Procedura przyjęcia nowego mieszkańca
PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZED PRZYJĘCIEM MIESZKAŃCA DO DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE

Do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie kierowane są osoby, które z uwagi na sytuację
życiową, warunki rodzinne, materialne kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie
chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast wymaga stałej,
całodobowej opieki osób drugich.
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba
potrzebująca opieki lub jej przedstawiciel ustawowy może ubiegać się o skierowanie do
Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.
I. Osoba zainteresowana przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciel
ustawowy, powinien złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.
Do wniosku dołącza się:
1) decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub
renty wraz z pisemną zgodą na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu i na jej
potrącanie przez właściwy organ;
2) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za
pobyt w domu;
3) oświadczenia o wysokości dochodu;
4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz. U. z 2002 Nr 42, poz. 371 ze zm.)
W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji
dotyczących przyjęcia oraz kompletuje dokumentacje w tym przeprowadza rodzinny
wywiad środowiskowy stwierdzający brak możliwości zapewnienia usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania
II. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje wyżej wymienione dokumenty do właściwego
terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wystawia decyzję kierującą
III. Dokumentacja dotyczącą sytuacji socjalnej mieszkańca przy przyjęciu do Domu
powinna zawierać:
1) decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej;
2) decyzje o umieszczeniu
3) decyzje o odpłatności
4) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
5) zgodę mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego na pobyt w DPS;
6) zgodę mieszkańca na pokrywanie kosztów związanych z pobytem
7) decyzję rentową/emerytalną (udokumentowane źródło oraz wysokość dochodów);
8) wywiad środowiskowy

IV. Dokumentacja dotycząca stanu zdrowia mieszkańca przy przyjęciu do Domu powinna
zawierać:
1) wszystkie aktualne wyniki badań oraz wynik RTG płuc;
2) opinię dotyczącą sprawności psychofizycznej;
3) zaświadczenie lekarskie;
4) zaświadczenie psychologa i lekarza psychiatry;
5) odpis historii choroby, wypisy ze szpitala z aktualnymi zaleceniami.
V. Przed przyjęciem mieszkańca do Domu zespół opiekuńczo-terapeutyczny powołuje
tymczasowego pracownika pierwszego kontaktu.
VI. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje art.
61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 ze
zm.)

