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Załącznik nr 1 

 
Procedura wykonywania czynności wobec osób skierowanych do Domu 

i oczekujących 
 

 

1. Nawiązanie kontaktu z osobą skierowaną do tutejszego Domu odbywa się na 

podstawie decyzji wydanych i przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Lublinie dotyczących skierowania i umieszczenia osoby ubiegającej się 

o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej oraz decyzji ustalającej odpłatność za pobyt.  

2. Pracownik socjalny Domu zapoznaje się z treścią decyzji oraz dokumentacją 

dotyczącą mieszkanki, w tym jej sytuacji zdrowotnej oraz socjalno - bytowej, 

a następnie przekazuje wstępne informacje Dyrekcji oraz pracownikom Działu Usług 

Opiekuńczo - Wspomagających w celu omówienia możliwości optymalnego 

zabezpieczenia przez Dom potrzeb i wymagań przyszłej mieszkanki.  

3. Wizyta w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu mająca 

na celu rozpoznanie jej aktualnej sytuacji zostaje umówiona telefonicznie lub pisemnie 

przez pracownika socjalnego na dzień  odpowiadający przyszłej mieszkance.  

4. Pierwsza wizyta u osoby oczekującej na przyjęcie odbywa się w ciągu jednego 

miesiąca od momentu otrzymania decyzji o umieszczeniu w Domu z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. Decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności 

realizowane są bez zbędnej zwłoki. 

5. W sytuacji, w której mieszkanka ubiegająca się o przyjęcie do Domu przebywa poza 

miejscem zamieszkania, pracownik socjalny nawiązuje kontakt z placówką lub 

rodziną zapewniającymi opiekę przed przyjęciem do Domu.  

6. Pracownik socjalny może nawiązać kontakt telefoniczny lub pisemny 

z pracownikami socjalnymi z Filii MOPR w Lublinie znającymi sytuację socjalno 

- bytową przyszłej mieszkanki, o ile niezbędne jest szczegółowe ustalenie potrzeb 

i wymagań tej osoby. 

7. Na pierwszą wizytę do osoby oczekującej pracownik socjalny udaje się sam lub 

przy współudziale pielęgniarki zatrudnionej w Domu.  

8. Celem wizyty jest w szczególności: 

1) nawiązanie kontaktu z osobą skierowaną do Domu, 

2) nawiązanie współpracy z rodziną lub osobami opiekującymi się osobą 

oczekującą na przyjęcie w celu ustalenia sposobu opuszczenia miejsca 

zamieszkania i przeprowadzki do Domu, 
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3) wstępne określenie aktualnej sytuacji osoby w miejscu zamieszkania 

w odniesieniu do Jej potrzeb i przyszłych działań jakie Dom podejmie wobec tej 

osoby. 

9. Z wizyty w miejscu zamieszkania osoby skierowanej do Domu sporządzona jest 

pisemna informacja, przekazana do zapoznania Dyrektorowi Domu. 

10. W trakcie albo po przeprowadzeniu wizyty u osoby skierowanej do Domu pracownik 

socjalny ustala termin Jej przyjęcia do placówki. Wymagana jest pisemna informacja 

w tej sprawie obejmująca termin przybycia do Domu oraz podstawowe informacje 

dotyczące rzeczy osobistych i dokumentacji, którą można ze sobą zabrać w dniu 

przyjścia do Domu. O terminie przyjęcia do Domu osobę skierowaną lub jej 

przedstawiciela ustawowego zawiadamia Dyrektor Domu. Informację w tym zakresie 

otrzymuje także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

11. Jeśli istnieje lista osób oczekujących na przyjęcie do Domu, pracownik socjalny 

utrzymuje z Nimi pisemny lub telefoniczny kontakt. Lista powinna być uaktualniana w 

oparciu o informacje przekazane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Lublinie. 

12. Pracownik socjalny może przeprowadzić wizytę w miejscu zamieszkania osoby 

oczekującej. Ponadto powinien przekazać niezbędne informacje i ewentualnie 

zaprosić osobę do odwiedzin w Domu.   

13. Z każdej wizyty u osoby oczekującej pracownik socjalny zobowiązany jest do 

zrobienia notatki służbowej, którą dołącza do akt osobowych oczekującej. 

 
 
 
 
 
 

 


