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UCHWAŁA Nr .4j4kii401
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia,Z4
zmieniaj ąca Uchwałę Nr 46/VII/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z 29 marca 2007 r.
w sprawie przyj ę cia programów naprawczych dla Domów Pomocy Spo łecznej
w Bożenkowie i Koronowie

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.) 1 w związku z art. 19 pkt. 10
i art. 152 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej uchwala się co następuje
(Dz. U. Nr 64, poz. 593)2 :

§ 1. W § 1 uchwały Nr 46/VII/07 z dnia 29 marca 2007 r. Rady Powiatu Bydgoskiego
w sprawie przyj ęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Spo łecznej w Bo żenkowie
i Koronowie zmienionych uchwałą Nr 70/XI/07 w sprawie zmiany programów naprawczych
wprowadza si ę następuj ące zmiany:
1. załącznik Nr 2 - otrzymuje brzmienie za łącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze dnic .cy
Rady Powiatu
lego

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 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 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005
r. 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 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219,
Nr 36, poz. 226.

Uzasadnienie
Dom Pomocy Społecznej w Koronowie dzia ła na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie
domów pomocy spo łecznej (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 7 lutego 2001 r.
nr PS.IX.9013/5/2001/TM, 24 lipca 2001 r. nr PS.IX.9013/24/2001/TM, 31 sierpnia
2005 r. decyzja nr WPS.VI.9013-TMo/75/2005, 31 sierpnia 2005 r. nr WSP.VI.9013TMo/76/2005, 25 kwietnia 2007 r. nr WPS.VI.AMi.9013/20/2007, 27 maja 2008 r.
WPS.VI.AMi.9013/16/2008.
5. Innych przepisów dotycz ących domów pomocy spo łecznej, jednostek samorz ądu
terytorialnego i jednostek bud żetowych.
Dyrektor Domu Pomocy — Izabela Ciesielska pe łniąca obowiązki od 16.06.2008 r.
przygotowała aneks do programu naprawczego Domu Pomocy Spo łecznej w Koronowie
w związku z warunkowym pozwoleniem dla Powiatu Bydgoskiego na prowadzenie Domu
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, decyzj ą Wojewody Kujawsko —
Pomorskiego nr WPS.VI.AMi.9013/16/2008 z dnia 28.05.2008 r. oraz ustaleniami
dotyczącymi wygaszaniu typu Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zmiany
w programie naprawczym Domu spowodowane s ą również zaleceniami pokontrolnymi
(Protokół z kontroli w DPS Koronowo z dnia 10.10.2007 r.) oraz środkami finansowymi
otrzymanymi na przeprowadzenie inwestycji zwi ązanymi z realizacj ą programu naprawczego.

