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Doradca mer Elżbieta Jabłońska wręcza
świąteczne prezenty pensjonariuszom ośrodka

Reklama

Spotkanie opłatkowe w Domu Opieki
Społecznej w Podbrzeziu

28 gru
2012

W dniu 27 grudnia br. w Domu Opieki
Społecznej w Podbrzeziu odbyło się
spotkanie opłatkowe. Z pensjonariuszami
ośrodka opłatkiem przełamali się: ksiądz
proboszcz Marek Gładki, doradca mer
Samorządu Rejonu Wileńskiego Elżbieta
Jabłońska, starosta Podbrzezia Henryk
Gierulski, dyrektorka Centrum Usług
Socjalnych Wspólnoty Gminy
Czarnoborskiej Renata Adamowicz.
Goście wręczyli mieszkańcom ośrodka
prezenty, złożyli świąteczne życzenia.

Następnie zebrani zasiedli do świąteczneg o
stołu, ze wzruszeniem słuchali kolęd w
wykonaniu zespołu „Złota jesień” z Wołczun
oraz zapomnianych pieśni ludowych w
wykonaniu zespołu ludoweg o z Sużan.
Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu jest placówką zapewniającą opiekę społeczną
osobom starszym oraz niepełnosprawnym, które z powodu wieku lub
niepełnosprawności nie są w stanie własnoręcznie zatroszczyć się o siebie. Ośrodek ten
jest pierwszą placówką opieki społecznej działającą w rejonie wileńskim – podwoje swe
otworzył we wrześniu 2008 r.

Głównym celem ośrodka jest zaspokajanie podstawowych potrzeb osób tu
przebywających, które samodzielnie nie mog ą zatroszczyć się o swe życie osobiste i
społeczne. Świadczone tu są usług i pomag ające w podtrzymaniu ich  zdrowia fizyczneg o i
emocjonalneg o oraz wspieraniu w zachowaniu aktywneg o trybu życia.
W ośrodku opieką społeczną otaczane są osoby, które nie mog ą mieszkać w swych
domach i potrzebują stałej opieki oraz obsług i lekarskiej. Placówka jest powołana w celu
zapewnienia opieki osobom najbardziej potrzebującym, zwiększania możliwości takich
osób oraz efektywnej pomocy społecznej.

Obecnie w ośrodku mieszka 37 osób z rejonu wileńskieg o. Większość
pensjonariuszy mieszka w dwu- i trój-osobowych pokojach
zaopatrzonych w podstawowe meble. Mieszkańcy mają zapewnione
bezpieczne, do potrzeb specjalnych przystosowane, wyg odne i przytulne
środowisko mieszkalne zapewniające
prywatność. Podopieczni karmieni są w
stołówce, a tym, którzy nie mog ą samodzielnie
się poruszać pożywienie przynoszone jest do
pokojów.
Placówka ma prawo do świadczenia
podstawowych usług  ambulatoryjnej opieki
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lekarskiej, opieki lekarskiej praktyki og ólnej
oraz kinezjoterapii.

Placówka zg romadziła zg rany 25-osobowy
zespół pracowników, który szczeg ólnie
zasług uje na słowa wdzięczności i pochwały,
bowiem swym oddaniem, troską i
pracowitością zastąpił  pensjonariuszom ich  własne rodziny, robiąc wszystko, by
podopieczni czuli się jak w domu i tworzyli razem jedną dużą rodzinę.
Do Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu przyjmowane są osoby mieszkające w rejonie
wileńskim i posiadające odpowiednie skierowanie. Osoby, które chciałyby zamieszkać w
ośrodku, muszą się zwrócić do starostwa według  miejsca zamieszkania. Tutaj uzyskają
one informację o niezbędnych dokumentach, które należy złożyć, oraz o trybie ich
rozpatrywania. Po dopełnieniu wszelkich  formalności związanych z dokumentami oraz
zapadnięciu decyzji Samorządu Rejonu Wileńskieg o o tym, że osobie przysług uje
świadczenie usług  opieki społecznej, osoba taka, o ile są wolne miejsca, może zamieszkać
w domu opieki.
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