
Załącznik nr 1 
 

Informacja o pokojach mieszkalnych wg przewidywanego stanu na 31 grudzień 2006r. 
  

Pokoje jednoosobowe 
(w rozbiciu na 
poszczególne pokoje) 

Pokoje wieloosobowe 
(w rozbiciu na 

poszczególne pokoje) 

Powierzchnia ogólna 
pokoju (m2) 

Liczba osób 
zamieszkałych w 

pokoju 

Metraż na jednego 
mieszkańca w pokoju 

(m2/os.) 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
DOM RODZINNY I 

 Pokój 2-osobowy 13,80 2 6,09 
 Pokój 2-osobowy 14,07 2 7,03 
 Pokój 2-osobowy 15,86 2 7,93 
 Pokój 2-osobowy 14,03 2 7,00 
 Pokój 2-osobowy 13,97 2 6,99 
 Pokój 2-osobowy 16,96 2 8,48 
 Pokój 4-osobowy 26,96 4 6,71 

 
DOM RODZINNY II 

Pokój 1-osobowy  10,93 1 10,93 
Pokój 1- osobowy  11,67 1 11,67 
 Pokój 2-osobowy 12,56 2 6,28 
 Pokój 2-osobowy 12,56 2 6,28 
 Pokój 3-osobowy 29,22 3 9,74 
 Pokój 3-osobowy 22,33 3 7,44 
 Pokój 3-osobowy 18,33 3 6,11 
 Pokój 3-osobowy 22,57 3 7,52 

 
DOM RODZINNY III 

Pokój 1-osobowy  11,98 1 5,99 
Pokój 1-osobowy  9,12 1 9,12 
 Pokój 2-osobowy 13,14 2 6,57 
 Pokój 2 -osobowy 15,23 2 7,61 
 Pokój 2 -osobowy 17,77 2 8,88 
 Pokój 2 -osobowy 14,00 2 7,00 
 Pokój 2-osobowy 14,00 2 7,00 
 Pokój 2-osobowy 16,29 2 8,14 
 Pokój 2-osobowy 16,77 2 8,38 
 Pokój 3-osobowy 18,00 3 6,00 
 Pokój 3 -osobowy 18,00 3 6,00 

 
DOM RODZINNY IV 

Pokój 1-osobowy  11,00 1 11,00 
Pokój 1-osobowy  8,90 1 8,90 
Pokój 1-osobowy  8,76 1 8,76 
 Pokój 2-osobowy 13,20 2 7,00 
 Pokój 2-osobowy 16,03 2 8,01 



 Pokój 2-osobowy 12,00 2 6,18 
 Pokój 2-osobowy 16,50 2 8,25 
 Pokój 2-osobowy 16,38 2 8,19 
 Pokój 3-osobowy 19,53 3 6,00 
 Pokój 2-osobowy 17,02 2 8,51 
 Pokój 3-osobowy 18,00 3 6,18 

 
DOM RODZINNY V 

 Pokój 2-osobowy 16,11 2 8,05 
 Pokój 2-osobowy 15,08 2 7,54 
 Pokój 2-osobowy 15,50 2 7,75 
 Pokój 2-osobowy 15,93 2 7,96 
 Pokój 2-osobowy 15,63 2 7,81 
 Pokój 2-osobowy 14,33 2 7,16 
 Pokój 2-osobowy 16,16 2 8,08 
 Pokój 2-osobowy 16,10 2 8,05 

 
DOM RODZINNY VI 

 Pokój 2-osobowy 16,84 2 8,42 
 Pokój 2-osobowy 16,22 2 8,11 
 Pokój 2-osobowy 16,84 2 8,42 
 Pokój 2-osobowy 16,22 2 8,11 
 Pokój 2-osobowy 16,84 2 8,42 
 Pokój 2-osobowy 16,22 2 8,11 

 Pokój 3-osobowy 17,88 2 5,96 
 Pokój 3-osobowy 33,96 3 11,32 

 
DOM RODZINNY VII 

 Pokój 2-osobowy 13,32 2 6,66 
 Pokój 4-osobowy 25,30 4 6,32 
 Pokój 4-osobowy 24,95 4 6,23 
 Pokój 4-osobowy 25,30 4 6,32 

Ogółem:  
Średnia 

powierzchnia pokoi 
ogółem: 

 
Średni metraż na 

jednego 
mieszkańca: 

7 50 942,17 124  7,60 

 
 
 
 Sporządził:  
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Projekt zmian dokumentu pn. Poziom świadczonych usług i program naprawczy na lata 2001-2006 w Domu Pomocy Społecznej w 
Nowym Czarnowie w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2006. 

