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REGULAMIN MIESZKAŃCÓW
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH
Wewnętrznej jednostki Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach
§1
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach jest wewnętrzną jednostką Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach
przeznaczonym dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych zwany dalej "domem" i działa na podstawie:
1.

Statutu Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach.

2.

Regulaminu Organizacyjnego Domu zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Nr XVIII/12/2012 z 31.12.2012r.

3.

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ost. zm. 2007r. Dz. U. Nr 221 poz. 1649) o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

4.

Rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2012 r poz. 964),

5.

Umowy Nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2012 z dnia 21.12.2012 o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Stowarzyszeniu „Pod Dębami” w Dębcach pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach”.

6.

Umowa z dnia 21.12.2012r. zawarta pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Pod Dębami” w Dębcach
w sprawie użyczenia nieruchomości i mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu

przez Stowarzyszenie

„Pod Dębami” w Dębcach.
§2
1.

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze,
wspomagające, w tym społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.

2.

Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie
z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych,

3.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

4.

Dom funkcjonuje w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia Mieszkańca opracowywane i realizowane przez Zespół
Terapeutyczno-Opiekuńczy z udziałem mieszkańca i pracownika pierwszego kontaktu.
§3

1.

Pobyt w Domu jest odpłatny – wysokość, zasady i tryb odpłatności ustalają odrębne przepisy.

2.

Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starostwo Powiatowe w Gryfinie, z upoważnienia którego działa Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

3.

Mieszkaniec zobowiązany jest wnosić opłatę wynikającą z aktualnej decyzji w terminie do końca miesiąca za dany
miesiąc zgodnie z Decyzją o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Domu wydany przez organ Gminy właściwej dla
osoby w dniu jej kierowania.
§4

1.

W pierwszym okresie pobytu mieszkaniec powinien być otoczony szczególną opieką. W okresie tym zespół
terapeutyczno - opiekuńczy w konsultacji z lekarzem opracowuje plan indywidualnej opieki mieszkańca

2.

Pracownik pierwszego kontaktu zapoznaje każdego nowego mieszkańca z niniejszym regulaminem.
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§5

Zadania Domu:
1.

Dom zapewnia mieszkańcom realizację następujących potrzeb:
a.

Godnego traktowania ze strony personelu,

b.

Posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przetrzymywanie,

c.

Korzystanie z własnego ubrania,

d.

Aktywnego trybu życia,

e.

Podtrzymywania więzi rodzinnych,

f.

Wyposażenie miejsca zamieszkania w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową,

g.

Środki do utrzymania higieny osobistej, niezbędną odzież i obuwie – tylko w przypadku braku możliwości
zakupu ich przez mieszkańca,

h.

Wyżywienie w ramach obowiązujących norm lub zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,

i.

Opiekę pielęgnacyjną łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpaniem osób, które nie mogą
samodzielnie wykonywać tych czynności,

j.

Zabiegi usprawniania fizycznego,

k.

Leki i środki opatrunkowe według odrębnych przepisów,

l.

Niezbędny sprzęt ortopedyczny wg odrębnych przepisów,

m. Różnorodne terapie zajęciowe realizowane indywidualnie i w małych grupach,
n.

Dobrowolny udział w pracach na rzecz Domu,

o.

Dostęp do kultury i rekreacji,

p.

Możliwość udziału w obrzędach religijnych,

q.

Sprzęt audiowizualny w pomieszczeniach ogólnodostępnych przeznaczonych do tego celu,

r.

Spokój i bezpieczeństwo na miarę możliwości Domu oraz opiekę w czasie zajęć poza domem,

s.

Bezpieczne przechowywanie depozytów,

t.

Zwrot części wniesionej opłaty za pobyt w Domu z tytułu nieobecności mieszkańca u rodziny lub bliskich za
okres nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym,

u.

Możliwość utrzymania i rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym,

v.

Warunki do godnego umierania i sprawienia zmarłemu mieszkańcowi Domu pogrzebu , zgodnie z
wyznaniem zmarłego.
§6

1.