Załącznik do Uchwa ły Rady Powiatu Bydgoskiego
Nr

ANEKS DO PROGRAMU NAPRAWCZY DOMU POMOCY SPO ŁECZNEJ W KORONOWIE

Dom Pomocy Spo łecznej w Koronowie dzia ła na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo łecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.728).
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 19.10.2005 w sprawie domów pomocy spo łecznej (Dz. U. Nr 217
poz. 1837 z późn. zm . ).
3. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społ ecznej w Koronowie nadanego Uchwa łą Rady Powiatu Bydgoskiego nr
60/2007 z dnia 07 listopada 2007r. .
4. Zezwolenia warunkowego Wojewody Kujawsko — Pomorskiego na prowadzenie Domu Pomocy Spo łecznej w Koronowie z
dnia 7 lutego 2001r. nr PS.IX 9013/5/2001/TM , 24 lipca 2001r. nr PS.IX.9013/24/2001/TM , 31 sierpnia 2005r. decyzja nr
WPS.VI.9013-TMo/75/2005, 31 sierpnia 2005r. nr WPS.VI.9013-TMo/76/2005, 25 kwietnia 2007r. nr
WPS.VI.AMi.9013/20/2007 , 27 maja 2008r. — WPS.VI.AMi.9013/16/2008.
5. Innych przepisów dotyczących domów pomocy spo łecznej, jednostek samorz ądu terytorialnego i jednostek bud żetowych.
Dom Pomocy Społecznej w Koronowie przeznaczony jest dla 100 doros łych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Mieszkańcom zapewnia si ę warunki bezpiecznego i godnego życia, intymno ść, niezależność, a także w miarę możliwości
samodzielność .
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Dom usytuowany jest w centrum Koronowa przy ul. Paderewskiego 35. Placówka mie ści się w obiekcie składaj ącym się z 3
pawilonów dwukondygnacyjnych, po łączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi.
W Domu znajduj ą się pokoje mieszkalne trzyosobowe — 24, dwuosobowe 12 , jednoosobowe 6 wraz z w ęzłami sanitarnymi.
Ponadto w Domu znajduj ą się pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy dora źnej, rehabilitacja, kuchenki
pomocnicze, kuchnia terapeutyczna, pomieszczenia do terapii zaj ęciowej, kaplica, palarnia, pokój go ścinny inne pomieszczenia
techniczne s łużące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych Mieszka ńców Domu. Powierzchnia pokoi zostanie dostosowana do ilo ści
mieszkańców do końca br. , zgodnie z wymogami w tym zakresie. Do osi ągnięcia wymaganego standardu brakuje dwóch łazienek.
Pomieszczeń mieszkalne wymagaj ą wyposażenia w potrzebne elementy umeblowania ( szafy, stoliki, krzes ła).
Pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia magazynowe znajduj ą się w podpiwniczeniu : kuchnia, pralnia, magazyny .
Pomieszczenia administracyjne usytuowane s ą na terenie całego budynku , łącznie z częścią_ poddasza.
Obiekt wyposażony jest w wymagany system alarmowo — przyzywowy oraz cz ęściowo w alarmowo — przeciwpo żarowy.
Otoczenie Domu pozbawione jest barier architektonicznych ( oprócz poddasza gdzie znajduj ą się szatnie pracowników,
pomieszczenia ksi ęgowości oraz biuro administratora domu), tak, i ż każdy z Mieszkańców — niezależnie od stopnia
niepełnosprawno ści intelektualnej oraz towarzysz ących dysfunkcji narz ądu ruchu mo że swobodnie korzystać z większości
pomieszczeń znajduj ących się w Domu.
Dwa dźwigi osobowe, platforma schodowa oraz zamontowane w g łównych ciągach komunikacyjnych poręcze boczne ,
sprawiaj ą, iż Mieszkańcy mogą swobodnie porusza ć się po budynku.
Działalno ść 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 — Opiekuńczego opracowywane si ę indywidualne plany wsparcia oraz rozpatruje
indywidualne problemy oraz potrzeby Mieszkańców, a także konstruuje wymaganą dokumentacj ę.
W Domu zaspokajane s ą nie tylko potrzeby bytowe, opieku ńcze i wspomagaj ące, ale równie ż kształtuje się wzorzec wzajemnej
życzliwości i troski.
Liczba miejsc rzeczywistych w chwili obecnej wynosi 100. Analiza bazy lokalowej Domu w kontek ście dostosowania do
wymogów standardu wykazała konieczno ść zmniejszenia ilo ści miejsc rzeczywistych do 96. Przy 96 mieszka ńcach nale ży połączyć
12 pokoi w celu uzyskania 6 pokoi 3 osobowych. Wska źnik zatrudnienia pracowników ZTO jest zgodny z wymogami w tym
zakresie.
Wprowadzenie art. 56a ustaw ą z dnia 16 lutego 2007r. uniemożliwił prowadzenie łącznie Domu Pomocy Spo łecznej dla osób
przewlekle somatycznie chorych i doros łych niepełnosprawnych intelektualnie. Wobec powy ższego ustalono, i ż Dom Pomocy
Społecznej w Koronowie przeznaczony zostanie dla doros łych niepełnosprawnych intelektualnie. Natomiast typ dla osób przewlekle
somatycznie chorych b ędzie typem wygaszanym. Decyzj ą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr znak WPS.VI.Ami.9013/16/2008
z dnia 27 maja 2008r. zmieniono decyzj ę ostateczną w części dotyczącej typu Domu oraz liczby miejsc rzeczywistych na 100.
Powodem przygotowania aneksu do programu naprawczego Domu Pomocy Spo łecznej w Koronowie jest podj ęcie decyzji
o jednotypowo ści Domu.

