UCHWAŁA Nr 46/VII/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie przyj ęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Spo łecznej
w Bożenkowie i Koronowie.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. „i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm. 1) w związku z art. 19 pkt. 10
i art. 152 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo łecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 2)
uchwala się, co następuje:
1. W § 1 uchwały Nr 133/30(1V/2001 w sprawie przyj ęcia programów naprawczych
dla Domów Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie zmienionych uchwałą
Nr 253/X3(3(V/2006 wprowadza si ę następuj ące zmiany:
1. załącznik Nr 1 - otrzymuje brzmienie za łącznika Nr 1 do niniejszej uchwa ły.
2. załącznik Nr 2 - otrzymuje brzmienie za łącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przew•
Rady Powi

zący
go

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.
1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35, poz.
219, Nr 36, poz. 226.

UZASADNIENIE
W wyniku realizacji Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 200 /XXIX/2005 z dnia
15 wrze śnia 2005r. oraz Uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 252/XXXV/2006 w sprawie
podj ęcia w 2006r. realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa pawilonu mieszkalnego wraz
z niezbędną infrastrukturą na terenie DPS w Koronowie przy ul. Paderewskiego 35, zosta ły
zrealizowane przy udziale środków własnych Powiatu oraz środków pozabudżetowych
zadania wynikaj ące z w/w uchwał.
Po analizie realizacji programów naprawczych do realizacji pozosta ły zadania
wynikaj ące z załączników do projektu uchwały.
Zakres realizacji programów naprawczych wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64, poz. 593 z pó źn. zm. ) oraz z Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 pa ździernika 2005r. w sprawie domów pomocy
społecznej ( Dz.U. Nr 217 poz. 1837 ) zwłaszcza w odniesieniu do § 5 i § 6 w/w
rozporządzenia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 46/VII/07
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 marca 2007r.

PROGRAM NAPRAWCZY DOMU POMOCY SPO ŁECZNEJ W BOŻENKOWIE
Dom Pomocy Społecznej w Bo żenkowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 19.10.2005 w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837 z pó źniejszymi zmianami.
3. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo łecznej w Bo żenkowie nadanego
Uchwałą Rady Powiatu Bydgoskiego.
4. Zezwolenia warunkowego Wojewody Kujawsko — Pomorskiego na prowadzenie
Domu
Pomocy
Społecznej
w Bożenkowie
z
dnia
7.02.2001r.
Nr PS.IX.9013/4/2001/TM.
5. Innych przepisów dotycz ących domów pomocy społecznej, jednostek samorz ądu
terytorialnego i jednostek budżetowych.
Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie przeznaczony jest dla doros łych mężczyzn
niepełnosprawnych intelektualnie. Mieszka ńcom zapewnia się warunki bezpiecznego
i godnego życia, intymność, niezależność, a także w miarę możliwości samodzielno ść. Dom
stanowić ma dla Mieszkańców „okno na świat", tak aby każdy z nich mógł się rozwijać
poprzez doznawanie okre ślonych doznań wzrokowych, słuchowych, dotykowych,
estetycznych — poznawać świat.
Dom usytuowany jest w malowniczym zakątku Brdy, otoczony pasmem pi ęknych
lasów, z dala od aglomeracji miejskich. Od Bydgoszczy dzieli nas odleg łość 15 km.
Dom mieści się w budynku złożonym z trzech kondygnacji:
1. Piętro — gdzie usytuowanych jest 8 pokoi mieszkalnych, przy ka żdym znajduje się
węzeł sanitarny.
2. Parter — gdzie usytuowanych jest 12 pokoi mieszkalnych, równie ż
z węzłami sanitarnymi; ponadto na parterze mieszcz ą się pokoje dziennego pobytu,
pracownie terapeutyczne, sala gimnastyczna, kuchnia terapeutyczna, jadalnia, kaplica,
dyżurka pielęgniarska, kuchnia i pomieszczenia fizjoterapii.
3. Dolna kondygnacja — usytuowanych jest tam 6 pokoi mieszkalnych, pralnia,
podręczne pomieszczenia do suszenia bielizny, odzie ży, pomieszczenie do segregacji
czystej odzie ży.
Pomieszczenia administracyjne oraz magazyny i pomieszczenia gospodarcze znajduj ą
się w części administracyjnej oraz podpiwniczeniu.
Obiekt wyposażony jest w wymagany system alarmowo — przyzywowy oraz
alarmowo — przeciwpo żarowy.
Otoczenie Domu pozbawione jest barier architektonicznych, tak, i ż każdy
z Mieszkańców — niezale żnie od stopnia niepe łnosprawności intelektualnej oraz
towarzyszących dysfunkcji narządu ruchu może swobodnie korzysta ć z uroków usytuowania
Domu.
Aktualnie Dom Pomocy Spo łecznej w Bo żenkowie dysponuje 26 pokojami, w których
łącznie zamieszkiwać może 70 mężczyzn z zachowaniem wymaganego standardem metra żu.
Pokoje są w przewadze 2, 3 osobowe, w dwóch pokojach zamieszkuj ą po 4 osoby. Każde

z pomieszczeń wyposażone jest w potrzebne elementy umeblowania oraz wyprowadzenia
elektryczne — dostosowane do stopnia niepe łnosprawno ści intelektualnej poszczególnych
Mieszkańców.
Dźwig osobowy oraz zamontowane na g łównym ciągu komunikacyjnym poręcze
boczne sprawiaj ą, iż Mieszkańcy mogą swobodnie porusza ć się po budynku.
Działalno ść domu opiera się na Zespole Terapeutyczno — Opieku ńczym, w skład
którego wchodzą pracownicy pierwszego kontaktu oraz specjali ści zatrudnieni w Domu.
W ramach spotkań Zespołu Terapeutyczno — Opieku ńczego analizuje si ę
indywidualne plany wsparcia oraz rozpatruje indywidualne problemy oraz potrzeby
Mieszkańców, a także konstruuje wymagan ą dokumentacj ę .
W Domu zaspokajane s ą nie tylko potrzeby bytowe, opieku ńcze i wspomagaj ące,
ale również kształtuje się wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.