L.p Obowiązujący standard 
podstawowych usług świadczonych 

przez DPS zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000r. 
w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 929) 

Stan faktyczny w 2001r. tj. w 
chwili wydania warunkowego 

zezwolenia na prowadzenie Domu 

Zadania wykonane lub  pozostałe 
do wykonania celem osiągnięcia 

wymaganego standardu 
Wg Rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 19 

października 2005r. w sprawie 
domów pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2005, Nr 217, poz. 1837 

Sposób realizacji zadań Koszt wykonania 
zadania z podaniem 
źródła finansowania

Ostateczny 
termin 

zakończenia 
realizacji 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 
I. USŁUGI ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY BYTOWE 

I Dom powinien spełniać następujące 
warunki: 

     

1) Budynek i jego otoczenie powinny być 
bez barier architektonicznych 

Dom znajduje się w trzech 
parterowych budynkach połączonych 
łącznikiem. Dwa budynki są bez 
barier architektonicznych. W 
pawilonie I są trzy schody od strony 
wejściowej z uszkodzonym 
podjazdem bez poręczy. Chodniki i 
drogi dojazdowe w 60% uszkodzone 

W pawilonie I poprawiono dwa 
podjazdy i zamontowano poręcze. 
Na terenie ułożono nowe chodniki i 
poprawiono drogi dojazdowe celem 
bezpiecznego przemieszczania się 
osób na wózkach inwalidzkich 
 
W pawilonie III wymieniono 
wykładzinę na antypoślizgową na 
korytarzu. 

Zadanie było realizowane 
wieloetapowo. Ze względu na 
procedury udzielania zamówień 
publicznych 17.02.2003 r. 
zakończono prace dotyczące 
remontu w pawilonie nr III tj. 
położono 125 m2 wykładziny 
antypoślizgowej, naprawiono 
podjazdy, zamontowano poręcze. 
Wykonano również remont drogi 
dojazdowej od strony pawilonu nr 
III obejmujący ok. 67 mb oraz 
dokonano remonty chodników pod 
kątem likwidacji barier 
architektonicznych w wymiarze 
ok. 100 mb. Uzupełniono ubytki w 
chodnikach wylewkami 
cementowymi oraz zamontowano 
ławki i stoły o stelażach 
betonowych. Ponadto naprawiono 
bramy wjazdowe od strony 
południowej domu. Przeniesiono 
drzwi wejściowe usytuowane w 
łączniku, w miejsce otworu 
okiennego likwidując w ten sposób 
betonowy próg stanowiący barierę 
dla osób poruszających się na 
wózkach. Dokonano wyrównania 
trawników oraz nasadzenia roślin 
na bezpiecznych stanowiskach 
zapewniających dostęp dla 
niepełnosprawnych mieszkańców. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 077,64,-zł –środki 
Powiatu 
Gryfińskiego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV kwartał 
2003 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
2) W budynkach wielokondygnacyjnych 

powinna być winda dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
 

Dom spełnia standardy Dom spełnia standardy Dom spełnia standardy   Dom spełnia 
standardy 

Budynek 
parterowy bez 
barier 
architektonicz
nych  

3) Budynek powinien być wyposażony w 
system przyzywowo-alarmowy i system 
alarmowo-przeciwpożarowy 

Budynki wyposażone są w system 
przyzywowo- alarmowy i alarmowo- 
przeciwpożarowy 

Wykonanie modernizacji systemu 
przyzywowo-alarmowego i 
alarmowo- przeciwpożarowego ze 
względu na przebudowy 
pomieszczeń   

Wykonanie przyłączy do 
nowoadaptowanych  pomieszczeń  

10.000 zł 2006r. 

II W domu powinny znajdować się 
następujące pomieszczenia 

     

1) Pokoje mieszkalne jednoosobowe i 
wieloosobowe 

W domu znajduje się 37 pokoi 
mieszkalnych dla 134 osób w tym:  
3 pokoje – 2 osobowe 
21 pokoi 3 osobowych 
9 pokoi 4 osobowych 
1 pokój 5 osobowy 
1 pokój 6 osobowy 
1 pokój 8 osobowy  
1 pokój 9 osobowy 

Konieczne jest dokonanie podziału 
sal i adaptacja pomieszczeń na 
pokoje mieszkalne 
 

W wyniku podziału 4 sal uzyskano 
efekt - 8 pokoi mieszkalnych: 
3 pokoje o pow. 15,64 m2 
3 pokoje o pow. 16,32 m2 
2 pokoje o pow. 17,00 m2 
Konieczne jest dalsze dokonanie 
podziału  sal i adaptacja 
pomieszczeń na pokoje mieszkalne 

44 000, zł- środki 
pozyskane z dotacji 
Wojewody 
Zachodniopomorskie
go na realizację 
programu 
naprawczego  
 
 
 
 
wg załączonegj 
dokumentacji 

Rozpoczęto 
w drugiej 
połowie 
2004r.  a 
zakończono 
w lutym 
2005r. 
 