USŁUGI ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY BYTOWE I ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POGRAMU
NAPRAWCZEGO

Lp.

1.

Wymogi prawne

Planowana realizacja

Koszt realizacji

Termin
realizacji

Wykonanie zadań związanych
z systemem p.poż. ze wzgl ędu na
bezpiecze ństwo mieszkańców
i pracowników oraz obowi ązuj ące
przepisy p.poż.:

191.576,- PLN

2008

a.)Wykonanie projektu instalacji p.po ż.
b.)montaż sygnalizacji alarmowo —
pożarowej ;
c.)wydzielenie po żarowe jednej klatki
schodowej
modernizacja holu ,
d.)przystosowanie zgodnie z wymogami
p.poż drugiej klatki schodowej ;
e.)wydzielenie po żarowe pomieszczeń
technicznych (w ęzeł c.o., wentylatornia );

2.500,-PLN
117.976,-PLN

łącznie pkt. c,d,e
70.000,- PLN

g.)inspektor nadzoru budowlanego

1.100,-PLN

Stan faktyczny

Budynek Domu Pomocy
Społecznej — zadania do
wykonania zwi ązane z
koniecznością dostosowania do
wymogów standardów

1.Wykonanie systemu
sygnalizacji p.poż.

1. Brak systemu sygnalizacji alarmowo
przeciwpożarowej

1.

2008

3

2.Modernizacja łazienek

2. Brak odpowiedniej ilo ści łazienek
oraz zniszczone wyposa żenie łazienek
(emalia w wannach) stanowi ąca bardzo
poważne zagro żenie dla zdrowia
mieszkańców , łamanie barier
architektonicznych poprzez
dostosowanie ilo ści pomieszcze ń
sanitarnych do wymogów w tym
zakresie, przystosowanie pomieszcze ń
sanitarnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych

2.

Modernizacja pomieszcze ń
sanitarnych poprzez demonta ż
zniszczonych wanien i
zorganizowanie miejsc k ąpielowych
pozbawionych barier
architektonicznych (natryski),
modernizacja łazienki
ogólnodostępnej poprzez
przystosowanie do kąpieli dla osób
leżących

3. częściowo niesprawny system
alarmowo-przyzywowy w pokojach
mieszkańców oraz w pomieszczeniach
ogólnodostępnych a także niesprawna
centrala telefoniczna

3.modernizacj a systemu alarmowoprzyzywowego oraz centrali telefonicznej
w celu zapewnienia bezpiecze ństwa
mieszkańcom poprzez umo żliwienie
wezwania pomocy, modernizacja centrali
pozwoli na stały kontakt ze służbami
szybkiego reagowania zapewniaj ącymi
ochronę życia, zdrowia i mienia
mieszkańców i Domu

12.000,-PLN

35.000,- PLN

2.

Modernizacja dachu

Zniszczone pokrycie dachowe
powoduj ące przenikanie wody do
budynku, zacieki na ścianach pokoi i
budynku, skorodowane rynny
powoduj ące zniszczenie elewacji
budynku

Wymiana pokrycia dachowego na nowenowocześniejsze pozwalaj ące na lepszą
hydroizolacj ę budynku zabezpieczaj ąca
budynek przed dalszym zniszczeniem,
demontaż starych i monta ż nowych
rynien

3.

Modernizacja stolarki okiennej

Zniszczona stolarka okienna
powoduj ąca znaczne straty ciep ła
i zagrażaj ąca zdrowiu i bezpiecze ństwu
mieszkańców i pracowników

Wymiana starej, zniszczonej stolarki
okiennej powoduj ącej znaczne straty
ciepła oraz stanowi ącej zagro żenie dla
zdrowia i bezpiecze ństwa mieszkańców
na nowe poprawiaj ące efektywność
ciepiną budynku

35,000,- PLN

2008

2008

2008

34.000,-PLN

2008

4

4.

