Krok po kroku …. Dom Pomocy Społecznej
Deczyja o złożeniu dokumentów do Domu Pomocy Społecznje (DPS) nie jest prosta. Różne są
również motywy, które powodują ten wybór. Czasami deczyja ta związana jest ze stanem
naszego zdrowia tak i psychicznego jak i fzycznego, samotnością czy brakiem samodzielności
życiowej. Decyzja ta jest ważna i czasami zmienia nasze życia już na zawsze. Dlatego powinna
być przemyślana i skonsultowana.
Pierwszym działaniem ze strony zainteresowanej osoby powinno być skontaktowanie się
z właściwym dla danego terenu pracownikiem socjalnym. Służyć on będzie pomocą w
skompletowaniu potrzebnych dokumentów To własnie do pracownika socjalnego kierujemy
wniosek o skierowanie do dps. Również pracownik socjalny przeprowadza wywiad
środowiskowy, w którym stwierdza niemożliwość zapewnienia opieki w dotychczasowym
miejscu zamieszkania. W trakcie procedury konieczna będzie również opinia ośrodka pomocy
społecznej, dotycząca stopnia sprawności osoby starającej się o miejsce w dps. Dokumenty te
opiniuje powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Określa on także typ
domu, do którego winno nastąpić skierowanie. Oczywiście, wszystkie te sprawy może załatwiać
członek rodziny osoby zainteresowanej, a w przypadku ubezwłasnowolnienia nie jest konieczna
zgoda osoby, dla której miejsca szukamy. W przypadku osoby samotnej, całą procedurę
przeprowadza często pracownik socjalny.
Na terenie Gminy Miejskiej Kraków wniosek należy złożyć we właściwej według miejsca
zamieszkania Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):
1) Protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy lub pisemny wniosek
o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2) Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
3) Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
4) Oświadczenie o stanie majątkowym.
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
6)Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod
rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
7) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do
ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za
fałszywe zeznania.
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń (oryginał)
oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń
przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy
społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala).
Decyzja administracyjna w sprawie umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej bądź też
decyzja odmowna wydawana jest po rozpatrzeniu sprawy w ciągu miesiąca, ( w sprawach
szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy ). Postępowanie o umieszczenie w
domu pomocy społecznej nie podlega żadnym opłatom. Należy zwrócić uwagę, że przepisy nie
wypowiadają się jednoznacznie na temat tzw. rejonizacji. Oznacza to, że teoretycznie możemy
się starać o przyjęcie do dowolnego domu w Polsce. W praktyce dla instytucji pomocy społecznej
wygodniejsze jest umieszczanie osób zainteresowanych w placówkach własnego powiatu czy
województwa. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej
jednak niż 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy odpłatnością wnoszoną przez osobę
skierowaną, a średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej wnosi gmina, z której
osoba została skierowana bądź osoby najbliższe.