Mieszkańcy domu mają prawo do powołania Samorządu Mieszkańców. Jego obieralnym reprezentantem jest Rada
Mieszkańców składająca się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

2.

Samorząd Mieszkańców jest organem doradczym Prezesa Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach I Kierownika
Domu Pomocy Społecznej ds. opiekuńczo-terapeutycznych w sprawach bezpośrednio związanych z organizacją
opieki, prawami i obowiązkami mieszkańca.

3.

Współpraca z pracownikami Domu polega na kształtowaniu i rozwijaniu właściwej atmosfery nacechowanej
życzliwością i wyrozumiałością

4.

Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w pracach Samorządu i w wyborach do Rady,

5.

Rada wybierana jest w wyborach jawnych i bezpośrednich,
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Do zadań Samorządu Mieszkańców należy w szczególności:
a.

Pomaganie Zarządowi Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach w kształtowaniu właściwych stosunków między
mieszkańcami oraz między personelem i mieszkańcami.

b.

Zgłaszanie propozycji w sprawie: organizacji czasu wolnego mieszkańców, zakresu prowadzonej terapii
zajęciowej, kontaktów z organizacjami społecznymi, ustalenia harmonogramu dnia

c.

Organizowanie grup samopomocy w celu otoczenia opieką mieszkańców mających trudności w adaptacji.

d.

Dbałość o czystość, estetykę wnętrz, racjonalne korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego.

e.

Udział w opiniowaniu i układaniu jadłospisów.
§7

Mieszkaniec domu ma prawo do:
a.

miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędny sprzęt i meble,

b.

otrzymania odzieży i bielizny osobistej - jeśli nie posiada własnej,

c.

otrzymania całodziennego wyżywienia zgodnego ze wskazaniami dietetycznymi uwarunkowanymi stanem
zdrowia,

d.

pomocy w zaspokojeniu takich potrzeb jak: mycie, ubieranie, karmienie, utrzymanie czystości w pokoju,

e.

pomocy w załatwianiu spraw osobistych, kontaktach z rodziną,

f.

udziału w zajęciach terapeutycznych zgodnie z możliwościami organizacyjnymi Domu oraz stanem zdrowia
mieszkańca.

g.

pomocy prawnej w celu załatwienia swoich spraw osobistych,

h.

złożenia do depozytu pieniędzy i przedmiotów wartościowych,

i.

realizacji praktyk religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami,

j.

korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez dom,

k.

godnego traktowania,

l.

uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez dom,

m. przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w godzinach 9-20 w pokojach dziennego pobytu, jeśli pozwala na
to stan zdrowia mieszkańca . Przyjmowania z ich strony pomocy (czynności opiekuńczych)po konsultacji z
pielęgniarką.
n.

przebywania poza domem w wymiarze do 60 dni w roku, po wcześniejszym zawiadomieniu Prezesa
Stowarzyszenia,

o.

uzyskania zwrotu wniesionej odpłatności za czas pobytu poza domem za okres max 21 dni ,
( zasady zwrotu odpłatności uregulowane są w odrębnych przepisach),

p.

przedłużenie nieobecności w Domu powyżej 21 dni wyklucza zwrot opłaty za okres przedłużenia do 60 dni.

q.

w czasie przebywania mieszkańca poza domem, Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego
bezpieczeństwo, poczynania i ewentualne szkody wyrządzone przez niego w tym okresie,

r.

zgłaszania skarg i wniosków do Prezesa Stowarzyszenia „Pod Dębami” w Dębcach.
§8

Obowiązkiem mieszkańca jest:
a.

przestrzeganie niniejszego Regulaminu i zarządzeń porządkowych,

b.

stosowanie się do niezbędnych wymagań dotyczących organizacji dnia,
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c.

dbałość w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i
wokół siebie,

d.

przyczynianie się do dobrej atmosfery w domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,

e.

współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,

f.

dbałość o mienie domu,

g.

terminowe wnoszenie opłat za pobyt w domu .

h.

życzliwy stosunek do innych mieszkańców domu i personelu.

i.

przestrzeganie ciszy nocnej.

j.

zakazuje się spożywania alkoholu na terenie Domu.

k.

alkohol, który zostanie znaleziony na terenie Domu podlega konfiskacie.

l.

