
Informacja o Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim jest miejscem stałego pobytu, 

przeznaczonym dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. 

Siedziba Domu Pomocy Społecznej mieści się w Majdanie Wielkim. Tu 

uzyskasz wszystkie informacje na temat gdzie i jak można załatwić daną 

sprawę. 

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim realizuje zadania wynikające 

między innymi z: 

ustawy o pomocy społecznej, 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

domów pomocy społecznej, 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zajęć 

rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób  z 

zaburzeniami psychicznymi.  

 

Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej należy: 

 

1. Dom realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

2. Dom jest miejscem stałego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle 

psychicznie chorych /mężczyzn/ wymagających całodobowej opieki osoby 

drugiej, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy  w formie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. 

3. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja 

niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających                          

z indywidualnych potrzeb mieszkańców. 

4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez dom, 

uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność, poczucie 



bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej 

sprawności. 

5. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze 

świadczeń zdrowotnych przysługującym im na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do 

Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 

 

Do domu kieruje się na podstawie: 

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, 

zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy 

społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu 

w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela 

ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także 

powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej; 

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 

pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się  w dniu jej 

kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku 

możliwości zapewnienia usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania przez 

rodzinę i gminę. 

  

Jeśli chcesz dowiedzieć się czy możesz skorzystać z pomocy zadzwoń lub 

napisz do nas. Nasz numer telefonu 846607857,  

nasz adres email: dpsmajdan@poczta.onet.pl,  

nasz adres do korespondencji: Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobród.  

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 

Deklaracja dostępności 

 

mailto:dpsmajdan@poczta.onet.pl
https://majdanwlk.naszdps.pl/bip/pliki/plik/600deklaracjadostepnosciwww-1618564098.pdf


 


