsparcia w zakupie 

niezbędnych materiałów. Usługa realizowana będzie w mieszkaniu osoby potrzebującej wsparcia, ale 

wolontariusz ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego 

technicznych możliwości. 

Wsparcie nie obejmuje też napraw, które powinny być wykonane na rzecz mieszkańców na podstawie 

umów ze wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową. Prace wykonywane są wyłącznie w lokalu 

zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.  

Jak uzyskać wsparcie w ramach programu? 

Wystarczy zadzwonić na numer telefonu 

Jolanta Fień  605 638 882  

godz.: 12.00-16.00 od  poniedziałku do piątku 

i wskazać, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Przyjęcie zgłoszenia będzie wymagało podania 
danych kontaktowych, ale także wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o usługę. 
Potem pozostaje już tylko czekać na kontakt „Pomocnego Pana” w celu potwierdzenia i umówienia 
wizyty, jeśli po weryfikacji zgłoszenia osoba dzwoniąca zostanie zakwalifikowana do uzyskania 
nieodpłatnej pomocy w ramach wsparcia. Przed przystąpieniem do wykonania usługi w miejscu usterki 
należy zapoznać się z regulaminem, wypełnieć i podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie, 
oświadczenie uczestnika projektu ,,Pomocny Pan’’ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych,  Zrealizowanie usługi potwierdzane będzie pisemnie – zgodnie z protokołem wykonania 
naprawy. 
 

Program „Pomocny Pan” realizowany jest przez Fundacj ,, APROBATA’’ jest w ramach działalności 

Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+, którego siedziba znajduje się przy ul. Rynek 7 w 

Rzeszowie.  

 

 

 

 

"Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” 

dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi 

Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo 

dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń 

Lokalna." 

 


