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Celem niniejszego opracowania jest  ukazanie funkcjonowania 

podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie. 

Pomysł tematu artykułu zrodził sie na jednym ze spotkań Studenckiego 

Koła Naukowego, na którym jedna z uczestniczek opowiadała o specyfice pracy 

jaką wykonuje... a jest ona Terapeutą- rehabilitantem w Domu Pomocy 

Społecznej.. a jest to praca niewątpliwie trudna i wymagająca dużej cierpliwości 

i otwartości.  

Za umowny próg starości przyjmuje się  wiek metrykalny(inaczej wiek 

astronomiczny, kalendarzowy, chronologiczny, demograficzny etc.) ustalony na 

podstawie daty urodzenia, chociaż uważa się że nie jest on jej precyzyjnym 

wskaźnikiem. Zdaniem gerontologów wiek biologiczny, wiek psychiczny i wiek 

społeczny dokładniej wyznaczają stopień zaawansowania starości. 

Chronologiczny próg starości wprowadzono i upowszechniono  i mieści się on w 

przedziale wiekowym pomiędzy 60a 65 rokiem życia. [Leszczyńska-Rejchart 

2007,s. 40]. Starość nie jest przywilejem każdego człowieka, ale jest 

koniecznością biologiczną. Po pewnym okresie przychodzi czas, gdy nasz 

organizm mówi: Dość! Zwolnij! Potrzebujesz wypoczynku! Konsekwencją 

dużej aktywności musi być wyraźne spowolnienie rytmu  życia.  Być może 

lekarze wypowiedzieliby się lepiej jak ten proces przebiega pod względem 

medycznym. Stan ten jest przypisany seniorom, a więc ludziom z natury rzeczy 

bardzo dojrzałym, życiowo mądrym, doświadczonym i nie sprzyja on 

„jakiemukolwiek szaleństwu”. W wielu krajach, jak i w naszym kraju seniorzy 

cieszą się poważaniem i dużym autorytetem. Państwo wyposaża ich w ulgi - nie 

tylko komunikacyjne. Seniorzy tj. dziadkowie i babcie niejednokrotnie uczą 

mądrości życiowych swoje wnuki. Z uwagi na duży zasób wolnego czasu 

rozwijają swoje zainteresowania min na Uniwersytetach Trzeciego Wieku itp. 

Ale czy na pewno tak się dzieje? Osobiście obserwuję od jakiegoś czasu  

powstające duże dysproporcje między ludźmi starszymi tzw. seniorami a 

młodymi ludźmi. Obserwuję ten stan rzeczy z perspektywy postaw i zachowań 

seniorów. Jak można inaczej ocenić często pokazywane w mediach manifestacje 



z udziałem głownie starszych ludzi wymachujących symbolami narodowymi za 

czymś, co już dawno posiadają?  

 Mówi się, że osoby starsze są jak dzieci … I jest w tym stwierdzeniu 

sporo prawdy. Jednak mówi się  także o godnej starości… a to, czy starość 

naszych bliskich będzie godna, zależy przecież od nas samych…Szanuję osoby 

starsze. Rodzice nauczyli mnie, że trzeba ustępować miejsca w autobusie czy 

kolejce, pomagać nieść ciężkie zakupy czy przechodzić przez ulicę. 

Mycie, karmienie, przebieranie – do tych wszystkich czynności wielu starszych 

ludzi potrzebuje osób trzecich... I na początku tak samo jak osobę, która 

podejmuje się opieki, krępuje to także ich samych.... Tak trudno przyzwyczaić 

się do uzależnienia od kogoś, szczególnie jeśli całe życie było się człowiekiem 

samodzielnym, zaradnym  życiowo i bardzo aktywnym.[Łój 2001] 

