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Domu Pomocy Społecznej
im. św.Brata Alberta
w krakowie

(tekst jednoliĘ z marca 2021)

Rozdział I

WPROWADZENIE

§l

Dom PomocY SPołecmej im. św.Brata Alberta w Krakowie, zapewnia mieszkańcom
całodobową oPiekę, oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby: bytowe, opiekuńcze,
wsPomagające na Poziomie obowiązującego standardu; w fórmach i zakresie
wYnikającYm z indYwidualnych potrzeb, oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń

1.

przysługują cy ch z tytułu powszechne go ubezpi eczenia zdrowotnego,

2.

3.

Organizacja Domu Pomocy Społecznej im. św.Brata Alberta w Krakowie, zakres
i Poziom usług Świadczonych przęz Dom uwzględnia w szczególności wolność,
intYmnoŚĆ, godnoŚĆ i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz
stopień
ich fizycznej i psychicznej sprawności.
Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkńca, opracowywane
z jego udziałem, jeżeli udziń ten jest mozliwy ze wiględu na stan zdrowia i gotowość
mieszkńca do uczestnictwa w nim.

Rozdzial II

ZADANIA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
§2

Podstawowe zadaniaDomu Pomocy Społeczne im. św.Brata Alberta:
1. w zakresie usług bytowych:
1. 1. miejsce zamieszkania,

2.
3.

1,2. wyĘwienie,
1.3. odzież i obuwie,
l .4. utrrymanie czystości,

w zakresie usług opiekuńczych:
2,I. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach zyciowych,
2,2. pielęgnacji,
2.3, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
w zakresie usług wspomagających:
3.1. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
3.2. podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców,
3.3. umozliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
3.4, zapewnienie waruŃów do rozwoju samorządności mieszkńców,
3.5. stYmulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną
i społecznościąlokalną,
3.6. działanie zmierzające do usamodzielniania mieszkńca, w miarę jego mozliwości,
3.7. Pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu- p.u"y, szczególnie
mającej charakter terapeutyczily, w przypadku osób spełniających warunki do takiego
usamodzielnienia,
3.8. zaPewnienie bezpiecznego przechowywania środków pienięznych i przedmiotów
wartościowych,

3.9.finansowanie mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków
na niezbędne przedmioty osobistego uĄtku, w kwocie nieprzekraczająĆej 30%
zasiłku stałego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

3.l0.zaPewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz zapewnienie mieszkańcom
3.

,"-" $Ł\'D

l

1

.

dostępności informacji o tych prawach,
sprawne wnoszeni e i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.

Rozdzial III

PRAWA MIESZKAŃCOW
§3
Mieszkaniec ma prawo do:

1.

2.
3.

4.
5.

poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego oraz swojej korespondencji,
bezpiecznego i goónego życia, intymności i niezalezności,
stanu zdrowia
zachowania w tajemnicy przęzpersonel wszystkich informacji dotyczących
i Zycia osobistego,
wolnościmyśli i sumienia,
i przedmiotorv
posiadania i korzystania z własnych ubrań, bielizny osobistej. sprzętow
osobistych,

pracownika adaptacyjnego, a po 6 miesiącaclr pobytu r,ł, I)PS,
do wskazania pracownika pierwszego kontaktu,
indywidualnego podej ściaptzez personel Domuo
wartościowych
zdeponowania w depozycie Domu środkow pieniężnych i przedmiotów
(środkipienięzne i przedmioty wartościowe niezdeponowane nie są objętc

6, przedsiawienia mu
7.
8.

