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INFORMATOR 

dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 

 

 CO, GDZIE,  

JAK, KIEDY? 

 
Dom Pomocy Społecznej 

ul. Warowna 59 

                                                                                             43-200 Pszczyna
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Witamy w Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie!! 

 

Ten krótki informator pozwoli Ci lepiej poznać miejsce, do 

którego przybyłeś, a także ułatwi Ci znalezienie odpowiedzi na 

najważniejsze pytania, na które prawdopodobnie poszukujesz 

odpowiedzi. 

 

Jeśli nie orientujesz się gdzie znajduje się Pszczyna, przeczytaj poniższe informacje. 

 

PSZCZYNA 

 

                                               

 

W dolinie rzeki Pszczynki, pośród lasów i wszechobecnej wody leży jedno 

z najpiękniejszych miast województwa śląskiego. PSZCZYNA - miasto o prawie 700-

letniej historii od wieków jest stolicą bogatej w tradycje i zabytki Ziemi Pszczyńskiej. 

Położenie na przecięciu tras Oświęcim-Rybnik i Katowice-Bielsko-Cieszyn 

czyni z Pszczyny ważny węzeł komunikacyjny. Miasto jest także siedzibą gminy 

i powiatu oraz centrum usługowym i handlowym dla całego regionu. 

Dobrze zachowany, średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta, 

piękny rynek oraz liczne zabytki architektury XVIII-XIX-wiecznej nadają Pszczynie 

nastrojowy, kameralny charakter. Niezwykłe wrażenie robi zamek książęcy położony 

w otoczeniu malowniczego 150-hektarowego parku krajobrazowego. 

Wszystko to sprawia, ze Pszczyna - nazywana Perłą Górnego Śląska - jest 

miejscem bardzo atrakcyjnym dla odwiedzających, którzy mogą tu odpocząć wśród 

bogatej historii i przyrody. 

 

 

 



 3 

Jak dojechać do Pszczyny? 

 

 

Samochodem: 

Pszczyna położona jest na przecięciu tras Katowice - Bielsko-Biała - 

Cieszyn oraz Oświęcim-Rybnik. W bliskim otoczeniu Domu znajdują 

się parkingi, z których mogą skorzystać wszyscy odwiedzający Cię.  

 

 

PKP: 

Przez Pszczynę przebiega linia kolejowa Katowice – Bielsko-Biała, Katowice - Wisła, 

Katowice – Żywiec. Do Pszczyny bez problemu można dojechać ze 

wszystkich miast Polski, czasami jednak może to być związane z długim 

czasem podróży lub przesiadkami na stacjach pośrednich.  

Dworzec PKP: 

- Pszczyna (stacja) - Plac Dworcowy, 43-200 Pszczyna; tel. centrala (32) 210 30 18; 

informacja PKP: (32) 210 33 11 

 

 

PKS:  

Centrum Podróży PKS w Pszczynie Sp. z o.o. 

ul. Broniewskiego 1 

43-200 Pszczyna 

tel: 032/738 77 17 

 

 

 

TAXI: 

Postój taksówek znajduje się w bezpośrednim otoczeniu Dworca PKP w Pszczynie.  
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1. Informacje o Naszym Domu. 

 

 

Od dnia przyjęcia do placówki jesteś mieszkańcem Domu Pomocy 

Społecznej w Pszczynie.  

Powinieneś wiedzieć, że Dom jest prowadzony przez Zgromadzenie 

sióstr Miłosierdzia  Św. Karola Boromeusza (nazywanych często Siostrami 

Boromeuszkami).  Dom w Pszczynie jest filią Domu Generalnego w Mikołowie. Dom 

działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia 

Św. Karola Boromeusza w Mikołowie, a Starostą Powiatu Pszczyńskiego. 

Placówka spełniła ustawowe wymagania w zakresie opieki nad 

mieszkańcami i została wpisana do rejestru Wojewody Śląskiego. 