USŁUGI ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY BYTOWE I ZWIĄZANE Z TYM ROBOTY BUDOWLANE
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Wymogi prawne
Budynek i jego otoczenie
bez barier

Stan faktyczny
—
—
—
—
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Termomodernizacja budynku

podjazd do wózków przy wej ściu
głównym
przebudowane ścieżki spacerowe
zamontowana winda osobowa
toaleta ogólnodostępna
dostosowana do potrzeb osób
niepełnoprawnych

—

poręcze na holu głównym — parter

—

system przyzywowo — alarmowy z
podglądem zewnętrznym

—

system p.poż. z systemem
oddymiania klatek schodowych

—

obudowy na kaloryferach

—

—

częściowo wymieniona stolarka
okienna na okna PCV

wymiana drzwi wewnętrznych w
pokojach na parterze

Planowana realizacja
—

montaż żaluzji w pokojach
Mieszkańców

—

zakup i montaż poręczy,
uchwytów i siedzisk w 26
toaletach i łazienkach

Koszt realizacji

Termin
realizacji

15 000,00

2007

20 000,00

2007

—

montaż poręczy na holach dolnej
i górnej kondygnacji

29 000,00

2007

—

rozbudowa (modernizacja)
systemu o przyciski dodatkowo
w łazienkach

10 000,00

2007

—

zamontowanie drzwi z atestem
(wymiana), ponieważ istniej ące
nie spełniaj ą wymogów ppoż.

50 000,00

2007

—

dalsze prace polegaj ące na
obudowie pozostałych
kaloryferów
wymiana stolarki 35 szt
(kuchnia, hol na parterze, hol
górny, fizykoterapia, sala
gimnastyczna, biura, pokoje
mieszkańców)

5 000,00

2007

31 000,00

2007

15 000,00

2007

—

—

dalsza wymiana drzwi
wewnętrznych na dolnej i górnej
kondygnacji (20sztuk)
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4

5

Wymiana podłóg — montaż
posadzek antypo ślizgowych —
likwidacja barier
architektonicznych.
Remont pokoi Mieszka ńców
oraz toalet

—

Zakup wyposażenia i
doposażenie gabinetu
fizjoterapii

—

—

częściowo wymienione na
stołówce i w pomieszczeniach
kuchni płytki PCV na wykładzinę
TARKET
remont wykonano w 21 pokojach i
6 toaletach

—

wykonano remont łazienki przy
gabinecie fizjoterapii dostosowuj ąc
j ą do potrzeb osób
niepełnosprawnych i utworzono
stanowisko do hydro-masa żu

—
—
—
—

—

—

Zakup umeblowania do pokoi
mieszkańców, pokoju
gościnnego i dziennego
pobytu oraz pomocy do
prowadzenia zaj ęć

częściowo wykonano
wymianę w pokojach
mieszkańców

-

dalsza wymiana płytek na
holach: parter i górna
kondygnacja, klatki schodowe,
brudownik
do wykonania remont 5 pokoi i
19 toalet (kafelkowanie,
wymiana armatury łazienkowej,
tapetowanie, podłogi, bateria
zlewozmywakowa łokciowa
doposażenie gabinetu w sprz ęt:
lampy solux i biotron
rowery treningowe
aparat do masażu wodnego
kończyn górnych i dolnych
zakup podnośnika do osób
niepełnosprawnych

130 000,00

2007

47 000,00

2007

4 000,00

—

2007

trakcie pozyskania
środków w ramach
dofinansowania przez
NFZ i PFRON

doposażenie pozostałych
pokoi w nowe stoliki,
krzesła szafy itp.
25.000,00

Łączny koszt realizacji

2007

381.000,00

Wymogi prawne
6

Pokoje mieszkalne:
— powierzchnia
—

Stan faktyczny

Planowana realizacja

Wszystkie 26 pokoi spełnia standard dotyczący metrażu.

Konieczna jest częściowa wymiana zniszczonego
umeblowania, głównie szafy ubraniowe, szafki
nocne, krzes ła.

Doposażenie zwłaszcza pokoju dziennego pobytu
II w pomoce niezb ędne do prowadzenia zaj ęć z
Mieszkańcami
o najniższej sprawno ści psycho — fizycznej.

wyposażenie

7

Pokoje dziennego pobytu oraz pomieszczenia do terapii
i rehabilitacji.

Mieszkańcy maj ą do dyspozycji jeden pokój dziennego pobytu,
połączony z mini — sal ą doświadczania świata, a także
pracownię ortodydaktyczno — rewalidacyjn ą, pracownię
arterapii i ergoterapii, sal ę gimnastyczną, pracownię fizjoterapii
i rehabilitacji leczniczej.

8

Jadalnia

9

Gabinet zabiegowo — piel ęgniarski

10

Kuchenka pomocnicza — terapeutyczna

11

Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia

Dom posiada jadalnię na parterze, w której Mieszkańcy
spożywaj ą jednocześnie wszystkie posiłki.
Dom posiada na parterze gabinet zabiegowy, który wyposa żony
jest w niezb ędny sprzęt medyczny.
W gabinecie tym również przyjmuje lekarz konsultuj ący na
terenie Domu, tj. lekarz internista oraz psychiatra.
W Domu przez całą dobę dostępna jest dla Mieszka ńców
kuchnia terapeutyczna, wyposażona w podstawowy sprzęt
gospodarstwa domowego. W pomieszczeniu tym odbywaj ą się
również zaj ęcia terapeutyczne polegaj ące na nauce
przygotowywania prostych posiłków.
Dom posiada pralnię oraz pomieszczenie do suszenia bielizny,
odzieży odpowiednio wyposa żone.

12

Palarnia

W budynku Domu wydzielone jest pomieszczenie dla osób
palących.

jest
Konieczne
zlewozinywakowej
SANEPIDU

—

zamontowanie
łokciowej —

baterii
wymóg

13

Pokój gościnny

Istnieje możliwość korzystania przez odwiedzaj ących
z wydzielonego pomieszczenia służącego odwiedzinom
bliskich.

