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Załącznik nr 3 

 

Procedura adaptacji nowej mieszkanki do warunków Domu  

1. Pracownik socjalny lub pielęgniarka dyżurna informuje Zespół Usług Wspomagających 

i Zespół Opiekuńczo - Pielęgnacyjny o przyjęciu nowej mieszkanki do Domu. Podaje 

również podstawowe informacje o stanie fizycznym i psychicznym, dane osobowe oraz 

wskazuje pokój, w którym zamieszkała nowa osoba. 

2. Pracownicy Domu przez okres od jednego do dwóch tygodni od dnia przyjęcia 

nawiązując kontakt z nową mieszkanką, obserwują ją pod kątem samodzielności 

w wykonywaniu czynności samoobsługowych, dbałości w utrzymywaniu higieny 

osobistej i porządku wokół siebie, umiejętności zaspakajania lub sygnalizowania 

potrzeb fizjologicznych oraz ogólnej orientacji i zaradności życiowej. 

3. W przypadku, gdy nowa osoba nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności 

samoobsługowych i wymaga pomocy w tym zakresie, pracownicy świadczący usługi 

pielęgnacyjno - wspomagające, określają stopień niezbędnej pomocy 

w poszczególnych czynnościach życiowych.  

4. Psycholog prowadząc systematyczną obserwację psychologiczną, rozpoznaje 

potrzeby indywidualne mieszkanki oraz określa poziom jej aktywności. Jest również 

odpowiedzialny za pomoc w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z innymi 

mieszkankami i pracownikami.  

5. Pracownik socjalny szczegółowo zapoznaje mieszkankę z regulaminem Samorządu 

Mieszkanek oraz przedstawia jej przewodniczącą Rady Mieszkańców. 

6. Po okresie obserwacji (maksymalnie dwa tygodnie) na zebraniu członkowie zespołów 

usług wspomagających i opiekuńczo - pielęgnacyjnego dzielą się spostrzeżeniami na 

temat funkcjonowania mieszkanki oraz przedstawiają informacje dotyczące stopnia jej 

samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych. Na tej podstawie 

powstaje Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca, którego celem szczególnym jest 

określenie działań zmierzających do adaptacji mieszkanki w nowych warunkach. 

Za przebieg procesu adaptacyjnego nowej mieszkanki odpowiedzialni są poszczególni 

członkowie zespołów. Ustala się również osobę pierwszego kontaktu dla nowej 

mieszkanki.  

7. Budowanie więzi między mieszkanką i wyznaczoną dla niej osobą pierwszego kontaktu 

jest możliwe po wyrażeniu wcześniejszej obopólnej zgody. W przypadku jej braku           

u jednej ze stron, psycholog proponuje inną osobę pierwszego kontaktu.  

8. Po dokonanej ocenie działań związanych z dotychczasową adaptacją mieszkanki oraz 

rozpoznaniu ewentualnych trudności adaptacyjnych Zespoły Usług Wspomagających    
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i Opiekuńczo - Pielęgnacyjny ustalają w IPWM dalszy zakres wsparcia. Następnie 

zespoły określają poszczególne działania i osoby odpowiedzialne za ich przebieg           

w okresie do 6 miesięcy z uwzględnieniem możliwości i oczekiwań mieszkanki. 

 


