
Przedmiot działalności 

  

  
Dom realizuje zadania powiatu  raciborskiego w zakresie pomocy społecznej poprzez zapewnienie 

całodobowej opieki osobom skierowanym do domu pomocy społecznej. 
Do jednostki przyjmowane są osoby skierowane   na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w imieniu 
Starosty Raciborskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jest jednostką stacjonarną o zasięgu ponadlokalnym , 

przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Jednostka posiada bezwarunkowy wpis do rejestru wojewody pod nr 

PS.II .9014/98/06 i spełnia  wszystkie standardy wymagane dla domów pomocy społecznej.  Dom posiada ponad  

25- letnią tradycję w świadczeniu usług opiekuńczych.  
Zatrudniony fachowy personel zapewnia całodobową opiekę i zaspokajanie niezbędnych potrzeb w 

zakresie:   
1. Potrzeb bytowych: zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież obuwie, warunki 

sanitarne, środki utrzymania czystości i przybory toaletowe.  

2. Usługi opiekuńcze: pielęgnacja ciężko chorych mieszkańców, udzielanie pomocy w 

podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności i aktywizowanie 
mieszkańców, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.  

3. Usługi wspomagające: organizowanie terapii zajęciowej w pracowniach terapii, umożliwianie 

realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju 
samorządności mieszkańców,  utrzymywanie i rozwój kontaktów z rodziną i środowiskiem, 

wspieranie działań na rzecz lokalnego środowiska, działania zmierzające do usamodzielnienia 

mieszkańca na miarę jego możliwości.  

4. Usługi zdrowotne: umożliwianie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych i 
zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne oraz środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 

umożliwianie korzystania z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacji leczniczej na poziomie 

określonym w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych oraz ustawie o pomocy społecznej. 
  
Charakterystyka jednostki  

Pensjonariusze mieszkają w jedno i dwu-osobowych, przestronnych pokojach urządzonych według ich 

potrzeb i upodobań. . Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, ciągi komunikacyjne, windy, drzwi 

pomieszczeń dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Jednostka posiada bardzo dobrą bazę pomieszczeń dostępnych dla mieszkańców o wysokim  standardzie 
użytkowym i funkcjonalnym. 
 Wyżywienie zapewnia  nowoczesna i estetycznie urządzona stołówka. Posiłki wydawane są o 

dogodnych porach i z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych. 
Bogato wyposażone zaplecze rehabilitacyjne umożliwia wykonywanie pełnego wachlarza ćwiczeń i zabiegów 

rehabilitacyjnych. 
Do prowadzenia zajęć terapeutycznych przeznaczone są pracownie: kulinarna, rękodzieła, muzykoterapii. 

Potrzebę intelektualnej rozrywki mieszkańcy mogą zaspokoić w bibliotece i czytelni, sali bilardowej, które 

wyposażone są również w odbiór telewizji satelitarnej i video. 
Dom zapewnia swoim mieszkańcom swobodę w realizacji potrzeb religijnych , przestronna kaplica stanowi 

miejsce posług religijnych. 
Na terenie Domu znajduje się gabinet fryzjerski, kosmetyczny, kawiarenka, sklep. 
Dla odwiedzających  dostępne są pokoje gościnne. 
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” położony jest w odległości około 2 km od centrum miasta przy drodze 

wyjazdowej w kierunku Rud Raciborskich i Gliwic. Otoczenie Domu stanowią tereny zielone przystosowane do 

zajęć rekreacyjno – wypoczynkowych z wytyczonymi alejami spacerowymi, ławkami.  
 


