Przykłady naliczenia opłat za pobyt w DPS dla Kombatantów
w Rzeszowie według przepisów obowiązujących od dnia
12.03.2004 r.
z uwzględnieniem miesięcznych kosztów pobytu ustalonych
od 1kwietnia 2020r do 31 marca 2021 - 4066,00zł
Dochód netto

Koszty pobytu

Wysokość dochodu/emerytura/
70% dochodu tj. 4130,00 zł,
mieszkańca netto 5900,00 zł koszty pobytu w DPS w roku 2020
wynoszą 4066,00zł
Wysokość dochodu
70% dochodu tj. 1120,00zł
mieszkańca netto
/ na rękę / 1600,00zł

Szczegóły
Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty
pobytu w DPS 4066,00 zł miesięcznie

Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty
pobytu w DPS 1120,00 zł
Różnicą wynikającą z
4066,00 – 1120,00 = 2946,00zł będzie obciążona
rodzina lub gmina na terenie której mieszka osoba
- przyszły mieszkaniec Domu.
1.Wysokość dochodu
70% z 1900,00 zł tj.1330,00 zł
Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty
mieszkańca netto - 1900,00 zł
pobytu w DPS 1330,00 zł
2.Wysokość dochodu netto
Matka /lub syn samotny/ będzie obciążona kwotą
współmałżonka, matki ,lub
2400,00 -2103,00zł = 297,00 zł
297,00 zł
syna / osoby samotnej/ / na osobę samotnie gospodarującą przypada 300%
2400,00zł
4066,00- 1330,00 – 297,00 =
3x 701,00zł tj.2103,00 zł /, natomiast
= 2439,00 zł
gmina będzie obciążona kwotą 2439,00 zł
miesięcznie
1.Wysokość dochodu
70% dochodu z 1800zł tj. 1260 zł
Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty
mieszkańca netto - 1800,00 zł
pobytu w DPS 1260,00 zł miesięcznie.
2.Wysokość dochodu córki z
Córka będzie obciążona kwotą 216,00 zł
mężem, wynosi 7200,00zł 1800,00 – 1584,00zł = 216,00zł
miesięcznie
rodzina 4 osobowa
/ kryterium dochodowe na osobę w rodzinie
na jednego członka rodziny 4066,00-1260,00 - 216,00 = 2590,00 wynosi 300% x 528 zł = 1584,00 zł /, natomiast
dochód wynosi - 1800,00 zł
zł
gmina będzie obciążona kwotą 2590,00 zł
miesięcznie
Wysokość dochodu
70% dochodu z 2200zł tj. 1540,00 zł Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty
mieszkańca netto
pobytu w DPS - 1540,00 zł miesięcznie, natomiast
2200,00 zł
4066,00 – 1540,00 = 2526,00 zł
pozostałą kwotą 2526,00 zł będzie obciążona
1.Wysokość dochodu syna
gmina, ze względu na niskie dochody w rodzinie /
/osoby samotnej / 1900,00zł;
zarówno syna jak i córki /
2.Wysokość dochodu w
rodzinie córki na jedną osobę
wynosi
- 782,00zł
Wysokość dochodu
70% dochodu z 1300,00zł
Osoba zainteresowana będzie ponosić koszty
mieszkańca netto - 1300,00
tj.910,00zł
pobytu w DPS w kwocie 910,00 zł
zł
miesięcznie, natomiast pozostałą kwotą
Brak rodziny w linii prostej
4066,00 – 910,00= 3156,00zł
3156,00 zł zostanie obciążona gmina , z której
pochodzi przyszły mieszkaniec DPS
/ aktualne od 01.04.2020r do 31.03.2021r/

Rzeszów 2020-04-01

Informacja dotycząca możliwości zamieszkania w DPS
dla Kombatantów w Rzeszowie ul. Powstańców Śląskich 4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie ul. Powstańców Śląskich 4 , przyjmuje w
pierwszej kolejności kombatantów oraz osoby uprawnione - współmałżonków kombatantów, następnie osoby
bez uprawnień .

Formalności związane z możliwością zamieszkania w naszym Domu należy załatwiać
zgodnie z miejscem zamieszkania lub dłuższego pobytu ( np. u syna, lub u córki ), w
najbliższym Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny z
Ośrodka Pomocy Społecznej , który zajmuje się problemami mieszkańców z danej
miejscowości lub danej ulicy musi skompletować potrzebne dokumenty.
Do koniecznych dokumentów zaliczymy:
1.

Podanie do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o umieszczenie w Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów z motywacją dlaczego ten Dom został wybrany.

2.
3.

Ostatnia decyzja o waloryzacji renty czy emerytury,
Ostatni odcinek pobieranego świadczenia emerytalnego, lub informacja z banku o wysokości emerytury

4.
5.


