
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 

z dnia 14 maja 2020 r. 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” 

im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 

w Szczecinie, ul. Krucza 17 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego oraz § 9 ust. 1 Statutu Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LIV/1019/06 z dnia 

10.04.2006 r. zmienioną uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1176/06 z dnia 16.10.2016 r., uchwałą 

Rady Miasta Szczecin nr IX/279/07 z dnia 14.05.2007 r., uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXII/798/09 

z dnia 23.02.2009 r., uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XI/242/15 z dnia 08.09.2015 r. oraz uchwałą 

Rady Miasta Szczecina nr XIV/485/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju tj. epidemią koronawirusa SARS-CoV2 

powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Centrum 

Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnych z Powodu Chorób Otępiennych 

„NIEZAPOMINAJKA” w Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”  w Szczecinie: 

1. w Rozdziale I § 1 ust. 2. otrzymuje następujące brzmienie: 

„Centrum Wsparcia „Niezapominajka” działa w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. 

gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, ul. Krucza 17 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.20- 15.20 

2. w Rozdziale I § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„W Centrum Wsparcia „Niezapominajka” na terenie Domu Pomocy Społecznej „Dom 

Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie świadczone są usługi: 

1) opiekuńcze, polegające na zapewnieniu opieki wytchnieniowej w formie krótkookresowych  

dziennych pobytów w zastępstwie za opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych  z 

powodu chorób otępiennych usługi zawieszone na czas sytuacji epidemiologicznej w kraju 

– ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju świadczenie usług wstrzymane 

do odwołania, 

2) usługi konsultacyjno – doradczo – szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób 

niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych w formie: 

a) indywidualnego poradnictwa specjalistycznego świadczonego w Centrum Wsparcia 



„Niezapominajka”- świadczonego zdalnie (np. telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, 

poprzez komunikatory internetowe), 

b) indywidualnego poradnictwa specjalistycznego świadczonego w miejscu zamieszkania  

               osoby niesamodzielnej i opiekuna faktycznego- świadczonego zdalnie, 

c)  szkoleń grupowych – ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju    

 świadczenie usług wstrzymane do odwołania, 

3) usługi wspomagające dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób  

               otępiennych w formie: 

        a)  grup samopomocowych - ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju    

               świadczenie usług wstrzymane do odwołania, 

        b) grup terapeutycznych - ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju       

              świadczenie usług wstrzymane do odwołania. 

3. w Rozdziale II § 1  otrzymuje następujące brzmienie: 

„Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej -świetlica wytchnieniowa -  jest wstrzymane 

w okresie obowiązywania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

nadzwyczajnego.” 

4. w Rozdziale II § 2  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Do zadań Centrum wsparcia „Niezapominajka” należy: 

1) indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych realizowane w     

      Centrum Wsparcia „Niezapominajka” w formie zdalnej (np. telefonicznie, za  

      pośrednictwem e-mail, poprzez komunikatory internetowe),: 

a) psychologiczne - mające na celu wsparcie w pokonaniu trudności związanych  z 

wypaleniem długoterminową opieką, praca nad emocjami, interwencję kryzysową, 

wsparcie po starcie osoby bliskiej, 

         b)  prawne - mające na celu przybliżenie i objaśnienie praw i uprawnień osób zależnych i ich   

      opiekunów, ubezwłasnowolnienia, orzeczenia o niepełnosprawności i prawa doświadczeń    

      itp., 

 c) socjalno-ekonomiczne - mające na celu przybliżenie i objaśnienie kwestii  

       związanych z usługami i wsparciem instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia,  

       ubezpieczeń społecznych, treningu ekonomicznego, 

          d)  opiekuńcze - mające na celu przybliżenie wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad  

      osobą niesamodzielną, techniki pracy, pielęgnacja, komunikacja, aktywizacja osoby  

      niesamodzielnej. 

    2)  indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych realizowane w    

           miejscu zamieszkania (zespół mobilny). Celem jest zwiększenie dostępności usług w        



          środowisku dla osób, które nie mają możliwości skorzystać ze wsparcia w Centrum.                