Źródłem dochodów Domu są dotacje Powiatu i opłaty za pobyt 

mieszkańca (w wysokości 70% twoich dochodów, pozostałe 30 % dostajesz w formie 

kieszonkowego). Z kwoty kieszonkowego powinieneś dopłacać do leków  

i ewentualnych środków opatrunkowych, co zależy od indywidualnej sytuacji 

mieszkańca.  

 Wewnętrzna organizacja Domu funkcjonuje w oparciu o Statut Domu 

oraz Regulamin.  

Dom posiada 72 miejsca (jest koedukacyjny: 47 pań i 25 panów)  

i zapewnia całodobową opiekę. Świadczy usługi zgodnie z ustalonym standardem, 

który uwzględnia potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców. Zapewnia 

mieszkańcom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych, 

emocjonalnych i społecznych, jednak w takich graniach, które nie naruszają prawa 

innych osób.  

Masz tutaj prawo do wszechstronnej opieki m.in. (karmienia, kąpania, 

mycia, ubierania) zwłaszcza w przypadku gdy takiej szczególnej opieki wymagasz.  

Dom usytuowany jest w centrum miasta w sąsiedztwie Muzeum 

Zamkowego i Parku Pszczyńskiego w odległości ok. 1 km od PKP i PKS 
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Położenie stwarza możliwość kontaktu z kulturą, religią, administracją, 

z branżą handlową. 

Dom posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego i został nadany   

nr KRS 0000410940 dzięki temu można przekazywać nam Swój 1 %. 

W czerwcu 2017 roku odbyły się uroczystości 150-lecia pobytu Sióstr 

w Pszczynie. 

Siostry wspólnie z osobami świeckimi otaczają troską mieszkańców 

Domu, starając się im służyć, odczytując ich potrzeby fizyczne i duchowe. 

 

2. Przyjęcie do placówki 

Do Naszego Domu zostałeś przyjęty na podstawie pisemnego wniosku 

osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, który został złożony w Ośrodku 

Pomocy Społecznej; wniosek może zgłosić także inna osoba fizyczna lub prawna np. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub OPS. Decyzję o umieszczeniu w DPS-ie, 

może również wydać Sąd Rodzinny i Nieletnich, właściwy do Twojego miejsca 

zamieszkania lub ostatniego pobytu.  

 

              Zaraz na początku zostaniesz przyjęty przez siostrę 

dyrektor, która przeprowadzi z Tobą krótką rozmowę. Kolejno 

poznasz pracownika socjalnego i opiekunów na oddziale.  

   Poznasz miejsce swojego pobytu, pokój i najbliższych 

współmieszkańców. Personel domu pomoże ci w rozpakowaniu 

swoich rzeczy, zagospodarowaniu najbliższego otoczenia. 

 

  Po przybyciu do placówki będziesz mógł przekazać do depozytu 

posiadane przez siebie pieniądze, przedmioty wartościowe, ubranie, bieliznę, obuwie  

i inne przedmioty, których posiadanie jest niedozwolone. 

 

Spotkasz się również z psychologiem, który 

przeprowadzi z Tobą rozmowę dotyczącą Twojej 

nowej sytuacji życiowej, dotychczasowego życia  

i rodziny. Porozmawiacie również o Twoich 

oczekiwaniach, mocnych i słabych stronach,  

a wszystko po to, abyśmy mogli jak najlepiej Cię 

poznać i Ci pomóc. Pamiętaj, że w każdej chwili pobytu możesz poprosić o rozmowę  

z psychologiem czy każdym innym pracownikiem palcówki. Razem poznacie 
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topografię Domu, zapozna cię również z prawami i obowiązkami oraz zasadami 

pobytu w placówce, co potwierdzisz własnoręcznym podpisem.  

 

Niebawem przejdziesz również badania lekarskie. Na samym 

początku spotkasz się z panią pielęgniarką, a następnie 

z lekarzem (psychiatrą, internistą) po to, aby określić stan 

Twojego zdrowia. Podczas rozmowy powiedz o wszystkich 

chorobach i dolegliwościach, doznanych urazach, wypadkach, a także zażywanych 

lekach. Jeśli pamiętasz, opowiedz o przebiegu Twojego dotychczasowego leczenia lub 

pobytach w szpitalach.  