14

Kaplica

Na terenie Domu znajduje si ę miejsce kultu religijnego w
postaci kaplicy przystosowanej do odbywania si ę tam mszy oraz
świąt okazjonalnych, np.: Jase łka bożonarodzeniowe.
Przy każdym pokoju mieszkalnym znajduje si ę toaleta z Konieczne
jest
przeprowadzenie
brodzikiem lub wanną, więc maksymalnie z jednej łazienki remontowych w 19 łazienkach.
korzysta 4 Mieszka ńców.
Oprócz tego na parterze znajduj ą się dwie toalety
ogólnodostępne przystosowane tak, aby mogły z nich korzysta ć
osoby ze sprzężonymi dysfunkcjami narz ądu ruchu, poruszaj ące
się na wózkach inwalidzkich oraz przy pomocy balkoników
rehabilitacyjnych.
Dom zapewnia Mieszkańcom trzy posiłki dziennie — zgodnie z
zapotrzebowaniem kalorycznym w godzinach:
— śniadanie: 8 00 - 1000
— obiad: 1200 — 14°°
— kolacja: 17 3° - 19 30
Podopieczni mogą spożywać posiłki w jadalni, która
przeznaczona jest dla 70 osób lub w swoim pokoju — zgodnie z
potrzebami.
Mieszkańcy niezdolni trwale lub czasowo do samoobs ługi są
karmieni przez personel.
Do gabinetu zabiegowego podczas kolacji przekazywane s ą
produkty spożywcze (chleb, masło, herbata, dżem itp.), z
których w razie potrzeby personel ze zmiany nocnej mo że
przygotować posiłek w kuchence terapeutycznej — zgodnie z
zaistniałymi potrzebami.
Mieszkaniec ma równie ż prawo do wyboru lub zmodyfikowania
posiłku, jeśli zaplanowany w jadłospisie nie odpowiada jego
gustowi.
Sporządzane są również posiłki dietetyczne — zgodnie z
zaleceniami lekarskimi.
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—
—
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Łazienki maksymalnie dla 5 osób
Toalety maksymalnie dla 4 osób z
przystosowaniem ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Wyżywienie:
— minimum 3 posiłki dziennie
— możliwość wyboru posiłków
— ostatni posi łek o godz. 18 °°
— dostępność posiłków przez całą dobę
— możliwość spożywania posiłków w pokoju
mieszkalnym
— karmienie Mieszkańca w razie potrzeby

Istnieje
konieczność
doposażenia
pokoju
gościnnego w elementy umeblowania, takiego jak:
— stół
— krzesła
— szafa na naczynia

prac

17

18

19

Odzież, bielizna, obuwie:
— odzież całodzienna —
co najmniej 2 zestawy
— odzież zewnętrzna —
co najmniej 1 zestaw
— bielizna dzienna —
co najmniej 4 komplety
— bielizna nocna —
co najmniej 2 komplety
— co najmniej 1 para obuwia oraz pantofle
domowe
Zapewnienie osobistych środków czysto ści,
przyborów toaletowych niezb ędnych do utrzymania
higieny osobistej Mieszkańców.
Utrzymanie czysto ści pomieszczeń w najbliższym
otoczeniu Mieszkańców:
— pomieszczenie mieszkalne sprz ątane nie
rzadziej niż raz dziennie
— pościel zmieniana w miarę potrzeb, nie
rzadziej ni ż raz na dwa tygodnie

Wszyscy Mieszkańcy Domu zapewnion ą maj ą odpowiednią
ilość garderoby, bielizny i obuwia.
Spośród personelu opiekuńczego wyznaczona jest jedna osoba
do dbania o odzie ż, obuwie i bieliznę Mieszkańców, tj. bieżące
naprawy, kasowanie odzie ży nie nadaj ącej się do dalszego
użytkowania. Na bie żąco zgłasza ona Kierownikowi Działu
Terapeutyczno — Opiekuńczego potrzeby Mieszkańców w tym
zakresie.

Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w
przypadku, gdy Mieszkaniec nie jest w stanie zapewni ć sobie
środków czysto ści. Zapewnia się im w szczególno ści w miarę
?otrzeb: mydło, pastę i szczoteczkę do zębów oraz szampon.
Srodki do sprzątania oraz środki do dezynfekcji pomieszcze ń
zapewnia Dom, pomieszczenia sprz ątane są zgodnie z
opracowan ą procedurą wykonywania czynności porządkowych
(codziennych, cotygodniowych, comiesi ęcznych oraz
okresowych).
Pościel zmieniana jest zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak
niż raz na dwa tygodnie.

Istnieje potrzeba zakupu po ścieli, kołder, poduszek
oraz ręczników celem wymiany zniszczonej
bielizny pościelowej nie nadaj ącej się do dalszego
użytkowania.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE
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Organizacja terapii zaj ęciowej

Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie zapewnia udział w
różnych formach terapii zaj ęciowej. Oferuje Mieszka ńcom
wybór różnych form zaj ęć — dostosowanych do psycho —
fizycznych mo żliwości Mieszkańców:
—
zaj ęcia w pracowni ortodydaktyczno — rewalidacyjnej,
na bazie której prowadzone s ą następujące zaj ęcia:
• redagowanie gazetki ekologicznej —
kwartalnik „Arka Noego"
• przygotowywanie programów okazjonalnych,
montaży słowno — muzycznych
• doskonalenie technik szkolnych
• usprawnianienie na bazie materia łów
obrazkowych
• wycieczki dydaktyczne
• projekcja filmów o tematyce przyrodniczej
Ponadto specjalista ds. rewalidacji prowadzi
zaj ęcia dla grupy Mieszkańców o najniższej
sprawności psycho — fizycznej: zaj ęcia muzyczne,
zajęcia prowadzone metod ą Knilla, oddziaływanie
wielozmysłowe, gry i zabawy świetlicowe
—
zaj ęcia w pracowni arterapii i ergoterapii, takie jak:
malowanie, rysowanie, prace ze sznurka, prace w
drewnie, masa solna, malowanie na szkle, szycie
maszynowe, a także proste prace gospodarsko —
porządkowe, np. renowacja mebli itp.
—
zaj ęcia ruchowe w ramach kinezyterapii:
• codzienny zorganizowany spacer
(przedpołudniowy oraz popo łudniowy)
• aerobik, zaj ęcia taneczne
• zaj ęcia
w
Sali
gimnastycznej
(z
wykorzystaniem sprzętu — ATLAS oraz
treningi dwuboju siłowego)
• piłka nożna
• tenis stołowy
• trening aktywno ści motorycznej dla grupy
Mieszkańców o najniższej sprawności
psycho — fizycznej