Przestrzeganie przepisów p.pożarowych , w tym palenia papierosów w miejscach do tego wyznaczonych.
§9

1.

W stosunku do mieszkańców, którzy w rażący sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać
podjęte przez Prezesa Stowarzyszenia środki mające na celu wyeliminowanie takich zachowań.

2. Przez rażące naruszenie regulaminu należy rozumieć:
a.

przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie domu połączone z zakłócaniem porządku lub awanturnictwem,

b.

zaleganie z opłatą za pobyt w domu przez okres dłuższy niż 2 miesiące,

c.

niszczenie mienia domu , innych mieszkańców lub personelu.

d.

dokonanie kradzieży mienia domu ,innych mieszkańców lub personelu .

e.

popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalszy pobyt w domu.

f.

Zakazuje się palenia papierosów w pokojach mieszkalnych .

g.

Palenie dozwolone w miejscach wyznaczonych.

3. Za świadome niszczenie mienia Domu, mieszkańców lub pracowników , a także za szkody wyrządzone pod wpływem
alkoholu mieszkaniec ponosi koszty naprawy szkody, ponosi również koszty transportu oraz pobytu w izbie wytrzeźwień.
4. Z uwagi na porządek i bezpieczeństwo mieszkańców domu, dopuszcza się ograniczenie zasady intymności i wolności
mieszkańca przez:
a.

wejście do pokoju mieszkańca jeśli istnieje podejrzenie spożywania napoi alkoholowych .

b.

wejście do pokoju mieszkańca w przypadku zbyt hałaśliwego i wulgarnego zachowania się w pokoju
mieszkalnym, zakłócania spokoju i bezpieczeństwa innym mieszkańcom,

c.

wejście do pokoju mieszkańca w przypadku uporczywego nieprzestrzegania zasad higieny osobistej i
czystości pomieszczenia,

d.

wejście do pokoju w przypadku awarii urządzeń technicznych,
§ 10

1.

Mieszkaniec domu za zgodą Prezesa Stowarzyszenia może umieścić w przydzielonym pokoju własne przedmioty pod
warunkiem, że nie będą one ograniczać uprawnień innych mieszkańców oraz utrzymania porządku.

2.

Ze względów bezpieczeństwa pożarowego nie wolno używać w pokojach mieszkalnych: żelazek, grzałek, kuchenek
elektrycznych, czajników elektrycznych i grzejników jeśli stan zdrowia na to nie pozwala.
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3.

Każda nieobecność w Domu wymaga powiadomienia o tym zespołu dyżurnego .Przebywanie mieszkańca poza
Domem bez powiadomienia grozi wszczęciem poszukiwania przez policję .Winni nieuzasadnionych kosztów
poszukiwań zostaną nimi obciążeni.

4.

W okresie przebywania mieszkańca poza terenem Domu, Dom nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
mieszkańca i stan jego zdrowia.
§ 11

1.

Mieszkaniec domu powinien złożyć do depozytu przedmioty wartościowe nie służące do codziennego użytku.

2.

Dom nie ponosi odpowiedzialności za przepadek pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych nie złożonych do
depozytu.
§ 12

1.

Mieszkaniec, który zamierza zrezygnować ze stałego pobytu w Domu powinien o tym fakcie zawiadomić dyrektora na
14 dni przed planowanym terminem opuszczenia domu.

2.

W przypadku nie spełnienia tego warunku opłata za pobyt będzie pobrana za okres 14 dni od daty zawiadomienia.
§ 13

W stosunku do mieszkańców nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszczających się:
a.

Umyślnego niedbalstwa i niszczenia wyposażenia pokoi: mebli, podłogi, urządzeń sanitarnych itp.

b.

Przepalania materacy, pościeli, foteli itp. z uwagi na palenie tytoniu w miejscach do tego niewskazanych,

c.

Spożywania alkoholu i dostarczania go innym mniej sprawnym mieszkańcom,

d.