 
 
 
 
2006r 

2) Pokoje dziennego pobytu W Domu znajduje się 13 pokoi 
dziennego pobytu dla 134 osób 

W domu znajdować się będzie 8 
pokoi dziennych. 
W DR VII zostanie adaptowane 
pomieszczenie na pokój dzienny z 
aneksem jadalnym, w pozostałych 
domach standard jest spełniony 

Stan z chwili obecnej zmieni się 
tylko w związku ze zmniejszaniem 
liczby pokoi dziennych oraz 
wygospodarowanie nowego 
DRVII. 

Wg załączonego 
kosztorysu. 

2006 r. 

3) Jadalnia W domu znajdują się 4 jadalnie W DR II, III i IV znajdują się 
obecnie aneksy jadalne, natomiast w 
DR I, V i VI są jadalnie 

W Domu Rodzinnym II wykonano 
aneks jadalny 
W Domu Rodzinnym VII zostanie 
zagospodarowana część pokoju 
dziennego na aneks jadalny. 

1000,- zł  
(środki własne, dary 
rzeczowe od 
darczyńców) wg 
załączonego 
kosztorysu 
oraz z nakładami na 
doposażenie i sprzęt. 

IV kwartał  
2003 
 
 
2006r. 

4) Gabinet zabiegowo-pielęgniarski Gabinet o pow. 20,10 m², 
wyposażony w meble, lodówkę 
sterylizator, wagę, kozetkę, biurko, 
sygnalizację alarmowo-przyzywową 
i alarmowo- przeciwpożarową. 
Zatrudniamy 4 pielęgniarki, w 
gabinecie przyjmuje lekarz 
przychodzący na wizyty domowe.  

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   
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5) Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji Dla mieszkańców Domu 

zorganizowano 8 pomieszczeń do 
terapii i rehabilitacji w tym 
pracownie: tkacko- krawiecka, 
rozmaitości z kuchenką do zajęć 
gospodarstwa domowego, 
plastyczna, stolarska, muzykoterapii, 
terapii ruchem na sali gimnastycznej 
wyposażonej w drabinki, materace 
gimnastyczne, rolki, schody, tunele 
rehabilitacyjne, trampolinę kosze do 
gry w koszykówkę, stół do tenisa 
stołowego, sprzęt sportowy. 
Pomieszczenia do rehabilitacji i 
masaży wyposażone w stół do 
masaży, materace gimnastyczne, 
rower do kończyn górnych i 
dolnych, steper, atlas do ćwiczeń, 
bieżnie, lustro korekcyjne, piłki 
rehabilitacyjne, zestaw terapii 
masters  

 W pawilonie wielofunkcyjnym 
zostaną wyodrębnione 
pomieszczenia na łazienki i toaletę 
personelu i mieszkańców oraz 
pomieszczenie socjalne, dokonana 
zostanie przebudowa Sali z 
wydzieleniem 2 pracowni – 
zaspokoi to potrzeby terapii 
zajęciowej.  

Zgodnie z 
kosztorysem 

2006 r. 

6) Kuchenka pomocnicza Każdy Dom Rodzinny posiada 
kuchenkę pomocniczą. Wszystkie 
wyposażone w kuchenki elektryczne 
z piekarnikiem, meble kuchenne, 
stoły, krzesła, lodówko-zamrażarki, 
zmywarki do naczyń, wózki do 
potraw, sprzęt taki jak: miksery, 
sokowirówki, krajalnice, garnki i 
zestawy kuchenne 

W DR VII zostanie zaadoptowane 
pomieszczenie na kuchenkę 
pomocniczą. 
Kuchenki pomocnicze we 
wszystkich Domach Rodzinnych 
muszą być doposażone w meble i 
sprzęt pomocniczy. 

W nowopowstałym DR VII 
zostanie wykonana kuchenka 
pomocnicza. 
Konieczne doposażenie kuchenek 
pomocniczych w meble i sprzęt we 
wszystkich Domach Rodzinnych. 

Doposażenie kuchni 
w meble, zmywarki, 
miksery, lodówkę 
20.000 zł 

2006 r. 