Są domy opieki, domy starców, hospicja...Jest wiele miejsc, gdzie starsi 

i chorzy ludzie mogą znaleźć pomoc... Ale przecież opieka medyczna, zabiegi 

higieniczne, gotowanie obiadów to nie wszystko... To jest tylko część 

praktyczna opieki nad starszymi osobami, która – choć bardzo istotna - nie może 

nam przysłonić ich potrzeb duchowych, emocjonalnych, które są takie same, a 

nawet większe niż potrzeby młodych ludzi!  Zwyczajna rozmowa, potrzymanie 

za rękę, opowiedzenie nowinek z życia sąsiadów czy miejscowości, w której 

mieszkamy, wspólne oglądnięcie zdjęć, powspominanie... Te – niby tak zwykłe i 

niewielkie – gesty są dla starszych ludzi dowodami na to, że nadal są dla nas 

ważni, że liczymy się z nimi; są także często balsamem na ich choroby, na ich 

zmartwienia i lęki związane ze starością. 

Warto spróbować przez moment wczuć się w sytuację chorego dziadka, czy 

mieszkającej samotnie babci i zastanowić się: czego ja bym potrzebował w 

takiej sytuacji? Jak bym się czuł pozostawiony sam sobie? To jest wbrew 

pozorom bardzo proste, a tak trudno nam często na co dzień przyjąć to do 

wiadomości... 

Odsuwamy od siebie myśl o starości. Wszystkich nas jednak dotyczy. 

Ten niepopularny temat stał się ostatnio głośny w mediach za sprawą Jurka 

Owsiaka. - Nareszcie - podkreśla dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w 

Leopoldowie  Barbara Karst. Rok 2013 jest bardzo ważny dla naszych seniorów. 

 

 

Dom pomocy społecznej  typu zamkniętego, nazywany inaczej 

stacjonarnym domem pomocy społecznej, jest instytucjonalną forma pomocy 

społecznej sensu stricte. Mieszkańcy placówki zamieszkują tam stale lub 

tymczasowo , jednocześnie maja względna swobodę poruszania się poza jej 

obrębem. Celem działalności domu pomocy społecznej jest świadczenie osobom 

w nich zamieszkałym całodobowej opieki oraz zaspokajanie  ich niezbędnych 

potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie 

obowiązującego standardu. Ponadto domy te umożliwiają ich mieszkańcom 

korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych.  [Leszczyńska-

Rejchart 2007] .        



Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie istnieje od  1993 r. jest 

domem dla 55 osób: kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle 

somatycznie chorych. Mieszkańcy to ludzie  leżący lub poruszający się na 

wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul, lasek i balkoników jak również osoby 

w miarę sprawne ruchowo poruszające się samodzielnie. Wszyscy podopieczni 

DPS to ludzie wymagający stałej opieki lekarskiej ze względu na utrzymujące 

się różne schorzenia somatyczne (od stanów powylewowych, chorób 

zwyrodnieniowych, poprzez porażenia, cukrzycę, zespół otępienny aż po 

chorobę Alzheimera). Wszyscy objęci są stałą opieką lekarza rodzinnego i 

specjalistów. Opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany personel 

merytoryczny.  

Budynek DPS nie posiada barier architektonicznych. Opiekę pacjentom 

zapewnia,7 pielęgniarek, 7 pani pokojowych, 2 opiekunów, 2 rehabilitantów, 

terapeuta zajęciowy, psycholog.  W wielu przypadkach dorywcza pomoc nie 

wystarcza. Starsze osoby, cierpiące na tzw. wielochorobowość, czyli kilka 

schorzeń przewlekłych naraz, wymagają opieki całodobowej. Potrzebują 

specjalistycznego sprzętu, np. łóżek z podnośnikami czy materaców nie 

powodujących odleżyn. - Im lepsze łóżko, lepszy materac, tym miej powikłań. 

