UCHWAŁA NR 41 l 24 12019
ZARZĄDU POWIATU
W GRYFICACII
z dnia

21,

marca2019 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 20]9 r. poz, 5] ] tj,) Zarząd Powiatu uchwala, co naĘpuje:
§1
Wprowadza

się do ułtku ,,Regulamin

organizacyjny Domu Pomocy Społecznej

w Jarominie", stanowiący załącznik do niniejszej

uchwĄ.

§2
Wykonanie uchwĄ powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społeczrej w Jarominię.

§3
Traci moc uchwała Nr 60129lll Zarządu Powiatu z drua 30 czerwca 20llr. oraz uchwała Nr
Il8l49lll Zarządu Powiatu zdnia 15listopada2}Ilr. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej w Jarominie.

§4
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodni czący Zar ządu

DOM PCIe,{OCY
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 41 l 24 l 2019
ZARZĄDU POWIATU W GRYF,ICACH
z dnia2I marca2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Jarominie posiadał dotychczas regulamin
organizacyjny uchwalony 30 częrwca 201Ir. przez Zarząó Powiatu w Gryficach.
Regulamin ten wymagń aktualizacji

i

dostosowania do aktualnie obowiązujących

przepisów pomocy społecznej, zmian

w

struklurze zatrudnięnia otaz liczbie

mieszkańców poszczególnych Zespołów Terapeu§czno

-

Opiekuńczych dzińających

w Domu.

W DPS Jaromin działąą dwa ZespoĘ TerapelĘczno

I dla

-

Opiekuńcze. Zespół

osób przewlekle psychicznie chorych oraz Zespoł II dla osób dorosĘch

W rwiązku z

niepełnosprawnych intelektualnie.

brakiem wystarczającej liczby osób

niepełnosprawnych intelęktualnie umieszczanych

w DPS otaz

oczekujących rta

umięszczenię należńo zmienić i dostosować strukturę Domu do aktualnego stanu, co
uzasadnia potrzebę opracowania
jednostki.

i

uchwalęnia nowego regulaminu organizacyjnego
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I

Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej, z§,tany dalej ,,Regulaminem"
określaszczegółową organizację, zakres, zadania oraz

Ęb pracy Domu

Pomocy

Społecznej w Jarominie.

2. Dom Pomocy Społecznej w Jarominie, m{any dalej ,,Domem", działa
w szczególności na podstawie przepisów:

1)

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z2018 t.,

poz.995 zpóźn. zm.),

2)

Ustawy

z

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.

Uz

20I8t.,

poz.l508 zpóźn. zm.),

3)

Ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20I7r.,

poz.2077 zpóżn.zm.),

4)

Ustawy

z

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządolvych (Dz. U.

z2018 r.,poz. 1260 zpóźn.zm.),

5)

Ustawy

z

dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronię zdrowia psychicznego (Dz. U.

z20I8r., poz.1878 zpóźn. zm.),

6)

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 20l8r.,
poz. 1000),

7)

RozporządzęniaMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia2}I2
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734),

r.

8)

Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego

z

i Rady (UE)

20161679

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych
w rwiązlll z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne
rozporządzęnię o ochronie danych),

9)

Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 612006 z dnia 27 pńdziernika
2006r.,

10) Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarominię.
§2

!'

1. Dom Pomocy Społecznej w Jarominie, zwany dalej ,,Domem" jest jednostką
otganizacyjną Powiatu Gryfickiego o ponad gminnym zasięgu działania.

2. Domjest samodzielnąjednostką budzetową prowadzącą

i

finansową

w

oparciu

o

działaLnośćekonomiczną

przepisy doĘczące samorządowych jednostek

budżetowych.

3. Dom nosi nazwę ,,Dom Pomocy Społecznej w Jarominie".

4.

Siedziba Domu: Jaromin 50,72

-

320 Trzebiatów.

5. Dom uĘwa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszęniach
oraz koręspondencji nazwy: Dom Pomocy Społecznej Jaromin 50, 72

v

-

320

Trzebiatów.