7) Pomieszczenie  pomocnicze do prania i 
suszenia 

Każdy Dom Rodzinny posiada 
pomieszczenie do prania 
wyposażone w pralki automatyczne, 
kosze na brudną bieliznę, suszarki 
łazienkowe, suszarki elektryczne i 
podręczne pralki wirnikowe 

DRVII będzie korzystał z 
pomieszczeń do prania i suszenia  
DR VI. 

Dom spełnia standard  Planowany koszt ok. 
35.000 zł 

2006 r.  

8) Palarnia W każdej komórce organizacyjnej 
wyznaczone są miejsca do palenia 
wyposażone w popielnice i miejsca 
do siedzenia 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard Dom spełnia 
standard 

 

9) Pokój gościnny Pokoju gościnnego Dom nie posiada W Domu Rodzinnym IV będzie 
przygotowane i wyposażone 
pomieszczenie na pokój gościnny. 

W Pawilonie Administracyjnym 
wygospodarowano jedno 
pomieszczenie na pokój gościnny. 
Pomieszczenie to odświeżono i 
wyposażono w sprzęt meblowy tj. 
kanapę narożnikową, dwie szafy, 
ławę, krzesła i dywan 

Około 4 000,-zł – 
pomoc rzeczowa od 
darczyńców 

Grudzień 
2002 r 
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10) kaplica Kaplica znajduje się w sąsiedztwie 

Domu na terenie SPDOR. Jest 
wspólnie użytkowana i wyposażona. 
Msze odbywają się w niedziele i 
święta o godz. 14.00. Ksiądz 
uczestniczy w okazjonalnych 
uroczystościach. Mieszkańcy często 
wyjeżdżają do Gryfina do Kościoła, 
zwłaszcza latem. Co roku 
uczestniczą w pielgrzymkach z 
udziałem księdza. 

Dom spełnia standard Po likwidacji SPDOR kaplica 
funkcjonuje nadal, jest 
administrowana przez ks. 
Proboszcza Józefa Dudka. 
Mieszkańcy uczestniczą we 
wszystkich okazjonalnych 
świętach oraz stałych obrządkach 
liturgicznych. 
 
 
 

  
 
 

III Pokój mieszkalny powinien spełniać 
następujące warunki: 

     

1) Jednoosobowy powinien mieć 
powierzchnię nie mniejszą niż 9 m² 

W domu jest 48 pokoi dla 134 osób: 
1 pokój jednoosobowy 
13 pokoi dwuosobowych 
29 pokoi trzyosobowych 
5 pokoi czteroosobowych.. 
Dokonana zostanie zmiana programu 
naprawczego DPS w Nowym 
Czarnowie 

W wyniku przebudowania i remontu 
istniejących pomieszczeń w DPS 
będzie ogółem: 
7 pokoi x 1 osobowych   
36 pokoi x 2 osobowych  
4 pokoje x4 osobowe  
10 pokoi x 3 osobowych      
łącznie 57 pokoi dla    124 
mieszkańców  

Utworzone zostanie: 
7 x1 osobowych dla 7 osób 
36 x 2 osobowych 
dla 72 osób 
10 x 3osobowych dla 30 osób 
4 x 4 osobowe dla 16 osób z 
wyposażeniem zgodnym ze 
standardem. Konieczne jest 
utworzenie nowego układu pokoi 
wieloosobowych. 

Wg kosztorysu 
konieczne nakłady na 
doposażenie  

2006r. 

2) Wieloosobowy powinien mieć 
powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na 
osobę w przypadku osób poruszających 
się samodzielnie powinien być 
przeznaczony dla nie więcej niż trzech 
osób w przypadku osób nie 
opuszczających łóżka dla nie więcej niż 
czterech osób. 
 

W Domu jest 37 pokoi mieszkalnych 
wieloosobowych w tym:.  
3 pokoje 2 osobowe  
21 pokoi 3 osobowych, 
9 pokoi 4 osobowych, oraz  
1 pokój 5 osobowy, 
1 pokój 6 osobowy, 
1 pokój 8 osobowy, 
1 pokój 9 osobowy 

.w Domu wykonano podział 4 sal na 
8 pokoi mieszkalnych. 
 
 
 
 
Konieczna jest zmiana układu 
osobowego w całym Domu i 
utworzenie nowych pokoi. 

W domu będzie ogółem 57 pokoi 
wieloosobowych ujętych w zał. 1. 
 
 
 
 
 

44 000,- zł – środki z 
dotacji Wojewody 
Zachodniopomorskie
go. 
 
