DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ,, MIŁOSIERNY SAMARYTANIN’
W GRABIU ROK 2020

Dom Pomocy Społecznej,, Miłosierny Samarytanin” w Grabiu istnieje od 2011 roku.
Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej;; Gaudium et Spes”. Jest to placówka
stałego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych. Nasz Dom zapewnia całodobową
opiekę osobom, którym nie jest w stanie zapewnić w miejscu zamieszkania rodzina i gmina.
Posiadamy 39 miejsc w pokojach dwu i jednoosobowych. Do dyspozycji mieszkańców jest
między innymi: jadalnia, antresola, biblioteka, pokoje dziennego pobytu, pokój terapii
zajęciowej, sala rehabilitacyjna, kaplica.
Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Grabie- otoczony działką, co
umożliwia swobodne spacery i spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
W ramach rehabilitacji mieszkańcy DPS Grabie, każdego dnia poddawani są fizjoterapii
prowadzonej przez rahabilitanta w gabinecie fizjoterapii, bądź też we władnym pokoju.
Każdy mieszkaniec miał opracowany swój indywidualny plan wsparcia. Za koordynację
i realizację tego planu odpowiedzialny był pracownik pierwszego kontaktu wybrany spośród
pracowników Domu. W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy uczestniczyli w formie
zbiorowej i indywidualnej. Metody wykorzystywane w pracy to m.in.: ergoterapiadziewiarstwo, hafcirastwo, ogrodnictwo, artyterapia- rysunek, malarstwo, filmoterapia
muzykoterapia. Itp.
Dla wszystkich mieszkańców naszego Domu dostępne były książki z własnego zbioru
bibliotecznego, gazety, TV , radio oraz wielokrotnie wyświetlane były filmy video
dostosowane do zainteresowań i potrzeb.
Mieszkańcy mieli możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych, duchownych poprzez
uczestniczenie w codziennej Mszy św. w kaplicy na ternie Domu.
Nasz Dom w każdym roku organizuje różnego rodzaju wyjazdy dla mieszkańców,
zabawy, spotkania kulturowe , spotkania towarzyskie z mieszkańcami innych DPS, wigilię z
rodziną oraz pielgrzymki do Częstochowej.
W roku 2020 ze względu na pojawienie się COVID-19 oraz obostrzeń z tym związanych
działalność Naszego Domu została bardzo ograniczona. Organizowane były zabawy, grill,
terapia tylko dla Naszych mieszkańców. Wycieczki poza teren DPS organizowane były
wyłącznie w małych grupach i w miejscach gdzie nasi podopieczni nie ryzykowali zakażeniem
COVID-19.
Dom Pomocy Społecznej,, Miłosierny Samarytanin” wziął udział w projekcie
,, Bezpieczny Dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku
z zagrożeniem COVID-19 oraz Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny.
Bezpieczny Dom"