zaj ęcia kulturo terapeutyczne, których głównym
zadaniem jest nauka racjonalnego spędzania czasu
wolnego, w jej ramach Mieszka ńcy uczą się również
gry na prostych instrumentach (instrumentarium
ORFEA)
prowadzone są również zaj ęcia z elementami zooterapii
—
(na terenie Domu posiadamy zwierzęta, którymi
Mieszkańcy opiekuj ą się)
zaj ęcia o charakterze relaksacyjnym w mini — Sali
—
doświadczania świata
na terenie Domu działa drużyna harcerska „Wilki",
—
której spotkania zbiórkowe odbywaj ą się dwa razy w
miesiącu
zaj ęcia w kuchni terapeutycznej polegaj ące na
—
przygotowywaniu prostych posi łków, nauka obsługi
prostego sprzętu AGD, nauka nakrywania do sto łu itp.
Z wymienionych form zaj ęć terapeutycznych korzystaj ą
Mieszkańcy zgodnie z indywidualnym planem wsparcia, który
określa cele, formy, metody pracy, mo żliwości psychofizycznymi. Przeprowadzone zaj ęcia dokumentowane s ą w
sporządzonych do tego celu kartach.
Terapia zaj ęciowa działa w oparciu o plan roczny — zawieraj ący
propozycje dotyczące każdego miesiąca, zaś szczegółowe
zaj ęcia rozpisywane są w planach tygodniowych.
Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmar łego Dom zapewnia pochówek zmar łemu Mieszkańcowi zgodnie z Utrzymanie na dotychczasowym poziomie.
jego wyznaniem, jeśli nie może uczynić tego jego rodzina.
Mieszkańca Domu.
Podopieczni chowani są wówczas na cmentarzu w Żołędowie,
Maksymilianowie przez kapelana Domu. W wi ększości
przypadków zmarli Mieszka ńcy chowani są przez swoich
najbliższych.
Zapewnienie warunków do rozwoju samorz ądności Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności Utrzymanie na dotychczasowym poziomie.
Mieszkańców. Na terenie Domu działa Rada Mieszkańców
Mieszkańców.
wybierana raz na kwartał na spotkaniach Społeczności
wchodzą
jej
skład
W
Terapeutycznej.
3 osoby (przewodniczący, jego zastępca oraz członek Rady
Domu). Samorząd bierze czynny udział w decyzjach
dotyczących funkcjonowania Domu. W okresie kadencji
członkowie Rady Domu stanowi ć mają poprzez odpowiednią
postawę wzorzec do naśladowania dla współmieszkańców,
mobilizuj ą do aktywno ści i dbałości o siebie oraz Dom Pomocy
Społecznej w Bożenkowie.
—
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Stymulowanie,
nawiązywanie,
utrzymanie,
rozwijanie kontaktów z rodzin ą i środowiskiem.

24

Działania zmierzaj ące
do samodzielności Mieszkańców.

Dom umożliwia i podtrzymuje kontakty Mieszka ńców z
rodzinami oraz środowiskiem. S ą to kontakty bezpo średnie —
odwiedziny i zaproszenia. Spotkania z najbli ższymi odbywaj ą
się w pokoju mieszkalnym lub pokoju gościnnym.
Po uzgodnieniu przez DPS z rodzin ą możliwości pobytu
podopiecznego w domu rodzinnym, mo że on korzystać z
wyjazdów do rodziny.
Co roku Dom zaprasza rodziny na „Spotkanie rodzin".
Utrzymanie kontaktów z rodzin ą przybiera też różne formy
jak
korespondencja
lub
telefon.
pośrednie
—
W roku 2000 Telekomunikacja Polska zainstalowa ła na terenie
Domu aparat telefoniczny, dzi ęki czemu Mieszkańcy maj ą stały
kontakt telefoniczny ze swoimi najbli ższymi, przyjaciółmi.
Na prośbę Mieszkańca pracownik pomaga mu napisać list lub
odczytuje list otrzymany od bliskich.
W Domu założony jest „zeszyt kontaktów z rodzinami".
Mieszkańcy Domu utrzymuj ą dobre kontakty ze środowiskiem
lokalnym, itp. odbywaj ą się mecze piłki nożnej z mieszkańcami
parafii Maksymilianowo (pod patronatem kapelana).
Mieszkańcy przedstawiaj ą przygotowane na terenie Domu
programy okazjonalne, itp. w ko ściele w Maksymilianowie, w
Domu dla Samotnej Matki, w Domu Seniora itp.
Mieszkańcy usamodzielniani są poprzez systematycznie
prowadzone:
— treningi umiej ętności samoobsługowych dotyczące
aktywizowania w zakresie czynno ści higieniczno —
pielęgnacyjnych (utrzymanie cia ła w czysto ści,
estetyka wyglądu zewnętrznego)
praktycznych
dotyczące
— treningi
umiejętności
aktywizowania w zakresie czynno ści porządkowych w
swoim najbliższym otoczeniu (prace porządkowe w
pokoju — odkurzanie, utrzymanie porządku w stoliku
przyłóżkowym)
— na terenie Domu działa „sklepik terapeutyczny", w
ramach którego prowadzony jest trening bud żetowy,
czyli możliwość wyboru zakupów zgodnie z
posiadanymi środkami pieniężnymi.
— Mieszkańców uczy się również samodzielności
podczas wycieczek dydaktycznych — samodzielne
kupienie biletu komunikacji podmiejskiej, skasowanie
biletu itp.

Utrzymanie na dotychczasowym poziomie.

Mieszkańcy o najwyższym stopniu sprawno ści psycho
— fizycznej z lekkim stopniem niepe łnosprawności
intelektualnej) wyje żdżają samodzielnie do
Bydgoszczy lub swoich rodzin uprzednio spisuj ąc
dokument określaj ący godzinę wyjazdu, środki
lokomocji, czas powrotu.
Działania wspomagaj ące do samodzielności odbywaj ą się
również przez rehabilitacj ę ruchową i zabiegi fizjoterapeutyczne
(naświetlanie lampą solux, masaże wodne, masaż ręczny,
diadynamik, interdyn).
sytuacji
dotyczącej
stopień Utrzymanie
istniej ącej
na
stan
zdrowia,
ęciu
Głównie
ze
względu
usamodzielnionym
w
podj
Pomoc Mieszkańcom
niepełnosprawno ści intelektualnej, potrzeb ę stałego struktury Mieszkańców.
pracy.
wspomagania lub też pomocy w czynnościach życiowych —
mieszkańcy nasi samodzielnie nie byliby zdolni egzystować.
Dom zapewnia Mieszkańcom bezpieczne przechowywanie Utrzymanie na dotychczasowym poziomie.
Zapewnienie bezpiecznego przechowywania
środków pieniężnych. Każdy nowoprzyjmowany Mieszkaniec
przedmiotów warto ściowych oraz środków
informowany jest o mo żliwości przekazania do depozytu DPS
pieniężnych.
przedmiotów warto ściowych (za przedmioty warto ściowe nie
zdeponowane przez Mieszkańca, Dom nie bierze
odpowiedzialno ści).
Każdego dnia Mieszkaniec mo że wpłacić lub pobrać określoną
kwotę z depozytu na swoje potrzeby.
korzystaj ą Utrzymanie na dotychczasowym poziomie.
bibliotecznych
Mieszkańcy
zbiorów
Korzystanie z biblioterapii, prasy codziennej oraz Ze
systematycznie dzi ęki współpracy Domu ze Szkołą Podstawow ą
możliwości zapoznania się z przepisami prawnymi.
we Wtelnie oraz Gimnazjum w Żołędowie.
Ponadto codziennie dost ępna jest prasa w sekretariacie Domu.
W pracowni ortodydaktyczno — rewalidacyjnej posiadamy zbiór
książek o przeró żnej tematyce — dost ępny dla Mieszkańców.
Organizacja świąt i uroczystości oraz udział w W Domu bardzo uroczy ście obchodzone są święta roczne (Bo że Utrzymanie na dotychczasowym poziomie.
Narodzenie i Wielkanoc). Organizowane s ą różne imprezy
imprezach kulturalnych i turystycznych
okazjonalne, poranki tematyczne, wycieczki dydaktyczne,
turnusy rehabilitacyjno — wypoczynkowe, zabawy taneczne.
Dom gości również przyjaciół z ościennych domów pomocy
społecznej oraz uczniów z zaprzyja źnionych szkół.
—
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Regularny kontakt z Dyrektorem w okre ślonych
dniach i godzinach.