Ubliżania personelowi, wszczynania zatargów i innych niepożądanych zachowań po spożyciu alkoholu lub
niszczenia mienia Domu i jego zanieczyszczania,

e.

Kradzieży przedmiotów osobistego użytku lub pieniędzy innym mieszkańcom,

f.

Niewłaściwego zachowywania się poza Domem podczas zbiorowych wyjazdów zorganizowanych,

Będą zastosowane następujące konsekwencje regulaminowe:
a.

Obciążenie finansowe do wysokości równowartości uszkodzonych przedmiotów lub urządzeń,

b.

Konieczność zwrotu skradzionych przedmiotów lub ich wartości,

c.

Leczenie odwykowe,

d.

Wstrzymanie wyjść poza teren Domu, do czasu uzyskania pozytywnej opinii Zespołu Terapeutyczno –
Opiekuńczego,

e.

Przeniesienie do innego pokoju,

f.

Powiadomienie organów ścigania celoem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

g.

Powiadomienie policji celem przewiezienia pijanego mieszkańca do izby wytrzeźwień na jego koszt,

§ 14
Uprawnienia personelu DPS:
a.

Dokonywania kontroli mieszkańca w przypadku stwierdzenia wnoszenia na teren Domu alkoholu lub wynoszenia na
zewnątrz przedmiotów stanowiących własność Domu bądź współmieszkańca,

b.

Wejścia do pokoju mieszkańca w przypadku spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających
lub palenia tytoniu, odnotowania tego faktu w raporcie, a w konsekwencji przedłożenia go na najbliższym
posiedzeniu Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w celu wyciągnięcia konsekwencji,
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c.

Opiekunka lub pracownik socjalny za zgodą mieszkańca przeprowadza badanie trzeźwości osob przebywających w
pokoju przy użyciu urządzenia do określenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,

d.

Znaleziony przy mieszkańcu w pomieszczeniu lub na terenie Domu alkohol podlega zdeponowaniu i komisyjnemu
zniszczeniu,

e.

Interweniowania, upomnienia i powiadomienia policji w przypadkach zbyt hałaśliwego i wulgarnego zachowania się
mieszkańca w pokoju, zakłócania spokoju i bezpieczeństwa innych mieszkańców poprzez wszczynanie bójek,
demolowanie pokoju lub fizycznego i psychicznego znęcania się nad współmieszkańcami,

f.

Interweniowania w przypadku ewidentnego nieprzestrzegania czystości osobistej i pomieszczenia mieszkalnego,

g.

Interweniowania w przypadku awarii urządzeń sanitarnych, elektrycznych , CO, instalacji p.poż wskazującej na
palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym,

h.

Sprawdzenia rzeczy osobistych i wyposażenia pokoju mieszkalnego w przypadku podejrzenia mieszkańca o
przechowywanie zepsutych lub przeterminowanych artykułów spożywczych i odebrania niezdatnych do spożycia.
§ 15

W domu obowiązuje następujący harmonogram dnia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wstawanie – toaleta poranna
Śniadanie
Terapia zajęciowa
Rehabilitacja
Obiad
Odpoczynek
Codzienne rozmowy z pracownikiem socjalnym
Kolacja
Czas wolny
Toaleta wieczorna
Cisza nocna

6:00 - 7:30
8:00 – 9:30
10:00 – 12:00
7:00 – 14:30
12:00 - 13:30
13:30 - 15:00
7:00 - 14:30
17:30 - 18:30
18:30 - 21:00
16:00 - 22:00
22:00 - 6:00

Udział mieszkańca w zajęciach organizowanych przez dom ma charakter dobrowolny i zależy od woli mieszkańca.
§ 16
Regulamin został opracowany w celu utrzymania poprawnych relacji między mieszkańcami ,oraz między mieszkańcami ,a
pracownikami Domu ,a także dla poprawy ogólnego standardu życia i pobytu w tutejszym Domu.
Regulamin obowiązuje od 01.01.2014 roku.
§ 17
1.

Traci moc Regulamin Mieszkańców obowiązujący od 1.01.2008 r.

2.

Nowy Regulamin Mieszkańców wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2014r.
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