
Całodobowy zakład 

opiekuńczo-pielęgnacyjny  
w Sobinie służyć będzie jako 

miejsce zapewnienia 

profesjonalnej i życzliwej opieki 

dla osób starszych. Opieka ta 

obejmować będzie obszar 

socjalny, zdrowotny  
i pielęgnacyjny, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb 

emocjonalnych  
i duchowych. S T O W A R Z Y S Z E N I E  J O R D A N  
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www.jordanpolkowice.pl

Miejscem inwestycji realizowanej 
przez Stowarzyszenie Jordan jest 
Sobin, zlokalizowany tuż obok 
miasta Polkowice na Dolnym 

Śląsku. 

L O K A L I Z AC JA

Inwestycja realizowana przez 
polkowickie Stowarzyszenie 

Jordan, dzięki zaangażowaniu 
członków stowarzyszenia oraz 

wsparciu darczyńców.

DOM OPIEKI  
W SOBINIE

SOBIN

http://www.jordanpolkowice.pl
http://www.jordanpolkowice.pl


U podstaw inwestycji legła smutna obserwacja 

sytuacji wielu starszych osób, pozbawionych 

możliwości spędzenia ostatnich lat życia w sposób 

godny i umożliwiający spokojne przejście na drugi 

brzeg wieczności. Jako pastor, wielokrotnie zderzałem 

się z osobistymi tragediami kobiet i mężczyzn, którzy 

w wyniku niesprzyjającego splotu okoliczności, 

musieli witać starość w zupełnie obojętnym, 

niesprzyjającym, a często wrogim otoczeniu, nie 

mogąc liczyć na opiekę i duchowe wsparcie.  
W związku z powyższym, wraz z liczną grupą 

współpracowników, postanowiliśmy powołać do życia 

inicjatywę, której celem jest odpowiedź na rosnące 

zapotrzebowanie na miejsca umożliwiające godną 

egzystencję osób starszych i wymagających 

całodobowej opieki. Pragniemy stworzyć przestrzeń, 

w której starsze osoby będą traktowane z należnym im 

szacunkiem i uwagą, zapewniającą godne warunki 

bytowe, opiekę zdrowotną i duchową.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
BOGUSŁAW SOKÓŁ

D L AC Z E G O  WA RT O  NA S  W E S P R Z EĆ ?

PRZEJRZYSTA POLITYKA FINANSOWA // STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO // ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ NAD 

SENIORAMI // CHRZEŚCIJAŃSKIE WARTOŚCI I EWANGELICZNA WRAŻLIWOŚĆ

DOTYCHCZAS:                                                 

Stowarzyszenie posiada korzystnie zlokalizowaną działkę pod 
inwestycję, przygotowaną do rozpoczęcia I etapu prac 
budowlanych. Nadto, przygotowano kompleksowe projekty 
inwestycji, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
praktycznymi wymogami profilu planowanej działalności, a także 
pozyskano już pozwolenie na budowę. 

WSTĘPNY KOSZTORYS PRAC:                          

W ramach I etapu planowanych prac wykonane zostaną roboty 
ziemne, fundamenty, stropy i ściany (poziomy 0-2), schody 
żelbetonowe, szyb windowy, konstrukcja oraz pokrycie dachu,      
a także stolarka okienna. Wstępny koszt realizacji I etapu (stan 
surowy zamknięty) oscyluje w granicach 3 324 599,07 PLN.

WESPRZYJ:                                                       

Efektywne kontynuowanie przedsięwzięcia uzależnione jest od 
dalszego wsparc ia ze s t rony darczyńców , zarówno 
instytucjonalnych, jak i osób fizycznych. Wsparcie to wyrazić 
można poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia 
Jordan – będącego organizacją pożytku publicznego - lub 
poprzez dowolną wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Funkcjonalna infrastruktura 
socjalna

Atrakcyjna lokalizacja, 
nieopodal lasu

Zindywidualizowana opieka, 
dostosowana do potrzeb 

Dbałość o szczegóły, wysoki 
standard pomieszczeń

Przygotowana i życzliwa 
kadra pracowników

Sanitariaty dopasowane do 
potrzeb pensjonariuszy