30

Pokrycie w miarę możliwości Mieszkańcowi nie
posiadaj ącemu własnego dochodu wydatków na
niezbędne przedmioty osobistego u żytku.
— Zatrudnienie — wymagany wskaźnik
zespołu
zatrudnienia
pracowników
terapeutyczno — opieku ńczego
zatrudnionych w pe łnym wymiarze czasu
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
— nie mniej niż 0,5 na jednego Mieszkańca
— Liczba pracowników w poszczególnych
porach dnia

31

32

Szkolenia pracowników dotycz ące form pracy z
Mieszkańcami, kierunków prowadzonej terapii,
praw Mieszkańców — przeprowadzane nie
rzadziej niż raz na dwa lata.

Mieszkańcy, rodziny Mieszkańców, opiekunowie prawni maj ą
zapewniony stały kontakt z dyrektorem Domu, który przyjmuje
skargi lub też wnioski od wyżej wymienionych osób w
godzinach pracy, tj. codziennie od 7°° — 150° (od poniedziałku
do piątku), a składane w formie pisemnej podlegaj ą rejestracji.
Dyrektor Domu uczestniczy aktywnie w życiu Domu, bierze
udział w spotkaniach spo łeczności terapeutycznej.
Każdy z Mieszkańców naszego Domu posiada dochód w postaci
renty rodzinnej lub renty inwalidzkiej lub te ż renty socjalnej.
Wskaźnik zatrudnienia został osiągnięty na początku roku 2007.
Zatrudnienie personelu w poszczególnych porach dnia:
7 00 — 1500 - do 6 osób
7°° — 19°° - do 8 osób
1900 - 7°° — dwie osoby
W dziale T — O zatrudnieni s ą:
— pielęgniarki — 7 etatów
— opiekunowie — 12 etatów
— instr. terapii zaj ęciowej — 3,5 etatu
— specjalista ds. rewalidacji — 1 etat
— fizjoterapeuta — 1 etat
— psycholog — I/2 etatu
— kapelan — 1/8 etatu
— Kierownik Dz. Ter. — Opiek. — 1 etat
— St. pracownik socjalny — 1 etat
Szkolenia o tematyce wymienionej przeprowadzane
corocznie.

są

Utrzymanie na dotychwaRowym poziomie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 46NI1/07
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 29 marca 2007r.

PROGRAM NAPRAWCZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORONOWIE
Dom Pomocy Społecznej w Koronowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 19.10.2005 w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837 z pó źn. zm. ).
3. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo łecznej w Koronowie nadanego
Uchwałą Rady Powiatu Bydgoskiego.
4. Zezwolenia warunkowego Wojewody Kujawsko — Pomorskiego na prowadzenie Domu
Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 31.08.2005r. Nr WPS.VI.9013-Tmo/76/2005.
5. Innych przepisów dotycz ących domów pomocy społecznej, jednostek samorządu
terytorialnego i jednostek bud żetowych.
Dom Pomocy Społecznej w Koronowie przeznaczony jest dla osób przewlekle
somatycznie chorych ( 40 miejsc rzeczywistych ) oraz osób doros łych niepełnosprawnych
intelektualnie ( 82 miejsca rzeczywiste ). Mieszka ńcom zapewnia si ę warunki bezpiecznego
i godnego życia, intymno ść, niezależność, a także w miarę możliwości samodzielno ść.
Dom usytuowany jest w centrum Koronowa przy ul. Paderewskiego 35.
Dom mieści się w obiekcie składaj ącym się z 3 pawilonów dwukondygnacyjnych,
połączonych ze sob ą ciągami komunikacyjnymi.
W Domu znajduj ą się pokoje mieszkalne trzyosobowe — 26 ( 12 w pawilonie I, 4 w pawilonie
II i 10 w pawilonie III ), dwuosobowe ( 4 w pawilonie I, 11 w pawilonie II ), jednoosobowe
( 6 w pawilonie II wraz z w ęzłami sanitarnymi.
Ponadto w Domu znajduj ą się pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinety medycznej
pomocy doraźnej, rehabilitacja, kuchenki pomocnicze, kuchnia terapeutyczna, pomieszczenia do
terapii zaj ęciowej, kaplica, palarnia, inne pomieszczenia techniczne s łużące zaspokajaniu potrzeb
sanitarnych Mieszkańców Domu. Powierzchnia pokoi jest zgodna ze standardem. W pawilonie
I do osiągnię cia wymaganego standardu brakuje dwu łazienek. Każde z pomieszczeń
wyposażone jest w potrzebne elementy umeblowania.
Pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia magazynowe znajduj ą się
w podpiwniczeniu pawilonu I ( kuchnia, pralnia, magazyny ). Pomieszczenia
administracyjne natomiast znajduj ą się we wszystkich trzech pawilonach ( pawilon I
— na parterze, pawilony II i III — w cz ęści poddasza ).
Obiekt wyposażony jest w wymagany system alarmowo — przyzywowy oraz cz ęściowo
w alarmowo — przeciwpożarowy ( pawilon III ).
Otoczenie Domu pozbawione jest barier architektonicznych, tak, i ż każdy z Mieszkańców
— niezależnie od stopnia niepełnosprawno ści intelektualnej oraz towarzysz ących dysfunkcji
narządu ruchu może swobodnie korzystać z uroków usytuowania Domu.