 
 
Wg kosztorysu 
 

Podział 4 sal 
na 8 pokoi -  
druga połowa 
2004 do luty 
2005r.  
 
 
2006r. 
 

3) Pokoje powinny być wyposażone w 
łóżka lub tapczany, szafy, stoły, krzesła, 
szafkę nocną dla każdego mieszkańca 
oraz odpowiednią liczbę wyprowadzeń 
elektrycznych. 

Pokoje wyposażone w tapczany 
jedno osobowe z pojemnikiem na 
pościel, szafy ubraniowe, 
meblościanki, stoliki, krzesła. W DR 
I, III, V i VI mieszkańcy posiadają 
własne doposażenie takie jak: 
meblościanki, koce, firany, 
dywaniki, półki, lampki nocne, 
sprzęt RTV, lustra, obrazy, kwiaty. 
Pokoje posiadają po 2 i więcej 
wyprowadzeń elektrycznych. 
Oświetlenie naturalne- okna, 
sztuczne- żyrandole. 
 

DR VII będzie wyposażony w 
ramach pozyskanych darowizn. 
Przewiduje się doposażenie kuchni i 
pokoi w ramach środków 
pozyskanych na realizację programu 
naprawczego. 

DR VII będzie spełniał standard w 
wyniku realizacji niniejszego 
projektu zmian.  

Wg kosztorysu 2006 r. 
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IV Dom powinien spełniać następujące 

warunki sanitarne: 
     

1) Liczba łazienek powinna zapewnić 
możliwość korzystania z nich  przez nie 
więcej niż pięć osób, a w przypadku 
toalet przez nie więcej niż cztery osoby.  

Obecnie w DR znajduje się 22 
urządzenia kąpielowe gdzie 6 osób 
korzysta z 1 urządzenia 
kąpielowego. 
20 toalet gdzie 6,7 osoby przypada 
na 1 toaletę. 

Po dokonaniu adaptacji13 
pomieszczeń Dom będzie spełniał 
standard dla 124 osób zgodnie z 
załącznikami nr 2 i nr3. 
W związku z koniecznością 
adaptacji pomieszczeń i przebudowy 
istniejących powstaną łazienki i 
toalety wyposażone w 12 wanien 
oraz 17 natrysków ogółem 29 
urządzeń kąpielowych oraz 30 
oczek. 
Przyjmując przewidywane 
zmniejszenie przelicznika oczek i 
urządzeń kąpielowych o 25% dla DR 
przewidzianych dla osób leżących 
dom spełni standard. 

Po akceptacji zmian programu 
naprawczego dom będzie spełniał 
standard. Proponowane zmiany 
zgodnie z załącznikami. 

Wg kosztorysu 
szacunkowego  

2006 r. 

2) Łazienki i toalety powinny być 
przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 W chwili obecnej Dom dysponuje 
toaletami wyposażonymi w 18 
oczek, konieczne jest dokonanie 
adaptacji pomieszczeń na toalety 

Po akceptacji zmian programu 
naprawczego dom będzie spełniał 
standard. Proponowane zmiany 
zgodnie z załącznikami. 

Wg kosztorysu 
szacunkowego 

2006 r. 

V Wyżywienie i organizacja posiłków 
powinna spełniać następujące warunki 

     

1) Osobom dorosłym zapewnia się 3 posiłki 
dziennie, a dzieciom i młodzieży – 4 
posiłki 

Mieszkańcy mają zapewnione 3-4 
posiłki. 
 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

2) Możliwość wyboru zestawu posiłków 
lub otrzymania posiłku dodatkowego 
oraz dietetycznego, zgodnie ze 
wskazaniem lekarza 

Posiłki spełniają normy żywieniowe. 
Zapewniane są też posiłki 
dietetyczne zgodne ze wskazaniem 
lekarza, sondy i posiłki indywidualne 
dla 4 mieszkańców. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

3) Dla każdego z posiłków czas wydawania 
wynosi 2 godziny, z tym że ostatni 
posiłek nie powinien być podany 
wcześniej niż o godz. 18°° 

Śniadanie 7.30-9.30 
Obiad 12.30 –14.30 
Podwieczorek 15.40 – 16.40 
Kolacja 18.30 –20.30 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

4) Podstawowe produkty żywnościowe 
oraz napoje powinny być dostępne przez 
całą dobę. 

Przez cała dobę mieszkańcy mogą 
korzystać z produktów spożywczych 
takich jak: chleb, masło, herbata, 
dżem, miód,. Produkty te są w 
każdej kuchence podręcznej.  

