
 

 

                           

Dom Pomocy Społecznej 

w Browinie – oferta 

 
Dom Pomocy Społecznej w Browinie jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 

osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci. Dom dysponuje 190 miejscami 

statutowymi.  

 Dom Pomocy Społecznej w Browinie położony jest na wsi. Jego zaletą jest to, że 

wiele rodzin tej wsi i sąsiednich są lub były kiedyś z nim związane. 

Dom położony jest 2 km od szosy Toruń - Chełmno, 5 km od Chełmży i 20 km od 

Torunia. Piękny park stanowi najbliższe otoczenie Domu. Jego 150 - letnie cisy, dęby i inne 

rzadkie okazy stwarzają dla mieszkańców wyjątkowo korzystne warunki wypoczynku. Piękne 

położenie Domu, dobra struktura rekreacyjna, przyciągają okoliczną ludność na organizowane 

przez Dom spotkania rekreacyjno-sportowe co sprawia, że Ośrodek pełni ważną społeczną 

rolę w środowisku lokalnym, a także wśród innych Domów Pomocy Społecznej powiatu 

toruńskiego. Wiejska lokalizacja Domu ma i tę zaletę, że wielu mieszkańców okolicznych wsi 

pracując w domu, kształtuje w swoich środowiskach przyjazną atmosferę sprzyjającą 

integracji społecznej mieszkańców.  

Dom Pomocy Społecznej w Browinie podzielony jest na dwa Zespoły mieszczące się w 

dwóch budynkach o trzech kondygnacjach. 

Budynek zespołu nr I zaadaptowany został na potrzeby DPS w roku 1949, natomiast 

budynek zespołu nr II wybudowany został w 1982 roku.  

 W Domu funkcjonują zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w 

szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem 

mieszkańców, jak również z pracowników innych działów, którzy wyrazili gotowość do 

pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu. 

 Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze określają indywidualne potrzeby mieszkańca oraz 

indywidualny zakres usług dla każdego mieszkańca. Spotykają się w sytuacjach 

problemowych, bądź regularnie raz w miesiącu na każdym dziale. 

 Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-

opiekuńczych. 

  



Realizacja usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

Realizacja usług w zakresie potrzeb bytowych 

a) Miejsce zamieszkania. Mieszkańcy zamieszkują w dwóch budynkach – Zespół nr 

I i Zespół nr II, w pokojach jednoosobowych i wieloosobowych. W budynku 

Zespołu nr 2 przy wszystkich pokojach są łazienki wraz z toaletą, w budynku 

Zespołu nr 1 toalety i łazienki są poza pokojem. 

b) Wyżywienie. Dom zapewnia mieszkańcom wyżywienie zgodnie z 

obowiązującym standardem. 

c) Odzież i obuwie. 

d) Utrzymanie czystości. Dom utrzymywany jest w należytej czystości i 

odpowiednim stanie sanitarnym. Dom odpowiada za czystość odzieży, bielizny 

osobistej mieszkańca, bielizny pościelowej, ręczników. Usługi pralnicze 

realizowane są na zewnątrz Domu. Mieszkańcy mają również możliwość 

wykonania prania na terenie Domu. 

2) Realizacja usług opiekuńczych. 

a) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. 

Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w realizacji podstawowych potrzeb 

życiowych. W razie potrzeby mieszkańcy są pojeni i karmieni, posiłki są 

rozdrabniane. Otrzymują pomoc w poruszaniu się. 

b) Pielęgnacja. Opiekunowie, pielęgniarki wykonują czynności pielęgnacyjne. 

Mieszkańcy otrzymują pomoc w utrzymaniu należytej higieny osobistej i estetyki 

wyglądu. W stosunku do osób leżących stosowana jest profilaktyka 

przeciwodelżynowa i przeciwodparzeniowa i wykonywana jest zmiana 

pieluchomajtek. Mieszkańcy uzyskują pomoc w kąpieli, myciu, ubieraniu, 

goleniu, zapewnione mają usługi fryzjerskie. 

c) Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy zapewnioną 

mają pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Pomocą w tym zakresie służą 

pracownicy socjalni, pracownicy pierwszego kontaktu. Pomoc ta polega na 

załatwianiu spraw urzędowych, rozwiązywaniu problemów rodzinnych, 

osobistych, uzyskaniu porady prawnej, psychologicznej. 