odpowiedzialnościąDomu),
9. koizystania, *r".lki.h usług świadczonychprzezDom zgodnie ze standardem,
rehabilitacji,
10. podnoszenia sprawności i akiywizowania, udziału w terapii zajęciowej,
j
l I .'dzińań zmier Źaj ących do usamodzielni eni a, w miarę e go mo zl i wo ści,
pracy, szczegolnie mające.j
12. pomocy usamodziólniającemu się mieszkańcowi w podjęciu
usamodzielnienia.
charakter terapeutyczny, jezeli mięszkanięc spełnia warunki do takiego
podane do ogolnej
13, kontaktu z Dyrekior.. ńo*u w określone dni i godziny w tygodniu,
wiadomości,
l4. sprawnego rozpatrywania wniesionych skarg i wniosków,
nie przekraczaiące.j
15. nie ponószenia Śpłat za okres ńieobęcności mieszkańca Domu
21 dni w roku kalendarzowym,
lladr
l6. zapewnienia warunków do rozwoju samorządności,uczestniczenia rv działalnoŚci
Mieszkańców,
praw inril,ch
17. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w sposób nie narusza.iący
mieszkańców,
w pomieszczeniaclr
18. przyjmowanie odwiedzin krewnych i znajomych moze się odbywać
komunikacYjnYch,
ciągach
ło tógo przęznaczonych: m.in. pokojach dziennych, świetlicy,
ogrodzie,

19, uŻyskania pomocy w zaspokajaniu własnych potrzeb,

lokalnYm.
20. niwiązywania, utizymywania i rozwijania kontaktow z rodziną i środowiskiem
Dom,
21. uzyskania pełnych informacji o usługach świadczonychprzez
22, opiekidusŻpasierskiej duchownego, wyznawanej przęz siębię reli gi i,
odrębny,ch
23. korzystanii zę świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie
przepisów,

24. Śwobodnego poruszania się po terenie Domu i poza nin'.

25, samodzielńego przebywania poza

Domem po uprzednim poinfornrorł,aniu personeltt

- zzastrzężęniem postanowień § 5 niniejszego Regulaminu,
26. otrzymywania poŚiłro* zgodnie z dietą oraz spożywania posiłku w przedziale czasorł'Ylll
dwóch godzin,
27. dostępu do podstawowych produktów zywnościowych oraz napoi przez całą dobę.
28. pomocy pracownika socjalnego, psychologa, opiekuna, pielęgniarki w rozwiązYrł'aniu
osobistych problemów.

§3a
napoje dostępne są przęz całą dobę
oraz
żywnościowe
produkty
Podstawowe
1.
w kucheŃach. oddziałowych na poszczególnych oddziałach (kuchenki oddziałowe są

\n

flrD

wyposażone w lodówki, w których przechowuje się artykuły zywnościowelr,l,nlaga.jacc
chłodzenia).
2. Za realizację dostępu do podstawowych produktów zywnościowych oraz- tltl1,1tli trlrz.ez call
dobę odpowiada opiekun koordynujący pracą danego oddziału.
3. Opiekun koordynujący pracą danego oddziału. aby zapewnić dostępIlości procltrkltiri
zywnościowych i napoi, składa, z jednodniowym wyprzedzenienl. zapotrzebowttllic
na podstawowe produkty zywnościowe oraz napoje do Działu Żywienia.
4. Dział Żywienia w dniu następującym po zgłoszeniu wydaje na dany oddział. zgłoszonc
w zapotrzebowaniu, artykuły spozywcze.

1.

2.

1,

§4
Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy mając na uwadze koniecznośc zapewlrienia
odpowiedniej opieki mieszkańcowi oraz właściwąrealizację usług przęz Dorn, określa
pokój w którym będzie on zamieszkiwał.
Zespoł Terapeutyczno - Opiekuńczy, mając na uwadze realizację powyzej określonych
celów, moze dokonać przenięsienia mieszkańca do innego pokoju, a przeniesierric
mieszkańca moze nastąpić ze względu na:
2,1. uzasadnione potrzeby sprawnego firnkcjonowania Domu (np, w związkLr
z prowadzonymi pracami remontowymi, usuwaniem awarii o|az wl,stąpienierll
innych nieprzewid ziany ch sytuacj i ) ;
ż.ż.sytuację zdrowotną mieszkańca (np. ze względu na pogarszający się statl z-drolvilt
-potrzebę bliskości pokoju pomocy doraznej; właściwegodostępu do lózka:
ze względow pielęgnacyj no-opiekuńczych) ;
2.3. zapobieganie i rozwiązywanie sy.tuacji konfliktowych między nrieszkańcanri poktljLr
(w szczególności z uwagi na nieprzestrzeganie norm i zasad współżycia społecztlego
przęz mieszkńca lub odwiedzające go osoby);
2.4. na wniosek mieszkańca (opiekuna prawnego, rodziny).