Dwa dźwigi osobowe, platforma schodowa oraz zamontowane w g łównych ciągach
komunikacyjnych poręcze boczne ( ich brak wyst ępuje tylko w pawilonie III ), sprawiaj ą, iż
Mieszkańcy mogą swobodnie porusza ć się po budynku.
Działalność domu opiera si ę na Zespole Terapeutyczno — Opieku ńczym, w skład którego
wchodzą pracownicy pierwszego kontaktu oraz specjali ści zatrudnieni w Domu.
W ramach spotkań Zespołu Terapeutyczno — Opieku ńczego analizuje si ę indywidualne
plany wsparcia oraz rozpatruje indywidualne problemy oraz potrzeby Mieszka ńców, a także
konstruuje wymaganą dokumentacj ę.
W Domu zaspokajane są nie tylko potrzeby bytowe, opieku ńcze i wspomagaj ące,
ale również kształtuje się wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.
Liczba miejsc rzeczywistych w chwili obecnej wynosi 122. Miejsc ( łóżek ) jest 114, czyli
tyle, ile Dom na dzień dzisiejszy jest w stanie przyj ąć osób, by spełniać wymogi związane ze
standardem. Występuje zatem konieczno ść wnioskowania o zmniejszenie ilo ści miejsc
rzeczywistych do 114. Na tak ą liczbę Mieszkańców obliczony jest tak że wskaźnik zatrudnienia
pracowników ZTO i plan finansowy na wynagrodzenia dla pracowników na 2007r.

USŁUGI ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY BYTOWE I ZWIĄZANE Z TYM ZAKUPY
ORAZ PRACE UJĘTE DO REALIZACJI
Lp.
1.

Wymogi prawne
Budynek i jego otoczenie bez
barier

Stan faktyczny
-

-

-

-

-

-

2.

Naprawa kominów
wentylacyjnych w pawilonie I

podjazdy dla wózków przy
trzech wej ściach do całego
obiektu,
zamontowane dwie windy
osobowe ( pawilon I i III ) oraz
platforma schodowa dla wózków
w pawilonie I,
ilość ubikacji dostosowana do
ilości mieszkańców i potrzeb
osób niepełnosprawnych,
brak dwu łazienek w pawilonie I
( na piętrze ) by spe łnić wymogi
standardu, co do liczby
mieszkańców korzystaj ących z
jednej łazienki
system przyzywowo — alarmowy
w całym obiekcie,
brak poręczy w ciągu
komunikacyjnym w pawilonie
III,
brak sygnalizacji alarmowo —
pożarowej w pawilonach I i II.

Zły stan techniczny

Planowana realizacja
1.
•
•

•
„

•

Wykonanie zadań związanych z
systemem p.poż.:
montaż sygnalizacji alarmowo pożarowej w pawilonach I i II;
wydzielenie pożarowe jednej
klatki schodowej w pawilonie I i
modernizacja holu w pawilonie II;
przystosowanie zgodnie z
wymogami p.po ż drugiej klatki
schodowej w pawilonie I;
wydzielenie pożarowe
pomieszczeń technicznych w
pawilonie I ( węzeł c.o.,
wentylatornia );
dostosowanie rozmieszczenia
hydrantów do nowych wymagań.

Koszt realizacji

Termin
realizacji

220.000,- PLN

2007

12.000,- PLN

2007

2.

Wykonanie poręczy w holu
pawilonu HI.

3.

Modernizacja dwu pomieszcze ń
na łazienki dla Mieszka ńców w
pawilonie I.

7.000,- PLN

2007

•

demontaż i przebudowa

5.000,- PLN

2007

3.

Wymiana rynien w pawilonie I

Zły stan techniczny

•
•

demontaż starego orynnowania;
zakup i montaż nowych rynien

7.000,- PLN

2007

4.

Termomodernizacja budynku

Wymiana stolarki okiennej w
pawilonie I ( pokoje mieszka ńców,
kuchnia, pralnia ) — 52 szt. ze
względu na zły stan techniczny

•
•

demontaż starej stolarki okiennej;
zakup i montaż okien z pcv

42.000,- PLN

2007

5.

Ogólne zabrudzenie wynikaj ące z
Malowanie pomieszcze ń
eksploatacji
mieszkalnych w pawilonie I i II
oraz ciągów komunikacyjnych w
w/w pawilonach

•

zakup farb

7.000,- PLN

2007

6.

Zakup 3 łóżek z regulacj ą
położenia dla Mieszkańców
Domu

Zbyt mała ilość tego typu łóżek

•

zakup

10.000,- PLN

2007

7.

Klimatyzacja pomieszcze ń w
części poddasza w pawilonie III

Ze wzgl ędu na dużą grupę
Mieszkańców i personelu Domu
korzystaj ących z w/w pomieszcze ń (
terapia, rehabilitacja, biura ) oraz
korzystanie wyłącznie z okien
dachowych, zaleca si ę
zamontowanie klimatyzacji tak, jak
ma to miejsce w części poddasza w
pawilonie II.

•

zakup i montaż urządzeń
klimatyzacyjnych

40.000,- PLN

2007

Łączny koszt realizacji:

350.000,- PLN

Stan faktyczny

Wymogi prawne

Lp.

8.

Pokoje mieszkalne:
- powierzchnia
- wyposażenie

Wszystkie pokoje spe łniaj ą standard dotyczący metrażu.

9.

Pokoje dziennego pobytu oraz pomieszczenia do terapii i
rehabilitacji.

Mieszkanki niepełnosprawne intelektualnie maj ą do dyspozycji dwie
pracownie arterapii.
Wspólne dla Mieszkańców przewlekle somatycznie chorych i
niepełnosprawnych intelektualnie s ą pracownie: plastyczna, muzyczna,
sala gimnastyczna, fizykoterapia, gabinet masa żu leczniczego.

10. Jadalnia

Dom posiada jadalnię na parterze, w której Mieszka ńcy spożywaj ą
posiłki w dwu turach. Mieszkańcy leżący i maj ący trudności w
poruszaniu się posiłki spożywaj ą w odpowiednio w pawilonach I, II, III.

11. Gabinet doraźnej pomocy medycznej

Dom posiada gabinety dora źnej pomocy medycznej w pawilonach I, II,
III, który wyposażony jest w niezb ędny sprzęt medyczny.
W gabinecie tym równie ż przyjmuje lekarz konsultuj ący na terenie
Domu, tj. lekarz internista oraz psychiatra.

12. Kuchenka pomocnicza — terapeutyczna

W Domu przez całą dobę dostępna jest dla Mieszkańców kuchnia
terapeutyczna, wyposa żona w podstawowy sprz ęt gospodarstwa
domowego. W pomieszczeniu tym odbywaj ą się również zaj ęcia
terapeutyczne polegaj ące na nauce przygotowywania prostych posi łków.

13. Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia

Dom nie posiada

Planowana realizacja

Adaptacja pomieszcze ń na
parterze pawilonu I — czas
realizacji do 31 marca 2007r.

14. Palarnia

W budynku Domu wydzielone jest pomieszczenie dla osób pal ących.

15. Pokój gościnny

Dom posiada — na pi ętrze pawilonu II

16. Kaplica

Na terenie Domu znajduje si ę miejsce kultu religijnego w postaci kaplicy
przystosowanej do odbywania si ę tam mszy oraz świąt okazjonalnych.

