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Wykwaliﬁkowany personel dokłada wszelkich starań aby
stworzyć mieszkańcom warunki do bezpiecznego i godnego
życia, intymności, wolności oraz rozwoju osobistego.
Usługi świadczone przez Dom obejmują:

• zaspokajanie potrzeb bytowych (m.in. miejsce zamieszkania, wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych,
utrzymanie czystości)
• zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ( m.in. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych)
• zaspokajanie potrzeb wspomagających ( m.in. umożliwienie
udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowaniu, umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych
i kulturalnych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania
i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną)

Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu rozpoczął swoją
działalność 28 września 1969 roku.
To już 50 lat placówka świadczy profesjonalną , całodobową
opiekę
osobom
przewlekle
somatycznie
chorym.
Dom usytuowany jest w malowniczym parku, pośród stuletnich
sosen, świerków, modrzewi, buków, dębów i daglezji.
Piękna okolica, specyﬁczny klimat 26 hektarowego
zespołu pałacowo-parkowego, w którym można spotkać
sarny, dziki oraz wiele gatunków ptaków sprzyja do dziś
zdrowiu
i dobremu samopoczuciu jego mieszkańców.
Nasz Dom dysponuje 90 miejscami we Włościborzu
i 20 miejscami w Filii DPS w Kołobrzegu.

W DPS Włościbórz jest możliwość udziału w nabożeństwach,
które odbywają się w kaplicy zlokalizowanej w budynku
placówki.

Dom jest placówką przystosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W codziennym funkcjonowaniu
mieszkańcy Domu korzystają z windy przystosowanej
do przewozu wózków inwalidzkich,
co zapewnia
łączność z wszystkimi kondygnacjami w budynku.
Ponadto Dom wyposażony jest w podjazdy i specjalistyczne uchwyty ułatwiające poruszanie się osobom
w podeszłym wieku.

Mieszkańcy dumnie reprezentują Dom podczas festiwali
i różnych przeglądów twórczości artystycznej.

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia ergoterapii, artreterapii, papieroplastyki i terapii rozrywkowej.

Zabiegi usprawniające przeprowadzane są w sali
rehabilitacyjnej wyposażonej w nowoczesny sprzęt.
Mieszkańcy mają możliwość korzystania z zabiegów
ﬁzykalnych ( magnetronik, laser, sollux przeciwbólowy
i cieplny, ultradźwięki, bioptron, rowery rehabilitacyjne,
rotory, UGUL, chodzik, bieżnia itp), hydroterapii,
ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji przyłóżkowej.
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Warunki przyjęcia do DPS Włościbórz:

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby lub niepełnoprawności, niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo
do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Chęć zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej
osoba powinna zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej
właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej po przeanalizowaniu
sytuacji życiowej podejmuje decyzję o skierowaniu
do Domu Pomocy Społecznej.

4. Decyzję o umieszczeniu w DPS Włościbórz wydaje
z upoważnienia Starosty Kołobrzeskiego - Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.
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