 

Kolejno poznasz pracujące w naszym Domu osoby: siostry zakonne, 

opiekunów, pielęgniarki, terapeutów, pracownika socjalnego czy rehabilitantkę. 

Również panie pracujące w biurze, kuchni, pralni, szwalni, a także panów 

konserwatorów.  

 

 Przez najbliższe dni i tygodnie będziemy starali się Ciebie jak najlepiej poznać, 

dowiedzieć się, jakie masz potrzeby i plany związane z pobytem u nas, jakim jesteś 

człowiekiem, co do tej pory działo się w Twoim życiu, jakie masz problemy, nad czym 

chciałbyś pracować wspólnie ze wspierającymi Cię osobami, jakie są Twoje mocne 

strony itp. To będzie także ważny okres dla Ciebie, bo będziesz miał okazję zapoznać 

się z życiem placówki, specyfiką relacji między pracownikami a Twoimi 

współmieszkańcami, formami i metodami terapii. Wszystko to po to, abyś jak 

najszybciej i jak najlepiej wdrożył się do właściwego funkcjonowania w nowym dla 

Ciebie miejscu.  

 

3. Indywidualny Plan Wsparcia 

 

Dla każdego mieszkańca Domu w okresie do 6 miesięcy od przybycia zostaje 

przygotowany i opracowany Indywidualny Plan Wsparcia. Również dla ciebie.  

W planie tym oprócz podstawowych informacji dotyczących Twojej osoby 

znajdą się opisane zasoby i deficyty, zostanie określony profil oczekiwanej przez 

ciebie pomocy a także postawione cele do realizacji. W miarę możliwości wspólnie 

określimy preferowane przez Ciebie formy terapii, wykorzystania czasu wolnego, 

zakres i przebieg kontaktów interpersonalnych, a także Twoje możliwości w zakresie 

samoobsługi.  
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W przeciągu najbliższych kolejnych 6 – miesięcy ponownie zweryfikujemy 

profil oddziaływań terapeutycznych, ustalimy zakres aktywności w poszczególnych 

obszarach, nakreślimy najkorzystniejsze dla Ciebie formy wparcia i terapii.  

Zostaniesz również objęty opieką Pracownika Pierwszego Kontakt PPK, 

którego w miarę możliwości sam wybierzesz. Osoba ta będzie Cię wspierała we 

wszystkich działaniach, służyła radą i pomocą, mobilizowała do aktywności, udzielała 

wsparcia i dbała o poczucie Twojego bezpieczeństwa.  

 

 

 

4. Oferta – co, gdzie, jak? 

Jeżeli zdecydujesz się na przyjęcie naszej oferty, to masz szansę 

nauczenia się ważnych, przydatnych w codziennym życiu, ciekawych i rozwijających 

rzeczy.  

Będziesz mógł poznać swoją osobę podczas indywidualnych lub 

grupowych spotkań z psychologiem, zmierzyć się z lękiem lub 

rozwinąć swoje kompetencje społeczne, interpersonalne.  

 

Jeżeli uznasz, iż potrzebujesz popracować nad swoją kondycją 

fizyczną, wyglądem zewnętrznym lub zgodnie z zaleceniami 

lekarza  przeprowadzić zabiegi usprawniające lub rehabilitacyjne 

skontaktujesz się z panią rehabilitantką, która pomoże Ci w tym zakresie. Razem 

osiągnięcie zamierzony cel.  

 
W Domu umożliwimy ci również korzystanie z zajęć terapeutycznych, zarówno 

grupowych jak i indywidualnych. Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 9.30 do 

11.00 oraz indywidualne w godzinach popołudniowych.  

 
Dodatkowo masz prawo uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym Domu, 

organizowanych wyjazdach: wycieczkach, pielgrzymkach, wyjściach na spacery, do 

kina, teatru i wielu innych. O bieżącej ofercie lub wydarzeniu będziesz informowany 

przez personel domu.  
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Jeżeli zechcesz, w każdym momencie pobytu w Domu możesz włączyć się w 

drobną pomoc na rzecz mieszkańców. Służyć swoją osobą podczas posiłków, 

drobnych czynności pielęgnacyjnych czy porządkowych. Jeżeli sprawia Ci 

przyjemność przebywanie na świeżym powietrzu zawsze możesz pomóc w ogrodzie 

czy np. w sezonowej obróbce owoców.  