Stosownie

§5

do zapisów ..Procedury zgłaszania przez mieszkańców Domu

Porlloc}
Społecznej im. św.Brata Albęńa w Krakowie personelowi Domu wyjścpoza.jego tercl_]
oraz postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się mieszkalicow z l)clntr

Pomocy Społecznej im. św.Brata Alberta

2.

1

4.

5,

5"^1 &-0_1Ń

w

Krakowie" przyjęte.i

cldrębll1,1ll

Zarządzeniem Dyrektora DPS, w przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub powaznic
zagraża zdrowiu mieszkańca domu będącego osobą z zaburzęnianli psvclricz,nvlrri" Ill()zllil
ograniczyć mozliwoścsamodzielnego opuszczania przez tego nlieszkarica tcrcllu clolłitt,
Ograniczenie, o którym mowa w ust. l wydawane jest przez Dyrektora DPS na podstarł ic

zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższ,y lliz,

(l

lllicsięer.

wskazującego zasadnośćtakiego ograniczenia.
Ograniczenie doręcza się mieszkańcowi domu, a gdy jest on osobą ubczr,vłaslrtlwtllllitllłl1
całkowicie, również jego przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając ogrtrniczetlic.
osoba upowazniona przęz Dyrektora ( pracownik socjalny, Kierownik DSO ) poucza
mieszkańca domu o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia.
Informację o ograniczeniu Dyrektor przesyła do sądu opiekuńczego, w którego okręgir
znajduje się ten Dom, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia mieszkańcow,i
Domu.

Mieszkaniec domu, w tym również mieszkaniec ubezwłasnowoltrionv. je gtl
przedstawiciel ustawowy, małzonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo ()raz clstlbit
sprawująca nad nim faktyczną opiekę mogą wystąpić do sądu opiekuńczego. \v ktiil,ego
okręgu znajduje się dom pomocy społecznej, z ił,nioskiem o uclrvlenie ograniczctlil,t,

Rozdział IV

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA
ć

§6

Mie szkaniec ma obow iązek:
1, ptzestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, a w szczególności przestrzęganta
Regulaminów obowipujących w Domu,
przez
ż. poioszenia terminowych wpłat za pobyt w Domu, miesięczna opłata ponoszona
decyzją
mieszkańca ustalana"jest na poziómie 70oń jego dochodu netto, zgodnie z
prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu odpłatnościzapobytw domu pomocY sPołecznej,
zakazu palenia papierosów w pokojach mieszkalnych, korytarzach,

3.
4,

przestrzegania
łazienkach i innych pomieszcreniach Domu, gdyż palenie
w miej scach wy znaczony ch,

jest dozwolone tylko

higienę orobi.tą, wygląd zewnętrzny oraz porządek
pomieszczenńch ogólnego uĄtku, w miarę swoich możliwości,
dbania

o

w pokoju i

innych

w zaspakajaniu swoich potrzeb,
indywidualnego planu wsparcia, opTacowanęgo z udziałem
mieszkańca - jeżg1i udziałien był mozliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca,
przesttzegania praw innych mieszkańców,
,rryrtarrii zgody Dyrektora Domu na wszelkie zmiany W wyposażeniu zajmowanego

5. współdział aniazpersonelem
6. *.połdriułania w realizacji

7.
8.

g.

pokoju,
^auuniu

o mienie Domu, szczególnie pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca,
powiadamiania personelu o w}stąpieniu awarii lub uszkodzeniu wyposazenia,

jezeli
Il.zgłaszania pisemnie wyjazdów'-i lvyjśćpoza Dom na trzy dni wcześniej,
ńobecnoś ć wiąze się ze zwrotem kosźów pobytu zaten okres,
I|, zgłaszania personelowi oddziaŁowemu wyjściapoza teren Domu, określenia
p|rybltzonegó .ra, powrotu i celu wyjścia, z zasttzężęniem postanowień § 5 niniejszego
Regulaminu

tz. poiiadomienia personelu Domu w przypadku zmiany terminu powrotu, w szczególności
w celu zapewnienia wyżywienia w dzień powTotu,
13. przestrzegania ciszy nocnej w godzinachżŻ,0O - 6,00,
I 4. przestrze gania niniej szego Regulaminu,

V
RADA MIESZKAŃCOW
Rozdział

1.