Karty informacyjne z ostatnich pobytów w szpitalach,
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( o ile się posiada )
Jeżeli osoba zainteresowana nie posiada kart informacyjnych z pobytu w szpitalu z ostatniego okresu, to
pracownik socjalny skieruje interesanta do lekarza rodzinnego na badania , które są wymagane przy
przyjęciu do Domu - są to: rtg płuc, EKG, krew ( morfologia, WR), badanie moczu.
Pracownik socjalny przeprowadzi również wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby , która
chce zamieszkać w DPS, na temat warunków domowych.
O ile osoba zainteresowana posiada dzieci lub wnuki, wymagany jest również wywiad środowiskowy na
temat ich dochodów i ewentualnego ponoszenia kosztów pobytu ojca lub dziadka w Domu.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów , pracownik przekazuje je / na miejscu/ do Kierownika
Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wydania decyzji o umieszczeniu i
ponoszeniu kosztów pobytu w DPS.
Czas oczekiwania na miejsce w DPS – maksymalnie 2 tygodnie do 1 miesiąca.
Sposób naliczania kosztów pobytu i ewentualne zobowiązania do alimentacji w załączeniu.







UWAGA: Mieszkaniec ponosi koszty leczenia ( realizowanie recept i koszt pampersów ) z pozostałych 30%
emerytury, które pozostaje w Jego dyspozycji na wydatki własne. Nie dotyczy to osób posiadających
uprawnienia do bezpłatnych leków. Dom dopłaca tylko do niektórych leków , zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Miesięczny koszt pobytu ustalony na rok 2020 wynosi 4066,00zł

Informacja na temat warunków zamieszkania w DPS dla Kombatantów w
Rzeszowie.
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie ul. Powstańców Śląskich 4 , jest Domem
zarejestrowanym od dnia 19.11.2009 roku, co oznacza że spełnia wszelkie standardy, zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej. Dom Kombatanta przeznaczony jest dla osób starszych i osób niepełnosprawnych fizycznie,
w pierwszej kolejności dla kombatantów i osób uprawnionych / współmałżonków kombatantów/ , w miarę
posiadanych miejsc przyjmujemy również osoby bez uprawnień. Dysponujemy 103 miejscami dla kobiet i
mężczyzn, w pokojach jednoosobowych / 67/ i dwuosobowych /18/, wyposażonych w meble, z zapleczem
sanitarnym / łazienka i WC / i balkonem przy każdym pokoju.
Zapewniamy opiekę medyczną poprzez zatrudnienie fachowych pracowników takich jak: pielęgniarki,
rehabilitantów lekarzy / dwa razy w tygodniu/, psychiatra,. Pielęgniarki pełnią całodobowe dyżury, dbając o
stan zdrowia mieszkańców , pielęgnując ich zgodnie z zaleceniami lekarzy prowadzących.
Na parterze mamy oddział geriatrii , gdzie mieszkają mieszkańcy wymagający kompleksowej opieki tak
lekarskiej jak
i pielęgniarskiej, szczególnej troski , często opieki paliatywnej. Przebywają tu osoby leżące, często z
niedowładem połowiczym lub po złamaniach szyjki kości udowej .
Nasi mieszkańcy mają możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, gimnastyki usprawniającej ,
która ma na celu poprawę sprawności ruchowej oraz jakości ich życia. Posiadamy gabinety do kinezyterapii,
fizykoterapii i masażu leczniczego. W zależności od jednostki chorobowej, stopnia niepełnosprawności oraz
możliwości chorego, rehabilitanci dobierają odpowiednie ćwiczenia fizyczne, korzystając ze zgromadzonego w
gabinetach wyposażenia.
Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane nie tylko w gabinetach ze sprzętem , ale również w pokojach
mieszkańców. W pokojach wykonuje się przede wszystkim ćwiczenia bierne , oddechowe, masaże lecznicze,
próby pionizacji, nauka
i korekta chodu.
Ważnym elementem dla naszych mieszkańców jest dieta. Nasi mieszkańcy to ludzie z wieloma jednostkami
chorobowymi, z wieloma dolegliwościami. Zatrudniona dietetyczka, konsultuje potrzeby, upodobania i dietę z
każdym nowym pensjonariuszem i lekarzem prowadzącym . Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z ustalonym
jadłospisem przez panią dietetyczkę, które spożywane są w stołówce, lub w pokojach mieszkalnych / ze
względu na stan zdrowia /.
Mieszkańcy w czasie dnia nie są pozostawieni sami sobie. Prowadzimy wszelkie formy terapii zajęciowej różnego rodzaju zajęcia manualne, plastyczne, robótki ręczne takie jak: szycie , haftowanie, szydełkowanie.
Prowadzimy zajęcia muzyczne, artystyczne. Mieszkańcy często spotykają się na wspólnym biesiadowaniu w
ogrodzie, grillowaniu, przy którym odbywają się wspólne śpiewy i tańce. Te spotkania mają na celu nie tylko
terapię ale też integrację środowiskową . Spotkania integracyjne mają miejsce również na szczeblu
wojewódzkim. Nasi mieszkańcy spotykają się z mieszkańcami innych Domów, na spartakiadach sportowych czy
przeglądach twórczości artystycznej. Między Domami organizowane są też spotkania okolicznościowe
mieszkańców – takie jak: topienie wianków, powitanie lata, Dzień Seniora, Dzień Chorego , wernisaże prac
artystycznych mieszkańców Domów, zabawy taneczne czy karnawałowe w Domach, wystawy szopek , wystawy
stroików wielkanocnych, imprezy kulturalno-oświatowe. Do prowadzenia zajęć terapii są zatrudnieni
pracownicy wykwalifikowani: instruktorzy terapii zajęciowej, artysta malarz, muzyk. Pracownicy dysponują
pracowniami przystosowanymi do prowadzenia zajęć, a także świetlicą. Dla mieszkańców organizowane są
wycieczki krajoznawcze zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez pensjonariuszy.