Najważniejsi jednak są ludzie, którzy chcą pomagać. Nie tylko personel 

medyczny. Do Domu Pomocy  każdego dnia przychodzą wolontariusze. Jest ich 

pięcioro. Karmią, pielęgnują, sprzątają, pomagają w przenoszeniu chorych. - 

Niektórzy przychodzą i czytają czy rozmawiają z chorymi.. Każdy daje coś z 

siebie. Pomagają osoby w różnym wieku, młodzież i starsi, uczniowie. Dom 

Opieki jest doskonale utrzymane, panuje porządek, pacjenci, często znajdujący 

się w ciężkim stanie, mają bardzo dobre warunki. Jest świetlica, a dzięki 

ogrodowi coraz piękniejsze staje się też otoczenie budynku. Placówka została 

wyposażona w odpowiedni sprzęt w dużej mierze dzięki środkom unijnym.  

 

 

Dom przeznaczony jest dla ludzi, którzy z racji wieku, bądź chorób nie mogą 

sami zaspokoić swoich potrzeb. Nasz Dom może stać się dla nich ich własnym 

domem, a personel w nim pracujący ich rodziną. Dom jest położony w ładnej i 

spokojnej okolicy. Mieszkańcy mogą tu mile spędzać czas. W domu są pokoje 

dostosowane do potrzeb każdego mieszkańca. Jest też ładnie urządzona 

świetlica, w której Pensjonariusze mogą wspólnie oglądać telewizję, grać w 

domino, w szachy lub po prostu powspominać. Poświęcenie i zaangażowanie 

osób pracujących w tym Domu sprawia, że Pensjonariusze czują się w nim 

bardzo dobrze. 

 

 

 

 



Założone funkcje domów pomocy społecznej   

Podstawowe cele 

działalności domów 

pomocy społecznej 

Główne zadania domów 

pomocy społecznej 

 

Specyfika założonych 

funkcji 

Zapewnienie całodobowej 

opieki 

Zapewnienie usług 

bytowych( tj. wyżywienia, 

miejsca zamieszkania, 

odzieży i obuwia, higieny 

osobistej i czystości 

pomieszczeń 

mieszkalnych) 

Zakres i poziom 

świadczeń domu 

pomocy społecznej ma 

być dostosowany do 

zindywidualizowanych 

potrzeb mieszkańców 

placówki 

Zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców (tj. potrzeb 

bytowych, zdrowotnych, 

społecznych, religijnych, 

edukacyjnych) 

Zapewnienie usług 

opiekuńczych (tj. pomocy 

w podstawowych 

czynnościach życiowych, 

pielęgnacji, działań 

podnoszących sprawność i 

aktywizujących 

mieszkańców, rehabilitacji 

mieszkańców, rehabilitacji 

leczniczej, pomocy w 

załatwieniu spraw 

osobistych.) 

  

Stworzenie warunków 

spokojnego, bezpiecznego 

i godnego życia, 

intymności, niezależności. 

Zapewnienie usług 

wspomagających i 

edukacyjnych(tj. 

warunków nauki rozwoju 

dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie , terapii 

zajęciowej, realizacji 

potrzeb religijnych i 

kulturalnych, warunków do 

rozwoju samorządności 

mieszkańców, kontaktu z 

rodziną i  środowiskiem, 

pomocy mieszkańcom 

domu w realizowaniu 

działań na rzecz 

środowiska lokalnego, 

pomocy w podjęciu pracy, 

a także działań do 

usamodzielnienia 



mieszkańca) 

Umożliwianie rozwoju 

osobowości mieszkańców 

oraz w miarę ich 

możliwości samodzielności  

Zapewnienie usług 

zdrowotnych (tj. 

możliwości korzystania z 

przysługujących uprawnień 

do świadczeń 

zdrowotnych, zaopatrzenia 

w leki, artykuły sanitarne i 

środki pomocnicze, 

przedmioty ortopedyczne 

itp.; opieki lekarskiej i 

pielęgniarskiej) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. oraz rozporządzenia ministra 
pracy i polityki społecznej z 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej. 