3) Realizacja usług wspomagających.  

a) Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.Dom umożliwia mieszkańcom 

korzystanie z terapii zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowni 

terapii zajęciowej(zajęcia manualne, zajęcia plastyczne), świetlicy zakładowej 



(zajęcia kulinarne, projekcje filmów), sali muzyczno-ruchowej (zajęcia 

integracyjne, zajęcia muzyczne), pracowni edukacji komputerowej. Niektórzy 

mieszkańcy pomagają w drobnych pracach porządkowych na terenie Domu, 

zajmują się uprawą kwiatów rabatowych i ogródkowych. W Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie prowadzone są następujące formy terapii zajęciowej: 

arteterapia, ergoterapia, muzykoterapia (działa zespół wokalno-muzyczny 

„Browinki”). Oferta terapii zajęciowej jest zróżnicowana i dostosowana do 

stopnia sprawności oraz zainteresowań mieszkańca. W Domu zatrudniony jest 

terapeuta, instruktor terapii zajęciowej oraz instruktor kulturalno-oświatowy. 

b) Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców 

Dom umożliwia korzystanie z rehabilitacji medycznej. Zabiegi wykonywane są 

gabinecie fizjoterapii, przy łóżkach mieszkańców oraz na sali muzyczno-

ruchowej.  

W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest  

2 fizjoterapeutów. Otoczenie Domu, oraz rozległe tereny zielone sprzyjają 

spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Osoby niepełnosprawne 

otrzymują pomoc w wychodzeniu na spacery. 

c) Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych. Na terenie domu 

znajduje się kaplica rzymsko-katolicka, w której odbywają się codzienne msze 

święte w godz. od 7
15

. Dom zapewnia organizację świąt, uroczystości 

okolicznościowych, oraz umożliwia udział w imprezach kulturalnych i 

turystycznych. 

d) Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców.  

e) W Domu funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, reprezentujący interesy 

mieszkańców, współpracujący z Dyrektorem w sprawach dotyczących 

funkcjonowania Domu. Działalność Samorządu Mieszkańców wspierają 

pracownicy socjalni.Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania 

kontaktu z rodziną. Powyższe zadanie należy głównie do pracowników socjalnych 

ale również do pracowników pierwszego kontaktu. Rodziny mieszkańców 

informowane są na bieżąco o problemach mieszkańców, zdrowiu, samopoczuciu, 

zachęcane są do odwiedzin. Mieszkańcom udzielana jest pomoc w pisaniu 

korespondencji. Mieszkańcy codziennie mogą przyjmować odwiedziny rodzin 

bądź znajomych. Część mieszkańców wyjeżdża w odwiedziny do rodzin. 



f) Działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego 

możliwości.  

g) Prowadzone są działania mające na celu jak najdłuższe utrzymanie 

samodzielności mieszkańca (rehabilitacyjne, terapeutyczne). 

h) Pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, 

szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających 

warunki do takiego usamodzielnienia. 

i) Większość mieszkańców to osoby niezdolne do pracy, w wieku poprodukcyjnym, 

bądź niepełnosprawnością uniemożliwiającą podjęcie pracy. Dotychczas nie było 

takiej sytuacji, aby usamodzielniający się mieszkaniec potrzebował pomocy w 

ewentualnym znalezieniu zatrudnienia. Niemniej taką pomoc mogą świadczyć 

pracownicy socjalni. 

Dom umożliwia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, poprzez możliwość ich zdeponowania. Mieszkańcy są 

informowani o takiej możliwości tuż po przyjęciu.  

j) Zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu  oraz dostępności do 

informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu. 

k) Mieszkańcy traktowani są podmiotowo, pracownicy odnoszą się do mieszkańca z 

szacunkiem, zrozumieniem. W Domu przestrzegane są podstawowe prawa 

człowieka do nienaruszalności osobistej, godności, intymności, niezależności, 

prawo do wyrażania własnych poglądów, przestrzegana jest tajemnica służbowa, 

tajemnica korespondencji. Pobyt  w DPS reguluje również Regulamin 

Mieszkańców, określone są w nim zarówno prawa jak i obowiązki mieszkańca. 

Regulamin współtworzą mieszkańcy a zatwierdzany jest on przez Samorząd 

Mieszkańców. Regulamin jest dostępny dla wszystkich mieszkańców i znajduje 

się on na tablicy informacyjnej każdego działu. Na tablicach informacyjnych 

znajdują  się również informacje dotyczące funkcjonowania Domu, określone są 

usługi jakie świadczy Dom. Wszelkie akty prawne regulujące funkcjonowanie 

Domu znajdują się dodatkowo w bibliotece.  