Ponadto do dyspozycji mieszkańców na terenie Domu jest biblioteka, prasa codzienna ,oraz sklepik z
artykułami pierwszej potrzeby.
Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, uczelniami – młodzież naszego miasta chętnie spotyka się z
ludźmi starszymi zapoznając się historią ich życia, ponadto sama młodzież wychodzi z propozycją spotkań,
występów artystycznych, przedstawienia akademii okolicznościowych.
Jak w każdym Domu, również u nas jest Kaplica, utworzona dla potrzeb mieszkańców, dla których
odprawiane są Msze Św. dwa razy w tygodniu. Ksiądz kapelan odwiedza mieszkańców niepełnosprawnych w
ich pokojach, dba o potrzeby duchowe mieszkańców. Natomiast o stan zdrowia psychicznego naszych
pensjonariuszy dba pan lekarz psychiatra.
W celu utrzymania lepszego samopoczucia i lepszego stanu zdrowia psychicznego naszych mieszkańców ,
jesteśmy
w stałym kontakcie z rodzinami mieszkańców, informując je na bieżąco o sytuacji bytowej, potrzebach, stanie
zdrowia
i wszelkich problemach. Dom jest Domem otwartym; rodziny , znajomi , przyjaciele mogą mieszkańców
odwiedzać codziennie, w godzinach 7-20. Dla odwiedzających z odległych terenów mamy pokoje gościnne, w
których można odpocząć
a nawet przenocować. Mieszkańcy mogą przebywać również poza Domem, po uprzednim poinformowaniu
personelu.
W naszym Domu powołany jest Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy w ramach, którego działają pracownicy
pierwszego kontaktu. Mieszkaniec ma prawo do wyboru pracownika pierwszego kontaktu, który jest dla niego
tzw. osobistym opiekunem, jego zadaniem jest całkowita , intensywna i indywidualna opieka oraz pomoc.
Każdy pensjonariusz ma możliwość urządzenia pokoju, w którym mieszka według swojego gustu i upodobań.
Ma możliwość przywiezienia ze swojego domu czegoś, co będzie przypominało mu jego własny dom, może to
być mebel , fotel, lustro, obraz, zegar, czy inne pamiątki.
Dla potrzeb mieszkańców na terenie Domu jest pralnia, z której mieszkańcy mogą korzystać do prania
prywatnej odzieży.
Wszelkie sprawy administracyjno-urzędowe związane z przyjęciem mieszkańca , jego pobytem w DPS / np.
zameldowanie, wymiana dowodu osobistego/ a także zgonem , czy rezygnacją załatwiane są przez pracownika
socjalnego DPS-u.
Cały personel stara się, aby mieszkańcy byli zadowoleni z pobytu w naszym Domu, mieli dobre
samopoczucie, zaspokojone wszystkie potrzeby biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe.

Leżajsk 07.04.2019r

Imię i nazwisko osoby zainteresowanej
adres zamieszkania
telefon

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Leżajsku
Leżajsk
ul. Plac Jaszowskiego 6

Zwracam się z prośbą o umieszczenie mnie w Domu Pomocy Społecznej dla
Kombatantów w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4,ze względu na wiek , przebyte
choroby i niepełnosprawność spowodowana tymi chorobami.
Obecnie mam 80 lat, jestem wdową.
Choruję na takie choroby jak; nadciśnienie,cukrzycę , jestem po złamaniu szyjki udowej
,mam problemy z poruszaniem się po mieszkaniu, mam problemy w samoobsłudze. W
związku z tym wymagam opieki całodobowej , kompleksowej. Moje dzieci nie mogą
zapewnić mi opieki całodobowej , ze względu na pracę zawodową.
W Domu Kombatanta będę miała zapewniony spokój, opiekę całodobową pielęgniarską ,a
także lekarską.
Bardzo proszę o pilne i pozytywne załatwienie sprawy.

….........................................................
podpis osoby starającej się o umieszczenie
w dps