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

5) Mieszkaniec powinien mieć możliwość 
spożywania posiłków w pokoju 
mieszkalnym 

 Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

6) W razie potrzeby mieszkaniec powinien 
być karmiony 

W razie potrzeby mieszkańcy są 
karmieni przez pracowników 
pierwszego kontaktu. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   
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VI Mieszkaniec powinien mieć stale 

zapewnione odzież i obuwie 
odpowiedniego rozmiaru, dostosowane 
do pory roku, utrzymane w czystości i 
wymienione w razie potrzeby. 

     

1) Odzież całodzienną – co najmniej dwa 
zestawy 

Każdy mieszkaniec ma zapewnione 
po kilka kompletów odzieży 
całodziennej, którą ma utrzymywaną 
w czystości i wymienianą w razie 
potrzeby. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

2) Odzież zewnętrzną (płaszcze, kurtki) – 
co najmniej jeden zestaw 

Każdy mieszkaniec ma zapewnioną 
odzież zewnętrzną stosowną do pory 
roku. Utrzymane w czystości i w 
miarę potrzeby wymieniane. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

3) Bieliznę dzienną – co najmniej 4 
komplety 

Bieliznę dzienną każdy mieszkaniec 
ma co najmniej 4 komplety. 
Utrzymane w czystości i w miarę 
potrzeby wymieniane. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

4) Bieliznę nocną – co najmniej  2 
komplety 

Mieszkańcy mają po 2 komplety 
bielizny nocnej (piżamy, koszule 
nocne),dziewczynki i kobiety 
szlafroczki. Utrzymane w czystości i 
w miarę potrzeby wymieniane  

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

5)  Co najmniej jedną parę obuwia oraz 
pantofle domowe 

Mieszkańcy mają zapewnione 
obuwie dostosowane do pory roku. 
Utrzymane w czystości i w miarę 
potrzeby wymieniane. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

VII Mieszkaniec powinien otrzymać 
pomoc w utrzymaniu higieny osobistej 
oraz mieć zapewnione osobiste środki 
czystości, przybory toaletowe i inne 
przedmioty niezbędne do higieny 
osobistej: 

     

1) W miarę potrzeby: mydło, pastę i 
szczoteczkę do mycia zębów oraz środki 
piorące, dla mężczyzn przybory do 
golenia 

Mieszkańcy mają zapewnione 
mydło, szampon, pastę do zębów, 
szczoteczki do mycia zębów, środki 
piorące, które otrzymują raz w 
miesiącu. 
Mężczyźni mają zapewnione 
przybory do golenia, a w razie 
potrzeby pomoc w goleniu. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

2) Ręczniki (dwie sztuki) zmieniane w 
miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie 

Każdy mieszkaniec ma zapewnione 
po 2 ręczniki zmieniane w razie 
potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

3) Pościel, zmieniana w miarę potrzeby, nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

Mieszkańcy mają swoją pościel 
zmienianą w razie potrzeby nie 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   
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rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

VIII Pomieszczenia mieszkalne domu 
powinny być sprzątane w miarę 
potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie 

     

 
1 2 3 4 5 6 7 

I. USŁUGI OPIEKUŃCZE I WSPOMAGAJĄCE 
I Dom zapewnia:      
1) Organizację terapii zajęciowej w 

warsztatach terapii zajęciowej lub w 
pracowniach terapii 

Na terenie Domu znajduje się 8 
pracowni terapii zajęciowej: z zajęć 
terapeutycznych korzysta 60 
mieszkańców. W każdej pracowni 
zajęcia odbywają się od godz. 8.00 –
16.00 i dwa razy w tygodniu od 
10.00 –18.00 

Dom spełnia standard Po akceptacji zmian programu 
naprawczego zostaną 
wygospodarowane 4 pracownie 
zapewniające prawidłową 
realizację usług w tym obszarze. 
W związku z nowym 
zagospodarowaniem pawilonu 
wielofunkcyjnego. 

Wg kosztorysu 2006r. 

2) Możliwość korzystania przez 
mieszkańców z biblioteki lub punktu 
bibliotecznego oraz prasy codziennej, a 
także możliwość zapoznania się z 
przepisami prawnymi dotyczącymi 
domów pomocy społecznej 

Na terenie Nowego Czarnowa (w 
Szkole) znajduje się biblioteka 
prowadzona przez nauczycieli.  
11 mieszkańców umie czytać. 
Mieszkańcy mają możliwość 
wypożyczania książek. Z przepisami 
prawnymi dotyczącymi dps 
zapoznawani są na bieżąco przez 
kierownika Domu, pracownika 
socjalnego. Zmiany dotyczące 
przepisów prawnych są umieszczane 
na tablicy informacyjnej i 
aktualizowane. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