§7

Dom pomocy Społecmej zapewnia warunki do rozwoju samorządnoŚci mieszkańców,
Mieszkańców iziaŁijąca w Domu jest rzeczniklem interesów wszystkich

ż. Rada

mieszkańców Domu.

3. Prawa, obowiązki oraz kompetencje Rady Mieszkańców określonęzostały
w,,Regulaminie Rady Mieszkańców",

Rozdział VI
WNOSZENIE SKARG I WNIOSKOW
§8
wniosków mieszkańców, który znajduje się
1. Dom prowadzi rejestr skarg,
_
w miejscu ogólnie dostępnym tj. w Dziale socjalno opiekuńczym.
prawrry mogą
ż. W przypadfu zaistnienla problemu mieszkaniec, rodzina lub opiekun
pracownika
opiekuna,
zwr-óció się w celu wyjaSnienia problemu do pielęgniarki,
zaża\efi i

socjalnego lub osoby koordynującej pracę na oddziale,

ą, śIlr^lr. nA

il/C

W

PrzYPadku gdY wYjaśnienie lub sposób rorwiązania problemu nie zad,awala
mieszkńca, rodzinę lub opiekuna prawlego mieszkńca, sprawę tą można omówić
z Kierownikiem Działu Socjalno-Opiekuńczego, z Kierownikiem rjziału pielęgnacyjno-

J.

opiekuńcze go, Kierownikiem D ziału Terapeut}c zne go, z Dyrektorem Domu.
4. wniosek lub skargę mozna skierować na piśmiedo Dyrektora Domu.
5.

DYrektor

jest

zobowiązany udzielić odpowiedzi pisemnej zgodnie

Postępowania Administracyj nego.

6.

DYrektor PrzYjmuje mieszkńców

w

sprawach skarg

i

terminach, a w sprawach nagłych w swoich godzinach piu.y.

wniosków

w

z

Kodeksem

wyznaczonych

.

Rozdzial VII
OSOBY ODWIEDZAJĄCE

ŁloO'U* z rodziną, ze znajomlrmi, którzy
odwiedzają mieszkańca w miejscu jego pobytu.
2. osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad:
2. 1 pr zestrzegania norm i zasad współzycia społeczne g o,
2.Zkulturalnego zachowania się na terenie Domu,
2.3 niezakłócania spokoju mieszkańców Domu,
2. 4 umożliwienia wykonywania czynno ścisłużbowych przez personel
Domu,
2.5 palenia papierosów tylko w miejscach do tego ptze^o.czonych,
2.1niespoĘwania alkoholu na terenie Domu,
J. O9obY odwiedzające, których zachowanie wskazuje, iż są pod
wpływem alkoholu
lub agresYwnie się zachowujący będą proszone o opuszczenie placówki. Niedostosowanie
się do w/w ProŚby może skutkować wezwaniem odpowiednich słuzb porządkowych.
4. OsobY odwiedzające, które nie przestrzegają Regulaminu Mieszkańców
będą proszone
o oPuszczenie Placówki. Niedostosowanie się do w/w prośbymoże skutkować
wezwaniem odpowiednich służbporządkowych.
1.

Dom zaPewnia mieszkańcowi swobodę

Rozdział VIil

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10

Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia obowiązują wszystkich mieszkańców
i pracowników Domu oraz osoby odwiedzające mieszkańców.
2. Niniejszy Regulamin Mieszkańców został uzgodniony z Radą Mieszkańców.
1.

ZATwI

11
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