6. Dom jest miejscem stałego pobytu dla 257 osób przewlekle psychicznie chorych
i 88 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

7. Mieszkaircy przewlekle psychicznie chorąl i mieszkańcy dorośliniepełnosprawni

łm przewlekle psychicznie
dorosłe niepełnosprawnę intelektualnie - w

intęlektualnie mieszkają w odrębnych budynkach, w
chotzy

-

w 4 budynkach, a osoby

1

budynku. Dom świadczy usfugi na poziomie obowiązującego standardu odrębnie

dta osób przewlekle psychicznie chorych

i dla

osób

niepełnosprawnych

intelektualnie.

8. Przy Domu prowadzony jest Warsźat Terapii ZEęciowej.
9. Domem kieruje Dyrektor, który odpowiadazaręalizację wszystkich zadafiDomu.
10.W Domu zatrudniony jest Zastępca Dyrektora.

1

1. W Domu powołany jest:

a)

Zespół Terapeutyczno

-

Opiekuńczy I

-

dla 257 osób przewlekle psychicznie

chorych składający się z 4 grup zlokalizowanych w 4 odrębnych budynkach,
niepełnosprawnych intelęktualnie

w

1

II

dla 88 osób dorosĘch
składąący się z 1 grupy zlokalizowanej

b) Zespół Terapeutyczno Opiekuńczy
odrębnym budynku.

12.W skład kńdego Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego wchodzą:

a) kierownik Zespofu,
b) kierownicy

grup,

c) specjaliści: psycholog, psychiatra, fiĄoterapeuta,
terapii zajęciowej, kapelan, instruktor ds. kulturalno

terapeuci/instruktorzy

- oświatowych,

d) pracownicy socjalni,

e) pielęgniarki,

f)

opiekunowie,

g) pokojowe.

ROZDZIAŁ

II

cele i zadania Domu

!g

§3
1. Dom świadczy usfugi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
obowiązującego standardu, w zakresie

i

2. Dom świadczyusfugi:

1) W zakresię potrzeb bytowych, zapewniĄąc:
miej

sc

e zamieszkania,

b) wyzywienie,

c)

odzięż i obuwie,

d) utrzymanie czystości;

poziomie

formach wynikających z indywidualnych

potrzeb osób w nim przebywających.

a)

na

2) Opiekuńcze, polegające

na:

a) udzięlaniu pomocy w podstawowych czynnościachzyciowych,
b) pielęgnacji,

c)

niezbędnej pomocy w zńatwianiu spraw osobistych;

3) Wspomagające, polegające

na:

a) umozliwieniu udziałuw terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mięszkańców Domu,

w tym w

zakresie komunikacji wspomagającej lub alternaĘwnej,

w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

c)

umożliwięniu zaspokoj e nia potrzeb religij nych i kulturalnych,

d)

zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,

e) stymulowaniu nawiąz,ywania, utrzymywania

i

rorwijania kontaktu

zrodziną i społecznościąlokalną,

0

dzińaniu zmieruającym do usamodzielnienia mięszkańca Domu,
w miarę jego mozliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu
pracy, szczegóInie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec
spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięznych
i przedmiotów wartościowych,

i)

finansowaniu mieszkańcowi Domu nieposiadającemu własnego dochodu

wydatków na niezbędne przedmioty osobistego uzytku,

j)

ni eprzekra czaj ącej

3

w

kwocie

0oń zasiłku stałe go,

zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców Domu otaz zapęwnieniu
mieszkańcom dostępnoścido informacji o tych prawach,

k) sprawnym wnoszeniu
Domu.

i

zńatwianiu skarg

i

wniosków mieszkańców

Ą

J.

Organizacja Domu, zakres

uwzględnia

w

i

poziom usług świadczonych przęz Dom

szczególności wolnośó, intymność, godnośći poczucie

bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich ftzycznej

i

psychicznej

sprawności.
4.

Dom pokrywa wydatki rwiązane z zapewnieniem całodobowej opieki
mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych
i społecznych.

5.