3) Organizację świąt, uroczystości 
okazjonalnych oraz umożliwia udział w 
imprezach kulturalnych i turystycznych 

Pracownicy terapii zajęciowej i 
opiekunowie organizują szereg 
imprez kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych o zasięgu 
powiatowym i międzynarodowym. 
Ponadto mieszkańcy mają 
organizowane wycieczki 
kilkudniowe, spacery, biwaki. 
Wyjeżdżają do kina, teatru, na 
koncerty, do kawiarni itp. Wszystkie 
święta są obchodzone uroczyście. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

4) Możliwość kontaktu z kapłanem i udział 
w praktykach religijnych zgodnie z 
wyznaniem mieszkańca 

Mieszkańcy mają zapewniony 
kontakt z kapłanem w każdą 
niedzielę i święta o godz. 14.00 
odprawiana jest msza św. Dla dzieci 
i młodzieży prowadzona jest nauka 
religii. Kapłan uczestniczy w 
organizowanych spotkaniach na 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   
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prośbę mieszkańców lub 
pracowników. 

5) Regularny kontakt z dyrektorem domu w 
określonych dniach tygodnia i 
godzinach, podanych do wiadomości w 
dostępnym  miejscu 

2 razy w tygodniu (wtorki i piątki w 
godzinach od 9.00 do 13.00) 
dyrektor przyjmuje wnioski i skargi 
mieszkańców. Informację o 
godzinach przyjęć podano do 
wiadomości – na tablicy 
informacyjnej. 
Dyrektor uczestniczy w spotkaniach 
z mieszkańcami, w organizowanych 
świętach, imprezach kulturalnych 
sportowych i rekreacyjnych. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

6) Sprawienie pogrzebu zgodnie z 
wyznaniem zmarłego mieszkańca 

W razie zgonu mieszkańca pogrzeb 
sprawia rodzina, jeżeli nie ma 
rodziny to organizacją pogrzebu 
zajmują się pracownicy domu 
(pracownik socjalny i pracownik 
pierwszego kontaktu) zgodnie z 
wyznaniem zmarłego. Zmarłych 
grzebiemy na Cmentarzu 
Komunalnym w Gryfinie a 
formalności pogrzebowe załatwiane 
są w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych w Gryfinie. 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

II Warunki realizacji opiekuńczych i 
wspomagających są następujące: 

     

1) Na stu mieszkańców domu powinno być 
zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu pracy nie mniej niż dwóch 
pracowników socjalnych, jeden 
psycholog i jeden pracownik kulturalno 
– oświatowy  

W Domu jest zatrudnionych dwóch 
pracowników socjalnych. Rolę 
pracownika kulturalno-oświatowego 
przejęli pracownicy terapii 
zajęciowej we współdziałaniu z 
pracownikami socjalnymi 

Dom spełnia standard Dom spełnia standard   

2) Wskaźnik zatrudnienia pracowników 
zespołu terapeutyczno-opiekuńczego , 
zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu pracy, na jednego mieszkańca 
domu zależny od typu domu wynosi od 
0,4 do 0,7  
Po akceptacji zmian programu 
naprawczego 
  

W Domu zatrudnionych jest 77 
pracowników zespołu terapeutyczno-
opiekuńczego w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 
 64 zespoły opiekuńcze w skład 
których wchodzi mieszkaniec, 
opiekun, nauczyciel (dla 
mieszkańców uczęszczających do 
szkoły) i instruktorów terapii 
zajęciowej. Dla każdego mieszkańca 
opracowany i realizowany jest 
indywidualny plan wspierania, który 
uaktywniany jest w zależności od 
potrzeb a raz w roku na spotkaniach 

W zespole terapeutycznym 
uzupełniono wykształcenie trzech 
instruktorów, zatrudniono jednego 
terapeutę z wykształceniem 
magisterskim, oraz sukcesywnie 
okresowo zatrudnia się osoby z 
odpowiednim wykształceniem.   Po 
zaakceptowaniu zmian programu 
naprawczego dom spełni standard 
w roku 2006 po dotrudnieniu 4 
pracowników tj. 124 mieszkańców x 
0,6=74,4 etaty 
   

Obecnie pracownicy terapii 
spełniają wymagania 
kwalifikacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
Konieczne zatrudnienie 4 osób by 
Dom spełniał standard 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48.000 zł 

2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 r. 
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pracowników Domu Rodzinnego, 
terapeutów i pedagogów z 
dyrektorem omawiane są sposoby 
realizacji. 
Obecnie na jednego mieszkańca 
przypada 0,57 zatrudnionego 
pracownika w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