 
W Domu możesz również dbać o rozwój życia duchowego. Do Twojej 

dyspozycji jest Kaplica, gdzie możesz przyjść pomodlić się i uczestniczyć m.in.  

w Nabożeństwach czy przystąpić do sakramentów. W niedzielę i święta jest 

sprawowana Msza Św., podczas której możesz przystąpić do Komunii Św. W maju 

odprawiane są Nabożeństwa Majowe, a w październiku Różaniec.  

 

Biuro w naszym Domu 

Tuż obok gabinetu siostry Dyrektor znajduje się biuro gdzie pracuje: 

 pracownik socjalny, 

 magazynier – zaopatrzeniowiec,  

 administrator, 

w biurze załatwisz większość bardzo ważnych dla 

Ciebie spraw związanych z procedurą przyjęcia do 

Domu, kontynuacją lub wyjaśnieniem spraw osobistych 

i urzędowych, prowadzeniem korespondencji z ZUS, 

Urzędem Skarbowym, Ośrodkami Pomocy Społecznej i 

innymi, możesz przedstawić sugestie dotyczące 

posiłków, wyżywienia oraz załatwić swoje sprawy finansowe.  

 

Oferta Terapeutyczna 

Na terenie naszego Domu funkcjonuje Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy w 

skład którego wchodzą m.in. psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor do 

spraw kulturalno-oświatowych, Twoi opiekunowie czy rehabilitantka.  

 

Psycholog 

Każdy nowoprzyjęty mieszkaniec jest poddawany badaniu psychologicznemu w 

postaci rozmowy kierowanej, wywiadu i obserwacji, która ma na celu poznanie 

mieszkańca, określenie jego zasobów i deficytów, sposobie realizowania potrzeb 

psychofizycznych jak i przebiegu kontaktów społecznych. 
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 W razie potrzeby przeprowadzane są badania kwestionariuszowe, które mają 

na celu poznanie specyficznych właściwości, cech osobowości czy predyspozycji 

mieszkania.  

Podczas pobytu w Naszym Domu masz możliwość stałego kontaktu z 

psychologiem zarówno podczas rozmów indywidualnych jak i zajęć terapeutycznych – 

grupowych. Możesz się do niego zwrócić z każdym, ważnym dla ciebie problemem czy 

kłopotliwą sytuacją. Wspólnie omówicie problem, spróbujecie znaleźć 

najkorzystniejsze rozwiązanie czy nauczysz się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.  

W ramach podjętej współpracy z psychologiem możesz skorzystać m.in. z: 

 indywidualnych rozmów, zajęć,  

 zajęć o charakterze profilaktycznym,  

 zajęć relaksacyjnych, połączonych z muzykoterapią,  

 zajęć grupowych,  

 poradnictwa psychologicznego, 

 terapii poznawczo-behawioralnej, 

 

Rehabilitacja 

Zarówno w czasie wolnym, jak  

i zgodnie ze wskazaniem lekarza 

masz możliwość skorzystania z oferty 

rehabilitacyjnej.  

Gabinety znajdują się na oddziale III, 

możesz przyjść w dowolnym czasie  

i skorzystać z ogólnej salki rehabilitacyjnej gdzie znajdziesz m.in. orbitrek, rowerki, 

ciężarki, rotorki do ćwiczenia mięśni rąk lub nóg i wiele innych pomocy.  

W gabinecie fizjoterapii wspólnie z rehabilitantką możesz skorzystać z łóżka  

i fotela do masażu, urządzenia Viofor, zabiegów laseroterapii, ultradźwięków czy 

elektrostymulacji.  

Na ogrodzie możesz dodatkowo skorzystać z siłowni zewnętrznej.  