Termomodernizacja budynku

Zniszczona elewacja budynku,
popękane ściany, znaczne zawilgocenie

•

docieplenie elewacji budynku w celu
zwiększenia efektywno ści ciepinej
budynku oraz zabezpieczenie przed
wilgocią

130.000,- PLN

2008

5.

Malowanie pomieszczeń
mieszkalnych oraz ci ągów
komunikacyjnych

Ogólne zabrudzenie wynikaj ące z
eksploatacji pomieszcze ń

•

zakup farb

4.000,- PLN

2008

6.

Zakup 3 łóżek z regulacj ą położenia Zbyt mała ilość tego typu łóżek ze
dla Mieszkańców Domu
względu na charakter domu i
przebywaj ącą w nim znaczną ilość osób
Zakup 2 pralnicowirówek
wymagaj ącej specjalistycznej opieki
pielęgnacyjnej

•
•

zakup 3 łóżek
wyposażenie pralni w
pralnicowirówki pozwoli zapewni ć
mieszkańcom odpowiednie warunki
higieniczne i bytowe

12.000,- PLN

2008

54.000,-PLN
Brak odpowiedniego sprz ętu w celu
zapewnienia odpowiednich warunków
higienicznych
7.

8.

Adaptacja pomieszczenia na
podręczne pomieszczenie do prania
i suszenia dla mieszka ńców

Dom nie posiada odpowiedniego
podręcznego pomieszczenia na pralni ę
i suszarnie dla mieszka ńców

Adaptacja pomieszczenia pralni i
przystosowanie go na pralni ę i suszarnię
dla mieszkańców

3.500,-PLN

Adaptacja pomieszczenia na
palarni ę dla mieszkańców

Obecne pomieszczenie nie spełnia
wymogów BHP oraz p.Poż.

Adaptacja pomieszczenia budynku
zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami p.poż. na palarni ę biorąc pod
uwagę umożliwienie korzystania
z pomieszczenia równie ż przez osoby
maj ące ograniczoną sprawność ruchową

27.500,-PLN

2008

2008

5

Wykonanie zadaszenia budynku
oraz wiatrołapu

Ze wzgl ędu na specyfikę mieszkańców
(stan zdrowia, ograniczona sprawno ść
ruchową) mieszkańców wskazane jest
wykonanie zadaszenia i wiatro łapu przy
budynku

Modernizacja pomieszcze ń
mieszkalnych i ogólnodostępnych

Część pokoi mieszkalnych (12) nie
spełnia wymogów w zakresie metra żu
( pokój wieloosobowy powinien mie ć
powierzchni ę nie mniejszą niż 6m2 na
osobę).

9.

10.

Mieszkańcy Domu ze wzgl ędu na stan
zdrowia nie mogą przebywać na słońcu,
przebywanie na nieosłoniętym terenie
powoduje poparzenia ciała zagrażaj ące
40.000,-PLN
ich zdrowiu. Zacienienie terenu przy
budynku pozwoli na prowadzenie terapii
zaj ęciowej na świeżym powietrzu oraz
udział większej ilości osób w zaj ęciach na
terenie DPS ni ż obecnie
Modernizacja 12 dwuosobowych pokoi
45.000,-PLN
mieszkalnych na 6 pokoi 3 osobowych.
Modernizacja jadalni-zwi ększenie
metrażu jadalni oraz dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wykonanie poręczy w holu umożliwi
przemieszczanie si ę osób o ograniczonej
sprawności ruchowej.

Doposażenie jadalni i pokoi
mieszkalnych

11.

Zgodnie z wymogami standardu pokój
mieszkalny wyposażony powinien być
w łóżko lub tapczan, stół, krzesła, szafę,
szafkę nocną dla każdego mieszkańca.
Dostosowanie pomieszcze ń
ogólnodostępnych oraz jadalni w
niezb ędny sprzęt

Zakup wyposażenia do pokoi
mieszkalnych, pomieszcze ń
ogólnodostępnych i jadalni

Łączny koszt realizacji:

12.000,-PLN

20.000,-PLN

655.576,-PLN

,vi.va.., IC
B t+
Pv

.
. £1 ' ..1 .