 
 
 
 
 
 

3) Liczba pracowników domu 
zatrudnionych w poszczególnych porach 
doby dostosowana jest do potrzeb 
mieszkańców 

Zatrudnienie pracowników zespołu 
terapeutyczno-opiekuńczego jest nie 
wystarczające. Liczba pracowników 
domu zatrudnionych w 
poszczególnych porach dnia w miarę 
możliwości jest dostosowana do 
potrzeb mieszkańców 

Liczba pracowników Domu po 
zatrudnieniu 14 pracowników 
zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 
będzie zgodna ze wskaźnikiem 
zatrudnienia. Przy obecnym stanie 
zatrudnienia liczba pracowników, 
pracujących w godzinach 
popołudniowych jest wystarczająca 
do zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom. 

Ilość osób zatrudnionych- 72 
Ilość etatów - 71 
Wskaźnik zatrudnienia zespołu 
opiekuńczo – terapeutycznego 
wynosi 71x  0,7 =49,7 
Zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych – 2 osoby 
1.  05.09.2005r- 31.12.2005r.    
2. 25.07.2005r.- 31.12.2005r.    
 
Zatrudnienie w ramach stażu – 
2osoby – P.U.P. Gryfino  
1. 06.07.2005r.30.11.2005r.  
2. 01.09.2005r.-30.11.2005r.    
 
Zatrudnienie w ramach 
przygotowania zawodowego – 2 
osoby – P.U.P. Gryfino 
1. 10.06.2005r.-30.11.2005r.    
2. 01.09.2005r.-30.11.2005r.   
 
Wskaźnik zatrudnienia zespołu 
opiekuńczo – terapeutycznego wraz 
z pracownikami zatrudnionymi w 
ramach współpracy z PUP w 
Gryfinie wynosi:  
77 x 0,7 = 53,9 

Koszty 
zatrudnienia –płace
3 472 + 651,59 
ZUS + FP 85,06= 4 
208,65 ogółem 
 
3 906 + 692,53 
ZUS + 
FP 95,70 = 4 
694,23 ogółem 

 
 
 
 
 
 
2005 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005r. 

4) Pracownicy zespołu terapeutyczno – 
opiekuńczego uczestniczą co najmniej 
raz na dwa lata w organizowanych przez 
dyrektora domu szkoleniach. 

Każdego roku organizowane są 
szkolenia pracowników zespołu 
opiekuńczo-terapeutycznego na 
temat praw mieszkańca, kierunków 
prowadzonej terapii i metod pracy z 
mieszkańcem. 
W 2001 r. przeprowadzono 
szkolenia: 
27.03 
„Wyzwalanie aktywności twórczej 
osoby niepełnosprawnej poprzez 
mimikę, ruch i gest teatralny” 

Dom spełnia standard 
 

Zrealizowano szkolenia na temat: 
 
„ Praktyczna interpretacja ustawy 
o pomocy społecznej w 
placówkach pomocy społecznej” – 
październik 2001 r. 
 
„Metody pracy z głębokim 
upośledzeniem umysłowym 
stwarzające optymalne warunki 
rozwoju i samorealizacji” – 
19 września 2002 r. 

3 000,-zł środki 
PFRON 

2001r. – 2005r. 
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27.04 
„Poznanie osoby niepełnosprawnej 
intelektualnie warunkiem rozwoju 
poczucia godności i funkcjonowania 
społecznego” 

 
„ Współpraca personelu 
warunkiem skutecznej stymulacji i 
terapii mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej” 
15 listopad 2002 r. 
 
„Udzielanie pierwszej pomocy 
przedlekarskiej w stanach 
zagrożenia życia” – 28 maj 2003 r. 
 
„Agresja w stosunku do osób 
upośledzonych umysłowo a ich 
potrzeby psychiczne”-  
12 grudzień 2003 r. 
 
„Fizyczne aspekty rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych” –  
19 marzec 2004 r. 
 
„Warunki i możliwości 
niezależnego życia w domach 
pomocy społecznej” – 25. 10. 2004 
 
„ Upośledzenie umysłowe a 
choroba psychiczna w aspekcie 
medycznym i 
psychopedagogicznym” – 
6 maj 2005 r. 
 
„ Sztuka, praca i terapia zajęciowa 
w rehabilitacji osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie” 
5 grudnia 2003 r. 

 
 
  
 
               
 
                       Zadania konieczne do sfinansowania ze środków własnych          
            
                       Możliwość dofinansowania  50 % środków z robót budowlanych – program PFRON   