Jednak przebywanie w Domu Pomocy Społecznej to nie tylko pobyt w nim i 

korzystanie z pomocy. To także prawa i obowiązki:[ Statut Domu Pomocy 

Społecznej w Leopoldowie 1993] 

Mieszkaniec domu ma prawo do: 

-   godnego traktowania 

-   korzystania z usług świadczonych przez DPS 

-   poznania przepisów regulujących zasady współżycia w DPS 

-   pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb  

-   ochrony prawnej 

-   uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących 

własnej osoby 

-   zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu 

-   przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych 

-   przebywania poza domem (po zawiadomieniu Dyrektora) ze 

wskazaniem miejsca pobytu oraz osoby zapewniającej opiekę 

Obowiązkiem mieszkańca domu jest: 

-    współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich potrzeb 

-    dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek  w 

swoich rzeczach osobistych i wokół siebie 



-    przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych 

-    dbanie o mienie DPS 

 

Starość to nie tylko zmarszczki i łykanie dziesiątek leków, to 

często odleżyny, pampersy, zaniki pamięci... To prawda, ze nie każdy 

ma możliwość zająć się swoimi bliskimi, kiedy się zestarzeją, ale 

wierzę, że ci, którzy się tego podejmą, podejmą się z sercem, dadzą 

swoim najbliższym coś bardzo cennego – poczucie, że starość może być 

wartościowa, może być pełna małych radości i spokoju, który daje 

poczucie bezpieczeństwa, a nie samotności.  

Kazimierz 68 lat: " jestem w tym Domu od 16 lat , nawet nie 

zorientowałem się kiedy tyle upłynęło…, pamiętam jak na początku 

ciężko mi było się tu zadomowić, ale z czasem to miejsce stało się moim 

drugim domem, wiadomo że nie zawsze jest tu kolorowo, bo mieszka się 

z innymi ludźmi, ale teraz nie wyobrażam sobie innego miejsca dla 

mnie…” 

Zofia 78 lat: „ Jestem tu chyba 6 rok i nadal ciężko mi się 

przyzwyczaić, nadal tęsknie za swoim domem za rodziną, jest mi 

przykro, że tak rzadko mnie odwiedzają, mówią, że daleko mieszkam, że 

nie mają jak dojechać i chociaż opieka jest tu dobra i niczego mi nie 

brakuje czuję się taka samotna, nikomu nie potrzebna…” 

Adam 49 lat (osoba z lekkim upośledzeniem umysłowy) 

„trafiłem tu bo mój ojciec i brat pija wódkę i w ogóle się mną nikt nie 

interesował, a ja tu mam bardzo dobrze, jestem szczęśliwy i 

uśmiechnięty, mam tu swoje ciocie i wujków, jedzenia jest dużo i zawsze 

mam co robić, bo wszyscy zawsze od Adasia coś chcą…” 

Dlatego jako ośrodek który ma za zadanie był domem dla 

naszych podopiecznych, organizuje wiele spotkać i uroczystości. 

Poniżej postaram się przedstawić Państwu kilka z nich w choć w 

najmniejszym stopniu pokazać że starość to nie tylko zmarszczki i 

ciepły fotel ale nawet tańce do późna i wiele dobrej zabawy: 

 

8 Stycznia 2013 zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe   

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, po której wszyscy uczestnicy 

połamali się opłatkiem. (zdj.1 i 2) 
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Zdjęcie 1 Spotkanie opłatkowe  Zdjęcie 2  Spotkanie  opłatkowe 

  

Następnie odbył się koncert kolęd, który uświetnił występ chóru 

seniorów „Relax”(zdj.3) 

Wielką niespodzianką dla naszych podopiecznych był występ jasełkowy 

dzieci z Zespołu Szkół w Leopoldowie  a po nim wszyscy uczestnicy 

zjedli obiad.  