ł
Star islaw B

6

Załącznik nr 1 do Aneksu
DIAGNOZA AKTUALNA STANU DOSTOSOWANIA DOMU POMOCY SPO ŁECZNEJ DO WYMOGÓW STANDARDU

Lp.

Wymogi prawne

Stan faktyczny

1. Pokoje mieszkalne:
- powierzchnia
- wyposażenie

Przy 100 mieszkańcach pokoje mieszkalne nie spełniaj ą standardów

2. Pokoje dziennego pobytu oraz pomieszczenia do
terapii i rehabilitacji.

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

3. Jadalnia

Dom posiada dwie jadalnie , w której Mieszka ńcy spożywaj ą
posiłki ( druga łączy funkcj ę jadalni i pokoju dziennego).
Mieszkańcy leżący i maj ący trudności w poruszaniu się posiłki
spożywaj ą w pokojach mieszkalnych.

4. Gabinet doraźnej pomocy medycznej

Dom posiada gabinet doraźnej pomocy medycznej , 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.

5. Kuchenka pomocnicza — terapeutyczna

W Domu przez całą dobę dostępna jest dla Mieszkańców kuchnia
terapeutyczna, wyposażona w podstawowy sprzęt gospodarstwa
domowego. W pomieszczeniu tym odbywaj ą się również zaj ęcia

Planowana realizacja

96 mieszkańców, po
połączeniu pokoi 2
osobowych

7

terapeutyczne polegaj ące na nauce przygotowywania prostych
posiłków.

6. Pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia

Dom nie posiada pomieszczenia ogólnodostępnego dla
mieszkańców do prania i suszenia

7. Palarnia

W budynku Domu wydzielone jest pomieszczenie dla osób pal ących Przystosowanie nowego
pomieszczenia na palarni ę
znajduj ące się w ciągu komunikacyjnym.
zgodnie z wymogami BHP

8. Pokój gościnny

Dom posiada

9. Kaplica

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

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

Dom częściowo spełnia wymogi

11. 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 Mieszkańcom trzy posi łki dziennie — zgodnie z
zapotrzebowaniem kalorycznym i zalecon ą dietą w godzinach:
- śniadanie: 8 00 - 10°°
obiad: 13°° —150o
— kolacja: 18" - 20°°
Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w jadalni lub w swoim pokoju zgodnie z potrzebami.
W razie potrzeby Mieszka ńcy są karmieni.

-

Modernizacja pomieszcze ń
na łazienki poprzez
łamanie barier
architektonicznych i
przystosowanie nowych
pomieszcze ń na łazienki

8

Dom zapewnia podstawowe produkty spo żywcze oraz napoje przez
cała dobę
Mieszkaniec ma równie ż możliwość wyboru posiłku (jeżeli nie ma
zaleconej diety), je śli zaplanowany w jad łospisie nie odpowiada jego
gustowi.
Sporządzane s ą również posiłki dietetyczne — zgodnie z zaleceniami
lekarskimi.

12. 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

Wszyscy Mieszka ńcy Domu zapewnioną maj ą odpowiednią ilość
garderoby, bielizny i obuwia.

13. Zapewnienie osobistych środków czystości,
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 si ę im w szczególno ści w miarę
potrzeb: mydło, pastę i szczoteczkę do zębów, środki piorące oraz
szampon do mycia włosów a dla mężczyzn i starszych chłopców —
przybory do golenia..
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14. trzymanie czysto ści pomieszcze ń w najbliższym
toczeniu Mieszkańców:
— pomieszczenie mieszkalne sprzątane nie
rzadziej ni ż raz dziennie
- pościel zmieniana w miarę potrzeb, nie
rzadziej ni ż raz na dwa tygodnie

Srodki do sprzątania oraz środki do dezynfekcji pomieszcze ń
apewnia Dom. Pomieszczenia sprz ątane są nie rzadziej niż raz
ziennie przez personel, przy wspó łudziale Mieszkańców ( jeżeli jest
n możliwy ze wzgl ędu na stan zdrowia).
ielizna pościelowa zmieniana jest zgodnie z potrzebami, nie
zadziej jednak ni ż raz na dwa tygodnie.