17. Łazienki maksymalnie dla 5 osób
Toalety maksymalnie dla 4 osób z przystosowaniem ich do
potrzeb osób niepe łnosprawnych

Dom spełnia wymogi w pawilonie II i III.

18. Wyżywienie:
- minimum 3 posiłki dziennie
- możliwość wyboru posiłków
- dostępność posiłków przez całą dobę
- możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym
- karmienie Mieszka ńca w razie potrzeby

Dom zapewnia Mieszka ńcom trzy posi łki dziennie — zgodnie z
zapotrzebowaniem kalorycznym i zalecon ą dietą w godzinach:
śniadanie: 8 °° - 10°°
obiad: 13 °° — 15 °°
kolacja: 17" - 19°°
Podopieczni mogą spożywać posiłki w jadalni, która przeznaczona lub w
swoim pokoju — zgodnie z potrzebami.
Mieszkańcy niezdolni trwale lub czasowo do samoobs ługi są karmieni
przez personel.
Do kuchenek terapeutycznych na bie żąco przekazywane s ą produkty
spożywcze ( chleb, mas ło, herbata, dżem itp. ), z których w razie
potrzeby personel może przygotować posiłek w kuchence terapeutycznej
— zgodnie z zaistniałymi potrzebami.
Mieszkaniec ma również prawo do wyboru posi łku, jeśli zaplanowany w
jadłospisie nie odpowiada jego gustowi.
Sporządzane są również posiłki dietetyczne — zgodnie z zaleceniami
lekarskimi.

Modernizacja dwu
pomieszczeń na łazienki w
pawilonie I

19. Odzież, bielizna, obuwie:
— odzież całodzienna —
co najmniej 2 zestawy
— od zi eż zewnętrzna —
co najmniej 1 zestaw
— bielizna dzienna —
co najmniej 4 komplety
— bielizna nocna —
co najmniej 2 komplety
— co najmniej 1 para obuwia oraz pantofle
domowe

Wszyscy Mieszkańcy Domu zapewnioną mają odpowiednią ilość
garderoby, bielizny i obuwia.

20. Zapewnienie osobistych środków czysto ści, przyborów
toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny osobistej
Mieszkańców.

Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w przypadku, gdy
Mieszkaniec nie jest w stanie zapewni ć sobie środków czystości.
Zapewnia się im w szczególności w miarę potrzeb: mydło, pastę i
szczoteczkę do zębów oraz szampon.

21. Utrzymanie czystości pomieszczeń w najbliższym
otoczeniu Mieszkańców:
— pomieszczenie mieszkalne sprz ątane nie
rzadziej niż raz dziennie
— pościel zmieniana w miarę potrzeb, nie
rzadziej ni ż raz na dwa tygodnie

Środki do sprzątania oraz środki do dezynfekcji pomieszcze ń zapewnia
Dom. Pomieszczenia sprz ątane są nie rzadziej niż raz dziennie przez
personel, przy współudziale Mieszkańców.
Bielizna pościelowa zmieniana jest zgodnie z potrzebami, nie rzadziej
jednak niż raz na dwa tygodnie.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE

22. Organizacja terapii zaj ęciowej

Program terapeutyczny Domu Pomocy Spo łecznej w Koronowie
Aktualizacja w
zawiera szeroką ofertę terapeutyczn ą Oferuje Mieszkańcom wybór potrze
i
doskonalenie
różnych form zaj ęć — dostosowanych do psycho — fizycznych
terapeutycznej.
możliwości Mieszkańców:
• doskonalenie technik szkolnych,
• usprawnianienie na bazie materia łów obrazkowych,
• wycieczki dydaktyczne,
• projekcja filmów o tematyce przyrodniczej,
• oddziaływanie wielozmysłowe, gry i zabawy świetlicowe,
• zaj ęcia w pracowni artterapii ( wyszywanie, robótki r ęczne,
haftowanie, prace ze sznurka, szycie maszynowe, wyklejanie
z krepy, prace porz ądkowe ),
plasteliną, kulkami
• prace plastyczne,
• układania puzzli,
• muzykoterapia,
• zaj ęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne,
• zaj ęcia ruchowe — gimnastyka poranna, zaj ęcia taneczne,
kinezyterapia, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe i
zręcznościowe, trening aktywno ści motorycznej dla grupy
Mieszkańców o najniższej sprawności psycho — fizycznej,
— zaj ęcia kulturo - terapeutyczne, których g łównym zadaniem jest
nauka racjonalnego sp ędzania czasu wolnego,
— zaj ęcia w kuchni terapeutycznej polegaj ące na przygotowywaniu
prostych posiłków, nauka obsługi prostego sprzętu AGD, nauka
nakrywania do stołu, korzystania ze sztu ćców itp.
Z wymienionych form zaj ęć terapeutycznych korzystaj ą Mieszkańcy
zgodnie z indywidualnym planem wsparcia, który okre śla cele,
formy,
metody
pracy,
możliwości
psycho—fizycznymi.
Przeprowadzone zaj ęcia dokumentowane
w zeszytach zaj ęć
terapeutycznych.
Terapia zaj ęciowa działa w oparciu o plan roczny.

23. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmar łegoDom zapewnia pochówek zmarłemu Mieszkańcowi zgodnie z jego
Mieszkańca Domu.
wyznaniem, jeśli nie może uczyni ć tego jego rodzina. Osoby zmarłe
są wówczas chowane na cmentarzu w Koronowie przez kapelana
Domu. W większości przypadków zmarli Mieszkańcy chowan i
są przez swoich najbli ższych.