 

 

Zdjęcie 3  Występ dzieci z ZS w Leopoldowie 

 

 

 

14 Luty2013  – zabawa Walentynowa 

Tradycją naszego domu jest organizowanie zabawy z okazji walentynek. Nasi 

podopieczni zawsze bardzo chętnie biorą w niej udział, zwłaszcza z uwagi na 

liczne konkursy i zabawy 



Oprócz naszych mieszkańców w imprezie udział wzięli również zaproszeni 

goście min:  lokalne władze, przyjaciele naszego domu, delegacje mieszkańców 

z innych domów oraz rodziny naszych podopiecznych ( zdj.4,5,6) 

  

Zdjęcie 4  Zabawa Walentynkowa Zdjęcie 5  Zabawa Walentynkowa 

 

Zdjęcie 6  Zabawa Walentynkowa 

Czerwiec 2012 – Dzień Przyjaźni 

Jest to cykliczna impreza integracyjna  organizowana w ogrodzie naszego domu 

(zdj.7 i8) 

Imprezę te umilają  już tradycyjnie występy młodzieżowych zespołów tańca 

działające na naszym terenie. „Dzień Przyjaźni „jest zawsze bardzo 

wyczekiwany przez naszych podopiecznych, zwłaszcza z uwagi na wyśmienitą 

zabawę, która mu towarzyszy… 

 



  

Zdjęcie 7  Dzień Przyjaźni Zdjęcie 8  Występy zaproszonych gości     

podczas Dnia Przyjaźni 

 

Wycieczki organizowane dla naszych mieszkańców 

Przynajmniej raz w roku staramy się zorganizować naszym podopiecznym 

wycieczkę do ciekawych miejsc na naszym terenie . We wrześniu tego roku nasi 

mieszkańcy odwiedzili Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, po wspólnym 

zwiedzaniu przygotowaliśmy grilla  nad jeziorem . (zdj.11 i 12) 

 

  

Zdjęcie 11  Podopieczni DPS w Kozłówce                                 Zdjęcie 12  Podopieczni DPS w Kozłówce 

 

 

  Starość nie powinna zwalniać od aktywności. Dlatego tak mocno akcentuje się 

znaczenie działań na rzecz podnoszenia aktywności fizycznej i umysłowej 

pensjonariuszy, dlatego też niezwykle istotną rolę w życiu naszych 

pensjonariuszy odgrywa terapia zajęciowa. Zajęcia terapeutyczne na dobre 

zagościły w naszym domu. Pensjonariusze bardzo chętnie biorą w nich udział, 

gdyż najważniejsze dla nich jest to by czuć się potrzebnym. 



Do form terapii zajęciowej min 

należą: 

- Muzykoterapia 

- Zajęcia plastyczne 

- Zajęcia kulinarne (zdj.13) 

- Trening pamięciowy 

- Aktywizacja ruchowa 

- Gry i zabawy manipulacyjne 

                                                                                        Zdjęcie 13 Podopieczny Adam na zajęciach kulinarnych 

  

 

 

Starość nie jest ani miła, ani przyjemna. Niesie ze sobą wiele cierpienia, 

chorób, realnych problemów i niedogodności.  Człowiek stary często czuje się 

niepotrzebny i nie umie się pogodzić ze swoją starością. 

A nasi bliscy chcą po prostu czuć się potrzebni, chcą nadal uczestniczyć 

w życiu całej rodziny, chcą być wysłuchani i sami chcą słuchać... To bardzo 

ważne, aby nie traktować starszego człowieka jak dziecka – choć może się 

czasami tak zachowywać, nie chrońmy go przed całym światem, nie izolujmy od 

naszych spraw, nie odbierajmy prawa do własnego zdania i okazywania emocji.   

Tak wiele słyszy się opinii, że starsi ludzie przeszkadzają młodym, że są 

irytujący, wszędzie się wtrącają, że wyolbrzymiają swoje dolegliwości...Tak 

często widzi się sytuację, kiedy schorowany starszy człowiek jest pozostawiony 

sam ze swoim cierpieniem i swoimi problemami... Spychany w kąt, jak 

niepotrzebny rupieć – bo wnuki już odchował, dom zapisał, swoje w życiu 

przeżył.. 

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Domu - Barbarze 

Karst za  udostępnienie potrzebnych nam materiałów oraz za zaangażowanie i 

ofiarowana pomoc w opracowaniu  artykułu. 
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