Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
kluczbork.mirobip.pl

Strona główna
»

Ochrona danych osobowych - RODO

21 maj 2018 (12:35)

»

Protokół z postępowania - zapytanie cenowe - dostawa leków 2022

20 gru 2021 (14:48)

»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds administr.gospodarczych

10 sty 2022 (15:17)

»

Protokół z postępowania -" Dostawa art. spożywczych, przyprawy, makarony"

13 sty 2022 (10:25)

»

Protokół z postępowania - " Dostawa mięsa"

13 sty 2022 (10:26)

»

Protokół z postępowania - "Dostawa pieczywa"

13 sty 2022 (10:31)

»

Protokół z postępowania - "Dostawa warzyw i owoców"

13 sty 2022 (10:32)

»

Protokół z postępowania - "Dostawa ziemniaków"

13 sty 2022 (10:35)

»

Protokół z postępowania - "Dostawa mrożonek, ryb i przetworów z ryb"

13 sty 2022 (10:39)

»

Nabór na stanowisko : OPIEKUN

14 sty 2022 (13:26)

»

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia - "Dostawa tłuszczów i nabiału"

»

Zapytanie cenowe - dostawa ziemniaków od 01.04.2022 do 30.06.2022

09 mar 2022 (19:28)

»

Zapytanie cenowe - dostawa warzyw i owoców - 01.04.2022 do 30.06.2022

09 mar 2022 (19:30)

»

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - " Dostawa ziemniaków jadalnych "

03 lut 2022 (10:08)

28 mar 2022 (13:26)
»

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - " Dostawa warzyw i owoców"
28 mar 2022 (13:35)

»

Nabór na stanowisko: specjalista ds administracyjno-gospodarczych

28 mar 2022 (13:37)

»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko - specjalista ds administr.gospodarczych

15 kwi 2022 (13:49)

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku - profil dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych
fizycznie
Zapewniamy usługi w dwóch podległych placówkach:
- dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul Wołczyńskiej 25
- dla osób dorosłych, niepełnosprawnych fizycznie przy ulicy Sienkiewicza 20A
Pierwsza placówka przeznaczona jest dla 76 osób. Oferuje w ramach tych miejsc 10-osobowy pododdział dla osób z
rozpoznaniem choroby Alzheimera.
Umiejscowiona jest na obrzeżach miasta, w przepięknym historycznym parku, otoczona zielenią, jaworami i kasztanami.
W bezpośredniej bliskości znajdują się placówki handlowe. W pobliżu Domu znajdują się pola i łąki a także sieć ścieżek
i dróg do długich relaksujących spacerów. Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której w niedziele i świetna odbywają
się nabożeństwa. Osoby z problemami w poruszaniu się i leżące mogą wysłuchać Mszy Świętej dzięki instalacji
nagłaśniającej. Obiekt jest dwukondygnacyjny, wyposażony w wyciąg osobowy i pozbawiony barier architektonicznych.
Zapewniamy wysoki standard usług specjalistycznych. Dom przy ul Wołczyńskiej zapewnia miłą rodzinną, atmosferę,
pełen komfort, ciszę i spokój.
Druga placówka znajduje się w pobliżu centrum miasta. Osoby zamieszkujące ten Dom mogą w łatwy sposób korzystać
z dobrodziejstw jakie niesie zamieszkiwanie w aglomeracji miejskiej: kino, kawiarnia, basen, park miejski, hala
widowiskowo- sportowa itp.
Są miejsca, w których po prostu czujesz się dobrze, czujesz się bezpiecznie, czujesz że zawsze jest ktoś z kim
możesz porozmawiać, że są ludzie którym ufasz. Staramy się aby nasz Dom przy ul. Sienkiewicza był takim właśnie
miejscem.
Swoje „miejsce na Ziemi” znalazło u nas 45 osób, kobiet i mężczyzn, są w różnym wieku, w większości
niepełnosprawne fizycznie.
DOM PRZY UL. WOŁCZYŃSKIEJ