'Y

skiego

10

ZAŁĄCZNIK NR 2
1. Organizacja terapii zaj ęciowej

USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE
Program terapeutyczny Domu Pomocy Spo łecznej w Koronowie.• ktualizacja w
zawiera szeroką ofertę terapeutyczn ą Oferuje Mieszkańcom wybórpotrzeb
i
różnych form zaj ęć — dostosowanych do psycho — fizycznychdoskonalenie
możliwości Mieszkańców:
terapeutycznej.
• doskonalenie technik szkolnych,
• usprawnianie na bazie materia łów obrazkowych,
• wycieczki dydaktyczne,
• projekcja filmów o tematyce przyrodniczej,
• oddziaływanie wielozmys łowe, gry i zabawy świetlicowe,
• zaj ęcia w pracowni artterapii ( wyszywanie, robótki r ęczne,
haftowanie, prace ze sznurka, szycie maszynowe, wyklejanie
plasteliną, kulkami z krepy, prace porz ądkowe ),
• prace plastyczne,
• układania puzzli,
• muzykoterapia,
• zaj ęcia prowadzone metod ą Weroniki Sherborne,
• zaj ęcia ruchowe — gimnastyka poranna, zaj ęcia taneczne,
kinezyterapia, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe i
zręcznościowe, trening aktywności 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 posi łków, nauka obs ługi prostego
sprzętu AGD, nauka nakrywania do sto łu, korzystania ze
sztućców itp.
Z wymienionych form zaj ęć terapeutycznych korzystaj ą Mieszkańcy
zgodnie z indywidualnym planem wsparcia, który okre śla cele,
psycho—fizycznymi.
formy,
metody
pracy,
możliwości
w zeszytach zaj ęć
Przeprowadzone zajęcia dokumentowane
terapeutycznych.
Terapia zaj ęciowa działa w oparciu o plan roczny.
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miarę
ciągłe
oferty

2. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmar łegoDom zapewnia sprawienie pogrzebu zmarłemu Mieszkańcowi
zgodnie z jego wyznaniem, je śli nie może uczynić tego jego rodzina.
Mieszkańca Domu.
3. Zapewnienie warunków do rozwoju samorządnościDom zapewnia warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców.
Na terenie Domu działa Rada Mieszkańców wybierana przez
Mieszkańców.
Społeczność Domu. W jej skład wchodzą przedstawiciele
stałego
i
dziennego.
Mieszkańców
pobytu
Rada Mieszkańców bierze czynny udział w decyzjach dotycz ących
funkcjonowania Domu.

4.

Stymulowanie, nawi ązywanie, utrzymanie, rozwijanieDom umożliwia i podtrzymuje kontakty Mieszka ńców z rodzinami
oraz środowiskiem. Są to corocznie organizowane Spotkania Rodzin,
kontaktów z rodziną i środowiskiem.
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 go ścinnym.
Do nawiązania i utrzymania kontaktów z najbli ższymi zobligowani
są przede
wszystkim pracownicy pierwszego kontaktu.
telefonicznego
maj ą dostęp
do
automatu
Mieszkańcy
telekomunikacji polskiej oraz maj ą możliwość założenia telefonu
pokoju.
Mieszkańcy Domu utrzymuj ą kontakty ze środowiskiem lokalnym,
biorą udział w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie
Koronowa, nawiązana jest wieloletnia wspó łpraca ze Szkołami
Podstawowymi nr. 2 i 3, Gimnazjum, Liceum Ogólnokszta łcącym,
Przedszkolami, Zakładem Poprawczym, Miejsko-Gminnym Domem
Kultury. Uczniowie szkół, przedszkolaki i podopieczni Zakładu
Poprawczego
organizuj ą
naszym Mieszkańcom imprezy
okazjonalne ( „Dzie ń 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.
biorą udział w
Mieszkanki niepełnosprawne intelektualnie
regionalnych, okazjonalnych, wystawach prac rękodzielniczych,
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powiatowych rozgrywkach sportowych dla osób niepe łnosprawnych.