          Zespół mobilny (wyjazdowy) świadczy usługi w zakresie poradnictwa: 

a)  opiekuńczego - mającego na celu przybliżenie wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad 

osobą niesamodzielną, techniki pracy, pielęgnacja, komunikacja, aktywizacja osoby 

niesamodzielnej,  

              b)  fizjoterapeutycznego - mającego na celu objaśnienie technik wspomagających opiekę 

nad osobą niesamodzielną z zakresu fizjoterapii, 

              c)  terapeutycznego - mającego na celu objaśnienie techniki komunikacji, metod pracy,  

                    aktywizacji osoby niesamodzielnej, wyjaśnienie nietypowych zachowań chorego. 

              d) socjalno-ekonomicznego -mającego na celu przybliżenie i objaśnienie kwestii                          

                     związanych z usługami i wsparciem instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia,      

                     ubezpieczeń społecznych, treningu ekonomicznego,  

              3) szkolenia grupowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu  

                    choroby otępiennej z zakresu - ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w  

                    kraju świadczenie usług wstrzymane do odwołania:  

              a) metod i technik pracy z osobami niesamodzielnymi z powodu chorób otępiennych    

                   (zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, zachowania uciążliwe i radzenie sobie     

                   z nimi) 

              b) opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych                                  

                  (pierwsza pomoc, jak dbać o higienę, opieka nad   osobą leżącą, ubieranie, toaleta,  

                   opieka w domu) 

             c)  technik terapeutycznych w pracy  z  osobą niesamodzielną z powodu chorób        

                     otępiennych  

             d)   umiejętności komunikacji oraz organizacji czasu wolnego osobom  niesamodzielnym z  

                    powodu chorób otępiennych 

             e)  aspektów prawno- ekonomicznych (ubezwłasnowolnienie, umieszczanie  w domach  

                    stałego pobytu, zasiłki i dodatki przysługujące osobie niesamodzielnej  i opiekunowi,  

                    prawa i   obowiązki itd. ) 

              f)    metod i technik radzenia sobie ze stresem dla opiekunów faktycznych osób                       

                     niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych, 

4)  grupy samopomocowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych  z powodu 

chorób otępiennych z uczestnictwem moderatora. Grupy mają charakter otwarty.   

Celem grupy jest dostarczanie emocjonalnego wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z 

problemami wspólnymi dla wszystkich uczestników oraz wymiana doświadczeń i 

wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze wypełnienia roli opiekuna osoby z  



   otępieniem - ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju świadczenie   

   usług wstrzymane do odwołania, 

5) grupy terapeutyczne dla opiekunów faktycznych osób z chorobami otępiennymi mają    

charakter zamknięty, prowadzone przez  psychologa/psychoterapeutę. Celem grupy 

jest ćwiczenie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, radzenia sobie ze 

stresem, przeciwdziałania wypaleniu w opiece nad osobą  otępienną i wzmocnieniu 

lub przywróceniu tych kompetencji i umiejętności, oraz nabyciu zaradności i 

samodzielności - ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju 

świadczenie usług wstrzymane do odwołania.  

6) punkt konsultacyjno – informacyjny w Centrum Wsparcia „Niezapominajka” czynny w 

dni powszednie w godzinach: 7:20 – 15:20, do zadań którego należy w szczególności: 

              a) poradnictwo prowadzone jest zdalnie (telefonicznie i drogą mailową) w zakresie  

                 systemu  

              b)   wstępna diagnoza potrzeb uczestnika,                               

              c) zapewnienie dostępu do pomocy specjalistycznej w Centrum Wsparcia  

                   „Niezapominajka” i w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej z powodu chorób   

                    otępiennych oraz jego opiekuna faktycznego (zespół mobilny), 

                       d) tworzenie harmonogramów indywidualnych i grupowych wsparcia dla uczestników 

e) organizacja szkoleń dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu  

      chorób otępiennych - ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju  

      świadczenie usług wstrzymane do odwołania. 

 

§ 2 

Zobowiązuję Zastępcę Dyrektora; Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego oraz 

Kierowników: Działu Wsparcia Dziennego i Działu Obsługi; pracowników Zespołu ds. projektu oraz 

pracowników zatrudnionych na czas trwania projekt do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta’’ 

Adam Ciemniak  

 



 

 

 

    

 

 

 