ZAPEWNIAMY:
- pokoje 1-2 osobowe z łazienkami;
- 3 posiłki dziennie, napoje i dodatkowe posiłki w zależności od potrzeb;
- jadalnię;
- pokój dziennego pobytu;
- biblioteczkę;
- gabinet zabiegowy;
- pracownię fizjoterapii;
- telefon bezprzewodowy do dyspozycji mieszkańców;
- telewizory w częściach wspólnych (aneksy i świetlice);
- instalacja przyzywowa w pokojach;
- zajęcia terapeutyczne;
- usługi pielęgnacyjne;
- imprezy okolicznościowe w pomieszczeniach i w plenerze;
- wizyty duszpasterskie;
- winda;
- kuchenki pomocnicze;
- pralnię i pomieszczenie do prania i suszenia;
- samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
- indywidualne diety wg zaleceń lekarskich;
- opiekę specjalistycznego personelu (psycholog, pedagog, socjolog);
- pokoje małżeńskie;
- opiekę stałą, wakacyjną i weekendową.
- umożliwiamy indywidualne umeblowanie i wystrój pokoju.
OPIEKA MEDYCZNA:

- opieka pielęgniarska;
- wizyty lekarzy pierwszego kontaktu 3 razy w tygodniu i w zależności od potrzeb;

- specjalistyczna opieka lekarska: chirurg ortopeda, psychiatra;
- umożliwiamy korzystanie z usług stomatologicznych również na terenie Domu;
- fizjoterapia (UGUL, światło spolaryzowane, masaż);
- terapia ruchowa w dobrze wyposażonej sali rehabilitacyjnej a także na świeżym powietrzu.
DOM I JEGO OTOCZENIE:

- budynek bez barier architektonicznych;
- rozległy park z alejkami i ławkami;
- taras;
- możliwość uprawiania ogrodu;
- wygodne parkingi i łatwy dojazd;
- miejsce do grillowania;
- oczko wodne;
- w części ogrodowej znajdują się drzewa i krzewy owocowe;
- dzięki balkonom mieszkańcy mogą w każdej chwili korzystać ze świeżego powietrza.
Nasz adres
Dom Pomocy Społecznej
46-200 Kluczbork
Ul Wołczyńska 25
Tel. O-77 418-20-89
Te.fax 0-77 418-49-17
mail dps@kluczbork.mirobip.pl
e-mail DYREKTORA dyrektordps@kluczbork.mirobip.pl

tel. kom ; Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy 507 718 980
DOM PRZY UL. SIENKIEWICZA

Są miejsca, w których po prostu czujesz się dobrze, czujesz się bezpiecznie, czujesz że zawsze jest ktoś z kim
możesz porozmawiać, że są ludzie którym ufasz.
Staramy się aby nasz Dom przy ul Sienkiewicza był właśnie takim miejscem…
Swoje „miejsce na Ziemi”, znalazło u nas 45 osób, kobiet i mężczyzn. Są to osoby w różnym wieku, w większości
niepełnosprawne fizycznie.
Nad tym aby wszyscy czuli się bezpiecznie i mogli jak najlepiej korzystać z radości życia pracują:
opiekunowie – sprawują opiekę całą dobę,
pielegniarka - pełni dyżur kilka godzin w ciagu dnia,
lekarz pierwszego kontaktu – stałe wizyty raz w tygodniu i w razie potrzeby,
współpracują lekarze specjaliści – chirurg-ortopeda, psychiatra,
rehabilitant – możliwość codziennego korzystania z sali rehabilitacyjnej (kinezjoterapia, fizykoterapia i
światłolecznictwo).
Oto aby aktywnie i ciekawie spedzić czas wolny, a wtrudnych chwilach otrzymac wsparcie zadbają:
terapeuta zajeciowy - zajęcia grupowe i indywidualne,
pedagog – terapia indywidualna, wsparcie psychologiczne,
psycholog – konsultacje indywidualne.
W ramach zajęć organizowanych przez terapeutów prowadzona jest arteterapia, muzykoterapia, zajęcia kulinarne,
wycieczki, spotkania plenerowe - grille, indywidualne spacery, wyjścia do kawiarni itp.

Placówka usytuowana jest ok. 1 km od centrum miasta. W poblizu znajdują się placówki handlowe. Wystrój
pokoju można urządzić według własnych upodobań. Plaówka zapewnia dostęp do posług duchowych.
Wspólnie staramy się tworzyć dobry klimat Domu. Pomimo różnic i drobnych przeciwności najważniejsze są dla nas
życzliwe relacje, wzjemne wsparcie i optymizm!!!
Najważniejsze jest dla nas to, aby z TOBĄ PO PROSTU BYĆ.

Czekamy na ciebie!
Nasz adres:
0 77 – 418 26 08
DPS 46-200 Kluczbork
Ul. Sienkiewicza 20 A
mail dps@kluczbork.mirobip.pl
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