Dom umozliwia

i

organiruje mieszkańcom pomoc w korzystaniu zę świadczęh

zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
6. Dom

pokrywa opłaĘ ryczńowe i częściowąodpłatnośćdo wysokości limitu

cęny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
w NFZ.
7.

Dom możę pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyj.re

w

zakresie vłyl<raczającym poza usprawnienia wynikające

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w
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z

przepisów

NFZ.

III

Organuacja pracy Domu

§4
1.

Domęm kieruje Dyrektor zatrudniony przęz Starostę Powiatu Gryfickiego
w oparciu o umowę

o pracę.

2. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy,

Kierownicy

2

Zespołów Terapeutyczno Opiekuńczych, Inspektor

ds.

pracowniczych, Starszy Referent, Inspektor ds. BHP, Administrator sięci
komputerowej, Inspektor ochrony danych osobowych oraz Kierownik Warsztatu

Terapii Zajęciowej.

3. Zastępcy Dyrektora podlegają: Kierownik Dziafu Gospodarczego

i

Kierownik

DziałuŻywienia.
4. Kierownik Działu Gospodarczego kieruje pracą pracowników: szwalni, pralni,
magazynu, kierowców i konserwatorów.

5. Kierownik Działu Żywieniakieruje pracąpracowników kuchni i stołówki.

6. Główny Księgowy kieruje pracąpraaowników zatrudnionych w Dziale Finansowym.
7. Kierownik Warsztatu Terapii ZĄęciowej kieruje dzińalnością Warsztatu Terapii

Zajęciowej.
8.

W przypadku nieobęcności Dyrektora, nadzór nad placówką sprawuje Zastępca
Dyrektora lub inna upowaznionaprzęz Ęrektora osoba.

9.

Nadzór nad działalnościąDomu sprawuje Starosta Powiatu Gryfickiego za
pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

§5

l. Każdęmu Kięrownikowi

Zespołu Terapeutycznego

-

Opiekuńazęgo bezpośrednio

podlegają: kierownicy grup, starszy administrator, psycholog, psychiatra, kapelan,
fizjoterapeuta, instruktor ds. kulturalno
2.

Za cńoksńah pracy

opiekuńczo

-

-

oświatowych.

terapeuĘcznej

w

poszczególnych grupach

odpowiedzialny jest kierownik grupy, któremu podlegają:

a) pracownik socjalny,
b)

terapeuci/instrukt orzy terapii zaj ęciowej,

c) pielęgniarki,
d) opiekunowie,
e) pokojowe.
3. Kięrownikowi WTZ bezpośrednio podlegają: księgowaWTZ, pracownik socjalny,

psycholog, pielęgniarka, rehabilitant, instruktor terapii ząęciowej/terapevta,
pracownik administracyjrro

4. ZespoĘ

- biurowy,

sprzątaczka i kierowca.

Terapeu§czno Opiekuńcze składają się

z

pracowników Domu.

Do podstawowych zadafi zespołów naleĘ opracowanie Indywidualnego Planu
Wsp arci a Mi e szkańc a (IP

WM)

or

az ich r ealizacj a.
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IV

Zasady funkcj onowania Domu

§6
1. Osoby są umieszlzanę w Domu przęz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinię
w Gryficach.

2. Przęd przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny tego Domu ustala aktualną
sytuację socjalno - bytową tej osoby w jęj miejscu zamięszkania lub pobytu.
Ustalenia

te

stanowią podstawę planu dzińafl zmierzających

do

adaptacji

mieszkańca do warunków Domu.

\ż

3. Kwalifikowanie do umięszczęnia

w

odpowiednim Zespole Terapeutyczno

Opiekuńczym odbywa się na podstawie posiadanych dokumentów, m.in.:

a)

zaśw iadczęnia lekat za

b) opinii

c)

p

sychiatry,

psychologa,

orueczęnia o stopniu niepełnosprawności,

d) wywiadu środowiskowego pracownika OPS,

e) opinii doĘczącej stopnia

sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do

Domu,

0

opinii biegłego lekarza sądowego.