5. Działania zmierzaj ące
do usamodzielnienie Mieszka ńców.

6. Zapewnienie
przedmiotów
pieni ężnych.

bezpiecznego
wartościowych

systematycznie
poprzez
są
usamodzielniani
Mieszkańcy
prowadzone:
dotyczące
samoobsługowych
umiej ętności
- treningi
aktywizowania w
zakresie czynności higieniczno — pielęgnacyjnych (utrzymanie ciała
w czystości, 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 dotycz ące aktywizowania w
zakresie czynności porządkowych w swoim najbli ższym otoczeniu
(prace porządkowe w pokoju — odkurzanie, utrzymanie porządku w
stoliku przyłóżkowym)
zachowania
się
umiej ętności
kształtowanie
w warunkach miejskich — poruszanie si ę po ulicach, dokonywanie
zakupów na miarę potrzeb możliwości finansowych, samodzielne
kupienie biletu komunikacji podmiejskiej, skasowanie biletu itp.
Działania wspomagaj ące do samodzielno ści odbywaj ą się również
przez rehabilitacj ę ruchową i szeroką gamę zabiegów
fizykoterapeutycznych.
bezpiecznego
możliwość
Mieszkańcom
zapewnia
przechowywaniaDom
i
przedmiotów
środków pieniężnych
środkówprzechowywania
oraz
wartościowych. Każdy nowy Mieszkaniec informowany jest o
możliwoś ci przekazania do depozytu DPS przedmiotów
wartościowych oraz środków pieniężnych. Dom posiada stosown ą
procedurę w tym zakresie.

7. Korzystanie z biblioterapii, prasy codziennej ora7Ze zbiorów bibliotecznych Mieszka ńcy korzystaj ą systematycznie
dzięki współpracy Domu z Bibliotek ą Publiczną w Koronowie.
możliwości zapoznania si ę z przepisami prawnymi.
Ponadto codziennie dostę pna jest prasa regionalna i czasopisma.
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8. Organizacja świąt i uroczystości oraz
w imprezach kulturalnych i turystycznych

udziałW Domu bardzo uroczy ście obchodzone s ą święta roczne ( Boże
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),

9. Regularny kontakt z Dyrektorem w okre ślonychDyrektor Domu Pomocy Spo łecznej przyjmuje osoby w sprawie
skarg we wtorki i czwartki w godz. 9 °° do 11 0° . Informacja taka
dniach i godzinach.
jest umieszczona w ogólnodost ępnym miejscu.
10. Pokrycie w miarę możliwości Mieszkańcowi nie Aktualnie każdy z Mieszkańców naszego Domu posiada dochód w
posiadaj ącemu własnego dochodu wydatków napostaci emerytury, renty rodzinnej, renty inwalidzkiej, renty
socjalnej, w przypadku takiej konieczno ści dom zapewni
niezbędne przedmioty osobistego użytku.
mieszkańcowi niezbędne przedmioty osobistego u żytku, w kwocie
określonej w rozporządzeniu
11. Zatrudnienie — wymagany wskaźnik zatrudnienia Wskaźnik zatrudnienia jest zgodny z wymogami w tym zakresie.
pracowników zespo łu terapeutyczno-opiekuńczegoW dziale piel.-opiek.-rehab. zatrudnieni s ą:
zatrudnionych w pe łnym wymiarze czasu dla osób. kier działu piel.-opiek.-rehab.
1
niepełnosprawnych intelektualnie — nie mniej ni ż 0,5• kier. Zespołu pielęgniarek i opiekunów 2
na jednego Mieszka ńca.
• pielęgniarki
5
25
• opiekunowie
4
• instruktor terapii zaj ęciowej
1
• instruktor K-0
• fizjoterapeuta
3
1
• masażysta
0,5
• psycholog
0,13
• kapelan
2
• pracownik socjalny
• pokojowe
3
1
• dietetyk
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12. Szkolenia pracowników dotyczące form pracy zSzkolenia o tematyce wymienionej przeprowadzane s ą zgodnie
Mieszkańcami, kierunków prowadzonej terapii, prawz wymogiem ustawowym
Mieszkańców — przeprowadzane nie rzadziej ni ż raz
na dwa lata.
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