 

Zajęcia terapeutyczne 

W ramach oferty terapeutycznej proponujemy Ci 

szeroki wachlarz różnorodnych zajęć, które są 

dostosowane do twoich potrzeb i możliwości. Możesz 

rozwijać swoje zainteresowania, talenty, pracować nad 
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poprawą relacji interpersonalnych, czy kształtować postawy prospołeczne.  

Większość proponowanych przez nas zajęć odbywa się w świetlicy ogólnej,  

w ramach tzw. zajęć grupowych (od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 11.00.). 

Dodatkowo zajęcia mogą być realizowane na poszczególnych oddziałach, ogrodzie czy 

poza terenem naszego Domu, podczas wspólnych wyjazdów.  

Prowadzący zajęcia odpowiadają  za ich  formę i treść, są one dostosowane  

tematycznie do okoliczności i potrzeb Mieszkańców (niejednokrotnie wynikają z ich 

podpowiedzi, potrzeb czy pomysłów).   

Podczas zajęć wykorzystujemy ćwiczenia językowe, piszemy „dyktando”, 

organizujemy tematyczne zajęcia wg scenariusza czy oglądamy filmy na dużym 

ekranie.  

Wykorzystywane są następujące rodzaje terapii: 

-arteterapia (za pomocą szeroko rozumianej sztuki lub tylko sztuk 

plastycznych), 

-biblioterapia (terapia czytelnicza za pomocą słowa, publikacji, materiałów 

czyt.), 

-hortikuloterapia (poprzez pracę lub przebywanie w ogrodzie), 

-ludoterapia (za pomocą gier i zabaw),  

-muzykoterapia (za pomocą muzyki), 

-socjoterapia (poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej). 

 

W miarę możliwości wspomagamy zainteresowania i pasje Mieszkańców.  

Oprócz zajęć grupowych w naszym Domu działa chór prowadzony przez 

wolontariuszy (możesz rozwijać swój talent wokalny), spotykamy się również  

z ciekawymi, zapraszanymi przez nas Gośćmi np. stewardessą, marynarzem. Ponadto 

uczestniczymy w zawodach sportowych. Współpracujemy z uczniami Gimnazjum  

i młodzieżą Zespołu Szkół nr 1. Odwiedzają nas grupy dzieci i młodzieży z występami 

okolicznościowymi. 

           Organizujemy wycieczki i pielgrzymki, wyjeżdżamy do kina i teatru. W Domu 

działa samorządność w postaci Rady Mieszkańców. 

W każdą niedzielę i święta odprawiana jest Msza św., co miesiąc można 

skorzystać z sakramentu pokuty.  W naszym Domu odbywają się nabożeństwa 

liturgiczne współprowadzone przez Mieszkańców. Regularnie modlimy się z Rodziną 

Franciszkańską (parafia Wszystkich Świętych).  
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5. Informacje praktyczne  
 

Poniżej zamieściliśmy kilka najważniejszych informacji praktycznych o 

sprawach, o które najczęściej jesteśmy pytani przez nowych 

mieszkańców.   

 
Przebywając w Naszym Domu masz prawo być odwiedzanym 

przez rodzinę i znajomych, Winno się to odbywać zgodnie  

z prawem i zachowaniem procedur (regulamin odwiedzin 

znajdziesz w załączeniu).  

 
Masz prawo do otrzymywania i wysyłania korespondencji bez 

ograniczeń. Masz także prawo do otrzymywania paczek.   

 
 

Jeżeli twój stan psychofizyczny na to pozwala i nie zagraża to 

Twojemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, a Ty sam znasz już 

topografię najbliższego otoczenia masz prawo do wyjść poza teren 

Domu np. celem dokonania zakupów, spacerów, spotkania ze 

znajomymi. O szczegóły zapytaj swoich opiekunów, z którymi 

również będziesz ustalać termin i czas. Każde wyjście jest odnotowywane w zeszycie 

przepustek.  

 
Przedmioty wartościowe masz obowiązek przechowywać w depozycie 

Domu lub poprosić opiekunów o odpowiednie ich zabezpieczenie na terenie oddziału. 

Za wszelkie przedmioty wartościowe lub pieniądze, które zdecydujesz się trzymać 

przy sobie Dom nie ponosi odpowiedzialności.  