4. Mięszkaniec Domu korrysta

z

usfug, których zal<ręs

i

z Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca' opracowanego

todzaj wynika

z

jego vdzińem,

QeżeLiudzińten jest mozliwy zewzględu na stan zdrowia mieszkańca).

5. Działania wynikającę z Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca koordynuje
pracownik Domu zwafly ,pracownikiem pierwszego kontaktu" (PPK), wskazany

przęz mieszkńca Domu, (ieżeli ten wybór jest możliwy ze względu na stan
zdtowia mieszkańca i organizację pracy Domu). Pracownicy pierwszego kontaktu
działająw ramach Zespołów Terapeutyłzno - Opiekuńczych.

6. Po przyjęciu mieszkańca do Domu, pracownik pierwszego kontaktu lub pracownik
socjalny przeprowadza wywiad z rodziną lub osobą opiekującą się dotychczas

podopiecznym
sprawach
7.

j

w celu zasięgnięcia informacji o

stanie jego zdrowia

i

innych

ego doĘc zący ch.

W początkowym okresie pobytu w Domu mięszkaniec otoczony jest

szczegÓ|ną

opieką celem adaptacji w nowym środowisku.
8.

Dom zapewniamożliwośćńożęnia do depozytu przedmiotów wartościowych, a na

wniosek mięszkańca lub

j.go

opiekuna prawnego zapewtia mu pomoc

w gospodarowaniu środkami pienięznymi.
9. Mieszkańcy Domu uczęstniczą w zĄęciach według :

a) planu pracy Zespołu TerapeuĘczno

-

psychicznie chorych opracowanęgo na
Terapeutyczno

- Opiekuńczego i

Opiekuńczego

I dla osób

przewlekle

kńdy rok przez Kierownika

Zespołu

zaakceptowany przęz Dyrektora Domu.

b) planu pracy Zespołu Terapeutyazno * Opiekuńczego II dla osób dorosĘch

na kużdy rok

niepełnosprawnych intelęktualnie opracowanego

Kierownika Zespołu TerapeuĘczno

-

Opiekuńczego

i

przęz

zaakceptowany przez

Dyrektora Domu.
10.

Jeślimieszkaniec nie radzi sobie

z

podstawowymi sprawami związanymi

we współdziałaniu z rodziną lub z własnej
inicjatywy wszaz1tna procedurę ubezwłasnowolnienia mieszkańca oraz

z

funkcjonowaniem, Dyrektor

ustanowienia dla niego opiekuna prawnego lub kuratora.
11.

Kierownik grupy oraz pracownicy socjalni odpowiędzialni są za utrzymywanie
kontaktów osobistych, bądźkorespondencyjnych ztodzinami mieszkńców,
a

w przypadku braku rodziny, z ich opiekunami prawnymi. Konsultują się z nimi

w

ważmiejszych sprawach doĘczących mieszkańca,

np. skierowania go

na

leczenie, przeniesienia do innego Domu itp., informuj ą też o stanię zdtowia,
przypadkach samowolnego oddalenia się lub śmierci.

§7
1.

Pobyt mieszkańców w Domu jest odpłatny. Wysokośćodpłatrościoraz zasady jej
naliczania okreś laj ą odrębne przepisy.

1.

§8
Dyrektor Domu oraz Kierownik Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego
współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w

Gryficach we

wszystkich istotnych sprawach doĘczących funkcjonowania Domu oraz informują
o wszelkich zmianach w stanie osobowym mięszkańców

i liczbie posiadanych

akt

oczekujących na nva|niające się miejsca.
2.

Dom ściślewspóĘracuje

z

Zakładami Opieki Zdrowotnej, Iekarzami pierwszego

kontaktu orazlękatzami specjalistami w zakresie opieki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ

V

postanowienia końcowe

§9
I. Zmian w regulaminie organizacyjnym można dokonaó jedynie za zgodą Zarządu
Powiatu Gryfickiego.

§10
Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia.

Gryfice, dnia2l marcaZ}I9 t.

