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Starsi te˝ bywajà
samotni...
Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Gdaƒsku zach´ca
mieszkaƒców do tworzenia rodzinnych domów pomocy
spo∏ecznej. To nowatorskie rozwiàzanie ma s∏u˝yç nie tylko
starszym, samotnym osobom, g∏ównym klientom domów
pomocy spo∏ecznej, ale tak˝e powinno zaktywizowaç
lokalnà spo∏ecznoÊç. Jest to te˝ krok na drodze do
tworzenia w mieÊcie nowych miejsc pracy. I jedyna taka
inicjatywa w województwie pomorskim.
Gdaƒsk przeciera szlaki.

Z

adaniem rodzinnych domów pomocy spo∏ecznej ma byç zapewnienie ca∏odobowej opieki nie mniej
ni˝ trzem i nie wi´cej ni˝ oÊmiu seniorom, wymagajàcym wsparcia.
Osoby, które zdecydujà si´ stworzyç
takà placówk´, b´dà zobowiàzane do
Êwiadczenia us∏ug opiekuƒczych oraz
bytowych, zgodnie ze standardami
wynikajàcymi z rozporzàdzenia ministra pracy i polityki spo∏ecznej
w sprawie rodzinnych domów pomocy spo∏ecznej. Muszà wi´c zapewniç
swoim przysz∏ym podopiecznym godne warunki ˝ycia, by czuli si´ oni
w placówce dobrze. Tak dobrze jak
w rodzinie. Wa˝na jest wi´c atmosfera domu. Ponadto sposób Êwiadczenia us∏ug opiekuƒczych oraz bytowych powinien uwzgl´dniaç stan
zdrowia, sprawnoÊç fizycznà i intelektualnà oraz indywidualne potrzeby, mo˝liwoÊci cz∏owieka. Istotne, by
przestrzegane by∏o jego prawo do
godnoÊci, wolnoÊci, intymnoÊci i poczucia bezpieczeƒstwa. Osoby, a tak˝e podmioty zainteresowane sprawà
winny te˝ spe∏niç inne wa˝ne warunki. Jednym z nich jest, by budynek,
w którym chcà za∏o˝yç rodzinny dom
opieki spo∏ecznej, nie mia∏ barier architektonicznych. Inny zak∏ada, ˝e
w pokoju mo˝e mieszkaç nie wi´cej
ni˝ trzech seniorów, z tym ˝e w dwu
i trzyosobowych pokojach na osob´
powinno przypadaç minimum 6 metrów kw. powierzchni. Pokój jednoosobowy natomiast musi mieç nie
mniej ni˝ 9 metrów kwadratowych.
Prowadzàcy rodzinny dom pomocy
spo∏ecznej winien ponadto zapewniç

podopiecznym trzy posi∏ki dziennie,
w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza.
Osoby lub rodziny, które chcà
prowadziç placówk´ i spe∏niajà kryteria, podpiszà z gminà stosownà
umow´, w której okreÊlone zostanà
obowiàzki obu stron. WysokoÊç
op∏at za prowadzenie domu ustali
osoba lub rodzina go prowadzàca,
w porozumieniu z gminà (ta kwestia jest otwarta, MOPS czeka na
oferty od potencjalnych organizatorów placówek). Cz´Êciowà odp∏atnoÊç ponosiç te˝ b´dà osoby starsze,
przebywajàce w placówce.
Dzia∏ Pomocy Instytucjonalnej
w MOPS w Gdaƒsku liczy na odzew
mieszkaƒców lub firm, które mogà
stworzyç rodzinny dom pomocy spo∏ecznej. ■
Sylwia Ressel
rzecznik MOPS w Gdaƒsku

Wszelkich informacji w sprawie
rodzinnych domów pomocy spo∏ecznej udziela Dzia∏ Pomocy Instytucjonalnej MOPS w Gdaƒsku,
ul. Marynarki Polskiej 134 A, telefon: 344 53 64 (od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach od 8-15),
fax:(058) 343 07 18, 344 03 90
oraz 343 24 95.
kontakt równie˝:
e-mail: mopsinf@alpha.net.pl,
internet:
http://www.gdansk.gda.pl/mops/
index.htm//

Nocny telefon
nieodp∏atnie
Centrum Informacji
Kryzysowej w Gdaƒsku
uruchomi∏o nocnà lini´
telefonicznà dla
mieszkaƒców, którzy
znaleêli si´ w trudnej
sytuacji ˝yciowej.
Pod numerem
tel. 511 01 21
wszyscy potrzebujàcy
otrzymajà niezb´dnà
porad´ i wskazówki,
jak wyjÊç z opresji.

Z

inicjatywà uruchomienia nocnej linii telefonicznej wysz∏a
jakiÊ czas temu grupa wolontariuszy CIK w Gdaƒsku. Dysponujà
oni pe∏nà bazà danych mi´dzy innymi o miejscach oraz mo˝liwoÊciach uzyskania pomocy w mieÊcie. Informacje te sà szczególnie
przydatne mieszkaƒcom, którzy sà
w trudnej sytuacji ˝yciowej i nie
potrafià poradziç sobie z k∏opotami. Od wolontariuszy dy˝urujàcych w nocy (w godzinach 20-8)
pod numerem tel. 511 01 21 otrzymajà choçby adresy placówek
wsparcia. Mogà te˝ uzgodniç dalsze kroki na przyk∏ad prawne, które trzeba b´dzie podjàç, aby problem zosta∏ rozwiàzany.
Wolontariusze CIK, mi´dzy innymi psycholodzy, pedagodzy,
prawnicy czekajà na sygna∏y od
osób majàcych poczucie, ˝e w ich
˝yciu sta∏o si´ coÊ nieodwracalnego, z czym nie potrafià sobie poradziç. Na telefony od mieszkaƒców,
którzy sà w depresji, prze˝ywajà
strat´ bliskiej osoby. ˚aden sygna∏
nie zostanie zlekcewa˝ony. Dodajmy, ˝e wszystkie informacje i porady sà udzielane bezp∏atnie. ■
Sylwia Ressel
rzecznik MOPS w Gdaƒsku