 
Jeżeli palisz papierosy musisz pamiętać aby robić to w palarni lub na 

terenie ogródka (w miejscu do tego przeznaczonym – strefa palacza) dbając o czystość 

i porządek. Pomieszczenia mieszkalne są wyposażone w czujniki dymu, a więc palenie 

w pokojach jest surowo zabronione.          
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Pamiętaj jednak, że palenie papierosów wpływa niekorzystnie na stan 

twojego zdrowia. Zawsze możesz poprosić o pomoc psychologa, który oprócz 

psychoedukacji dotyczącej profilaktyki, pomoże Ci rzucić palenie.  

 
W trakcie pobytu w Domu możesz utrzymywać kontakt telefoniczny  

z najbliższymi. Kontakty te powinny być realizowane w taki sposób 

aby nie ograniczały swobody innych osób, współmieszkańców. Aby 

utrzymać tajemnicą spraw osobistych, wyjdź z pokoju podczas 

rozmowy, nie oczekuj tego od innych. 

 
Masz prawo do złożenia skargi, wniosku, 

podziękowania na ręce psychologa, siostry Dyrektor czy 

swoich opiekunów. Jeżeli uznasz, iż osoby te nie są w stanie 

załatwić Twojej sprawy możesz zwrócić się do 

odpowiedniej instytucji (wykaz znajduje się dodatkowo na 

gazetce każdego oddziału).  

 
Jeżeli chciałbyś przypomnieć sobie postanowienia Karty Praw i Obowiązków 

Mieszkańca, możesz to zrobić w każdym czasie. Karta również znajduje się na 

gazetkach poszczególnych oddziałów.  

 
W trakcie pobytu masz prawo otrzymać urlop i spędzić go 

poza Domem, a także otrzymać zwrot opłaty za ten okres (do 21 

dni włącznie). Zgoda Dyrektora jest uzależniona m.in. od stanu 

Twojego zdrowia psychofizycznego.    
 

6. W trakcie pobytu w naszym Domu będziesz 

miał zapewnione… 

1. poszanowanie godności osobistej i własnej autonomii,  

2. prawo do nieskrępowanego, prywatnego życia osobistego 

oraz nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych,  

3. poczucia bezpieczeństwa, 

4. niezależność w podejmowaniu decyzji dostosowaną do 

poziomu własnej sprawności umysłowej, psychicznej  

i fizycznej,  

5. możliwość rozwoju osobowości przez uczestnictwo w zajęciach 

terapii i rehabilitacji. 
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6. Każdy mieszkaniec ma prawa ale  

i obowiązki 

Jako mieszkaniec masz obowiązek przestrzegać obowiązujących w Domu 

przepisów, zarządzeń oraz zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi 

mieszkańcami i pracownikami (być uprzejmym, życzliwym i tolerancyjnym) oraz 

jesteś zobowiązany do przestrzegania przepisów ppoż. (zwłaszcza przestrzegać zakazu 

palenia w pokojach i innych pomieszczeniach), co jest niedopuszczalne.  

Jesteś zobowiązany do dbania o higienę osobistą, własny wygląd zewnętrzny,  

a jeżeli nie jesteś w stanie wykonać tych zabiegów samodzielnie, poproś o pomoc 

swoich opiekunów. 

Powinieneś respektować prawa drugiego mieszkańca do poczucia intymności, 

nietykalności, dyskrecji, wolności, godności i poczucia bezpieczeństwa.  

 Tak samo musisz postępować wobec swoich opiekunów, praktykantów  

i wolontariuszy. Pamiętaj, że w przypadku naruszenia ich praw czy nietykalności 

osobistej zostanie sporządzona notatka w Zeszycie Skarg i Wniosków a sprawa 

zostanie zgłoszona na Policję, która może zastosować przepisy kodeksu karnego czy 

cywilnego.W miarę możliwości możesz pomagać słabszym współmieszkańcom. 

Zapraszane przez ciebie osoby powinny być ci znane oraz respektować  

w trakcie wizyty Regulamin Odwiedzin, Regulamin Domu i zasady współżycia 

społecznego.    

