JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Pomocy Społecznej Przystań jest jednostką budżetową
Miasta Katowice. Do Naszego Domu kierowane są osoby wymagające
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, które nie
mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu
zamieszkania, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie
usług opiekuńczych.

PRZYJĘCIE DO DOMU
Podstawą rozpoczęcia procedury jest pisemny wniosek osoby
ubiegającej się o skierowanie do domu, który należy złożyć w Ośrodku
Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub
pobytu tej osoby, w dniu jej kierowania.
Kolejnym etapem jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu
środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny ustala i opisuje
szczegółowo sytuację mieszkaniową, dochodową oraz rodzinną i zdrowotną
osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
Ostatecznie wydawana jest decyzja administracyjna przez
Ośrodek Pomocy Społecznej, kierująca do właściwego Domu Pomocy
Społecznej i ustalająca wysokość odpłatności za miesięczny pobyt, która jest
podstawą przyjęcia nowego mieszkańca.

ODPŁATNOŚĆ
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny. Wysokość
odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby (rodziny). Osoba
umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w
wysokości 70% swojego dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt
utrzymania w domu pomocy społecznej. Często koszty pobytu w DPS
przekraczają dochody osoby starającej się o przyjęcie. Jeśli rodzina –
małżonek, dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami
(wstępnymi) – nie jest w stanie dopłacić do utrzymania w DPS, można liczyć
na wsparcie miasta/gminy.
Pozostałe 30% dochodu mieszkańca jest pozostawione do jego
dyspozycji mieszkańca (z tej części pokrywany jest koszt leków, które nie są
refundowane).

WAŻNE!
Należy stosunkowo wcześniej rozpocząć załatwianie niezbędnych
formalności, gdyż do domów pomocy społecznej są dość długie kolejki. Jeśli
nadejdzie nasza kolej, a my nie będziemy jeszcze chcieli skorzystać z pobytu
w DPS, zawsze możemy ustąpić miejsca osobie będącej w kolejce za nami, nie
oznacza to wykreślenia z listy osób oczekujących.

Całe postępowanie jest przeprowadzane w Ośrodku Pomocy
Społecznej, w Naszym Domu nie składa się żadnych dokumentów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MOPS Katowice
www.mops.katowice.pl
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Najważniejsze jest nie to ile dajemy,
ale jak dużo miłości w to wkładamy.
- Matka Teresa z Kalkuty
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Nasz Dom usytuowany jest w centrum
miasta, ale w oddaleniu od głównych dróg,
co umożliwia łatwy dojazd i spokojne funkcjonowanie
mieszkańców. Przylegający ogród, w którym w ciepłe
dni relaksują się domownicy, wykorzystujemy na
realizację grupowych zajęć terapeutycznych.
W ogrodzie organizujemy dla mieszkańców także
letnie imprezy przy grillu, muzyce, śpiewach i tańcach.

Dom Pomocy Społecznej Przystań
w Katowicach przeznaczony jest dla osób przewlekle
somatycznie chorych, kobiet i mężczyzn, dysponujemy
88 miejscami.
Codzienne funkcjonowanie zapewnia
wyspecjalizowany personel: pielęgniarki, opiekunki,
pokojowe, pracownicy socjalni, psycholog, terapeuci
zajęciowi, rehabilitanci. Posiadamy własną kuchnię,
gdzie sporządzane są smaczne i zdrowe posiłki
uwzględniające zalecane diety. W Domu funkcjonuje
również pralnia, a także samochód dostosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych, także tych na
wózkach inwalidzkich.
W ciągu roku nasi mieszkańcy uczestniczą
w organizowanych świętach - uroczystej kolacji
Wigilijnej czy śniadaniu Wielkanocnym. Uroczyście
obchodzone są święta prywatne mieszkańców:
urodziny, imieniny. Instruktorzy terapii zajęciowej
i kulturalno-oświatowej organizują dla mieszkańców
wycieczki plenerowe, wyjazdy do zaprzyjaźnionych
domów i inne, zapewniające uczestnictwo w życiu
s p o ł e c z n y m o ra z re a l i z a c j ę z a i n t e re s ow a ń .
Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby
atmosfera w naszym Domu była ciepła
i przyjazna, a Mieszkańcy - traktowani są z dużą
serdecznością i szacunkiem - by czuli się jak w domu.