miarę
ciągłe
oferty

24. Zapewnienie warunków do rozwoju samorz ądności Dom zapewnia warunki do rozwoju samorz ądności Mieszkańców.
Mieszkańców.
Na terenie Domu działa Rada Mieszkańców wybierana przez
Społeczność Domu. W jej skład wchodzą przedstawiciele
Mieszkańców pobytu stałego i dziennego. Rada Mieszkańców bierze
czynny udział w decyzjach dotyczących funkcjonowania Domu.
W okresie kadencji cz łonkowie Rady Domu stanowi ć maj ą poprzez
odpowiednią postawę wzorzec do naśladowania dla
współmieszkańców, mobilizują do aktywności i dbałości o siebie
oraz Dom Pomocy Spo łecznej w Koronowie.
25. Stymulowanie, nawiązywanie, utrzymanie, rozwijanie
kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Dom umożliwia i podtrzymuje kontakty Mieszka ńców z rodzinami
oraz środowiskiem. Są to corocznie organizowane Spotkania Rodzin,
odwiedziny Mieszkańców przez rodziny w Domu Pomocy
Społecznej oraz wyjazdy do domów rodzinnych zgodnie
z życzeniem. Spotkania z najbli ższymi odbywaj ą się w pokoju
mieszkalnym lub pokoju gościnnym.
Do nawi ązania i utrzymania kontaktów z najbli ższymi zobligowani
są przede wszystkim pracownicy pierwszego kontaktu. Mieszka ńcy
maj ą dostęp do automatu telefonicznego telekomunikacji polskiej
oraz maj ą możliwość założenia telefonu w pokoju.
Mieszkańcy Domu utrzymuj ą kontakty ze środowiskiem lokalnym,
biorą udział w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie
Koronowa, nawiązana jest wieloletnia współpraca ze Szkołami
Podstawowymi nr. 2 i 3, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym,
Przedszkolami, Zakładem Poprawczym, Miejsko-Gminnym Domem
Kultury. Uczniowie szkó ł, przedszkolaki i podopieczni Zak ładu
organizuj ą
Poprawczego
naszym Mieszkańcom imprezy
okazjonalne „Dzień Babci i Dziadka", „Dzie ń Kobiet", „Jasełka"
„ Święto Niepodległości", integracyjne imprezy ogniskowe, itp. ).
Podopieczne Zakładu poprawczego i schroniska dla Nieletnich
w ramach współpracy świadczą usługi fryzjerskie na terenie Domu.
Mieszkanki niepełnosprawne intelektualnie bior ą udział
w regionalnych, okazjonalnych, wystawach prac r ękodzielniczych,
powiatowych rozgrywkach sportowych dla osób niepe łnosprawnych.

26. Działania zmierzaj ące
do usamodzielnienia Mieszkańców.

Mieszkańcy usamodzielniani są poprzez systematycznie prowadzone:
- treningi umiej ętności samoobsługowych dotyczące aktywizowania
w zakresie czynno ści higieniczno — piel ęgnacyjnych (utrzymanie
ciała w czysto ści, estetyka wygl ądu zewnętrznego, samodzielna
zmiana bielizny pościelowej),
- trening w zakresie samodzielnego, estetycznego przygotowania
i spożywania posiłku, utrzymania czysto ści i porządku po spożyciu
posiłku,
-treningi umiej ętności praktycznych dotyczące aktywizowania
w zakresie czynno ści porządkowych w swoim najbliższym otoczeniu
(prace porz ądkowe w pokoju — odkurzanie, utrzymanie porz ądku
w stoliku przyłózkowym)
- kształtowanie umiej ętności zachowania si ę w warunkach miejskich
poruszanie sie po ulicach, dokonywanie zakupów na miar ę potrzeb
możliwości finansowych, samodzielne kupienie biletu komunikacji
podmiejskiej, skasowanie biletu itp.
Działania wspomagaj ące do samodzielno ści odbywaj ą si ę również
przez rehabilitacj ę ruchową i szeroką gamę zabiegów
fizykoterapeutycznych.

przechowywania
27. Zapewnienie
bezpiecznego
przedmiotów warto ściowych oraz środków pieniężnych.

Dom zapewnia Mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków
pieniężnych. Każdy nowo przyjmowany Mieszkaniec informowany
jest o możliwości przekazania do depozytu DPS przedmiotów
wartościowych ( za przedmioty warto ściowe nie zdeponowane przez
Mieszkańca, Dom nie bierze odpowiedzialno ści ).
Mieszkaniec ma prawo wpłaci ć lub pobrać okreś loną kwotę
z depozytu na swoje potrzeby.

28. Korzystanie
z
biblioterapii,
prasy
codziennej
oraz mo żliwości zapoznania si ę z przepisami prawnymi.

Ze zbiorów bibliotecznych Mieszkańcy korzystaj ą systematycznie
dzięki współpracy Domu z Bibliotek ą Publiczną w Koronowie.
Ponadto codziennie dostępna jest prasa regionalna i czasopisma.

29. Organizacja świąt i uroczystości oraz
imprezach kulturalnych i turystycznych

W Domu bardzo uroczy ście obchodzone s ą święta roczne (Bo że
Narodzenie i Wielkanoc ). Organizowane s ą różne imprezy
okazjonalne, poranki tematyczne, wycieczki dydaktyczne, turnusy
rehabilitacyjno — wypoczynkowe, zabawy taneczne.
Dom
współpracuje z innymi Domami Pomocy Społecznej
(Bożenkowo, Nakło, Pruszcz Pomorski, Bydgoszcz - ul. Mi ńska),

udział

w

30. Regularny kontakt z Dyrektorem w okre ślonych dniach Mieszkańcy, rodziny Mieszkańców, opiekunowie prawni maj ą
i godzinach.
zapewniony stały kontakt z Dyrektorem Domu, który przyjmuje
skargi lub też wnioski od wyżej wymienionych osób w godzinach
pracy, tj. codziennie od 7°° — 15°° ( od poniedziałku do piątku ),
a składane w formie pisemnej podlegaj ą rejestracji.
Dyrektor Domu uczestniczy aktywnie w życiu Domu, bierze udział
w spotkaniach społeczności terapeutycznej.
Pokrycie w miarę możliwości Mieszkańcowi nie
31. posiadaj ącemu
własnego
dochodu
wydatków Każdy z Mieszkańców naszego Domu posiada dochód w postaci
na niezbędne przedmioty osobistego użytku.
emerytury, renty rodzinnej, renty inwalidzkiej, renty socjalnej.
32. Zatrudnienie — wymagany wskaźnik zatrudnienia Wskaźnik zatrudnienia został osiągnięty na początku roku 2007.
pracowników zespołu terapeutyczno — opiekuńczego W dziale o-p-r zatrudnieni są:
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu dla osób. kier działu opiek-pielęg-rehabil
1
niepełnosprawnych intelektualnie — nie mniej ni ż 0,5• kier. espołu op-piel. i op
2
na jednego Mieszkańca,
• opiekunko-piel ęgniarki
15
nie mniej niż 0,6 dla Mieszkańców przewlekle. opiekunowie
26
somatycznie chorych
• instruktor terapii zaj ęciowej
5
• instruktor K-0
1
• fizjoterapeuta
3
•

masa żysta

1

•
•
•
•

psycholog
kapelan
pracownik socjalny
pokojowe

1
0,13
2
4

33. Szkolenia pracowników
dotyczące form pracy zSzkolenia o tematyce wymienionej przeprowadzane s ą zgodnie
Mieszkańcami, kierunków prowadzonej terapii, prawi wymogiem ustawowym
Mieszkańców — przeprowadzane nie rzadziej ni ż raz na
dwa lata.
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