Wobec zasadności ochrony zdrowia i życia swojego jak i współmieszkańców, 

będziesz zobowiązany poddawać się okresowym badaniom lekarskim, badaniom 

wynikającym z leczenia twojej choroby lub wykluczającym obecność chorób 

zakaźnych, przyjmować zalecone przez lekarza leki, które warunkują Twoje 

prawidłowe funkcjonowanie i umożliwiają aktywne korzystanie z życia społecznego  

i kulturalnego.  

W przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia domu lub innych osób będziesz 

zobowiązany do naprawienia szkody i pokrycia strat związanym z naprawą lub 

odkupieniem rzeczy.  

Jako mieszkaniec Domu powinieneś współpracować w sprawowaniu nad sobą 

opieki oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich  formach zajęć organizowanych 

przez Dom, pamiętając o tym, że własna aktywność i wzajemna inicjatywa najlepiej 

pomagają w utrzymaniu zdrowia.  

 

Pamiętaj, że PALENIE PAIEROSÓW odbywa się tylko i wyłącznie  

w wyznaczonych do tego miejscach (palarnia i strefa palacza).  
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Regulamin odwiedzin 
DPS w Pszczynie ul. Warowna 59 

 
1. Odwiedziny odbywają się codziennie od poniedziałku do soboty w 

godz. 14-17 i niedzielę w godz. 10-11.30 i 13-17.  

2. Osobami uprawionymi do odwiedzin jest rodzina, przyjaciela, 

znajomi, osoby te powinny przestrzegać podstawowych zasad 

moralnych, społecznych i dobrego wychowania. 

3. Miejscem odwiedzin są jadalnie na poszczególnych oddziałach lub 

w przypadku osób leżących ich pokoje mieszkalne.  
4. Wszelkie osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających nie będą wpuszczone na teren Domu.  

5. Osoby odwiedzające nie powinny wnosić na teren Domu środków 

psychotropowych, ostrych narzędzi i środków farmaceutycznych. 

Każdy przypadek wniesienia alkoholu (urodziny lub inne okazje) 

powinien zostać zgłoszony i skonsultowany z dyżurującą 

pielęgniarką lub opiekunami. 

6. Ze względów bezpieczeństwa (ryzyko pożaru lub uruchomienia 

czujników przeciwpożarowych) papierosy powinny zostać 

zabezpieczone przez opiekunów. 

7. Wszelkie poczęstunki, jedzenie powinno być dostosowane do 

potrzeb i możliwości odwiedzającego, uwzględniać zalecenia 

lekarskie i uwagi opiekunów. Nie należy spontanicznie częstować  

i obdarowywać innych mieszkańców artykułami żywnościowymi 

gdyż może to spowodować m.in. pogorszenie się ich zdrowia.  

8. Wszelkie wspólne wyjścia poza teren Domu, winny zostać zgłoszone 

w dyżurce oddziałowej i poświadczone podpisem osób 

odwiedzających.  

 
Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania powyższego regulaminu ze 
świadomością ponoszenia pełnej odpowiedzialności, do karnej włącznie za jego 
naruszenia.  
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Dotarłeś do końca niniejszego INFORMATORA!!! 
 

 

 
 

 

Tak w wielkim skrócie wygląda nasza oferta skierowana do 

Ciebie. Czy z niej skorzystasz zależy tylko i wyłącznie od 

Ciebie! 

My ze swojej strony zachęcamy i obiecujemy 

podjęcie starań, aby pomóc Ci najlepiej jak potrafimy. 

Życzymy Ci, abyś dobrze i mądrze wykorzystał każdy dzień 

swojego pobytu u nas. 

Pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z Regulaminami, w 

nim bowiem zawartych jest wiele istotnych spraw i 

informacji ważnych dla każdego mieszkańca. 

 

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA – CZEKAMY NA 

CIEBIE ! 

 

 

Dyrekcja i Pracownicy 
Domu Pomocy Społecznej 

w Pszczynie. 
 

 

 

 

 

Opracowanie –psycholog mgr Marcin Stasiak 


