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STATUT  

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

W KIEŁCZEWICACH 

PROWADZONEGO PRZEZ  

ZGROMADZENIE SŁUG JEZUSA 

 

 

Przepisy ogólne  

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, dalej zwany „Domem”, 

prowadzi Zgromadzenie Sług Jezusa, z siedzibą władz generalnych   

w Warszawie, ul. Sewerynów 8, posiadające  w Rzeczypospolitej 

Polskiej osobowość prawną. Dom jest prowadzony w obiektach 

stanowiących własność Domu Zakonnego Zgromadzenia Sług Jezusa   

w Kiełczewicach. 

2. Dom  działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 

marca 2004r. (Dz.U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm), umowy ze Starostą 

Powiatu Lubelskiego   oraz niniejszego Statutu. 

3. Dom jest placówką pobytu stałego o charakterze ponadgminnym 

przeznaczonym dla 65 dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych 

intelektualnie.  

 

 

Siedziba Domu 

 

1. Domu zlokalizowany jest w budynkach znajdujących się w miejscowości 

Kiełczewice Maryjskie 86, 23 – 107 Strzyżewice, tel. 81 5666603. 
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Zadania Domu 

 

1. Zadaniem Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, 

edukacyjnych i wspomagających wobec Mieszkanek zgodnie                  

z obowiązującymi standardami.  

2. Zadania Domu realizowane są w duchu zasad miłości i wartości 

chrześcijańskich. 

3. W celu realizowania określonych przez standardy usług dyrektor Domu 

zatrudnia wystarczającą ilość  pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach. 

4. W realizacji zadań Domu mogą brać udział wolontariusze, stażyści          

i praktykanci. 

5. Dom może świadczyć usługi także dla osób w nim nie mieszkających.  

 

Struktura organizacyjna Domu  

 

1. Domem zarządza dyrektor powoływany przez Przełożona Generalna 

Zgromadzenia Sług Jezusa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. W Domu wyodrębnione są następujące działy pracy: 

a) terapeutyczno – opiekuńczy  

b) administracji 

c) obsługi. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i sposób zależności pracowników 

poszczególnych działów określa Regulamin Organizacyjny Domu. 

4. Mieszkanki Domu podzielone są na pięć grup o zróżnicowanej strukturze 

wiekowej i o różnym stopniu niepełnosprawności.  
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Mieszkanki Domu   

 

1. Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. 

2. Do Domu może być przyjęta osoba, która ukończyła 6 rok życia. W 

wyjątkowych sytuacjach można od tej zasady odstąpić. 

3. Dla każdej Mieszkanki pracownicy działu terapeutycznego –   

opiekuńczego, w miarę możliwości przy udziale Mieszkanki, opracowują 

indywidualny plan wsparcia, obejmujący zakres świadczonych usług 

ukierunkowany na wszechstronny rozwój   Mieszkanki. 

4. Dom świadczy  usługi  za zachowaniem poszanowania wolności, 

godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz stopnia sprawności 

fizycznej i psychicznej  Mieszkanek.  

5. Mieszkanka ma prawo do: 

 Miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne sprzęty, 

 Odzieży, obuwia oraz posiadania innych przedmiotów osobistych, 

 Wyżywienia, 

 Opieki pielęgnacyjnej i medycznej, 

 Udziału w terapii i edukacji, 

 Zaspokajania potrzeb kulturalnych i religijnych 

 Podtrzymywania kontaktów z rodziną, nawiązywania relacji ze 

środowiskiem lokalnym, 

 

6. Mieszkanka ma obowiązek: 

 Współdziałać z personelem w realizacji indywidualnego planu wsparcia, 

 Dbałości o dobrą atmosferę w Domu, jego estetykę i wyposażenie, 

 Przestrzegać Regulaminu Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej  

 w Kiełczewicach, 

 Ponosić odpłatność za pobyt, zgodnie z wydaną decyzją kierującą. 



 4 

Finanse Domu 

 

1. Dom otrzymuje dotację na realizacje zleconego zadania w wyniku 

ogłaszanego konkursu z budżetu Powiatu Lubelskiego. 

2. Na budżet Domu składają się  także odpłatności Mieszkanek oraz gmin 

kierujących Mieszkankę. 

3. Dom może przyjmować darowizny, zapisy i spadki oraz osiągać dochody 

nieopodatkowane pochodzące z prowadzenia statutowej działalności.     

4. Dom kieruje się Zasadami polityki finansowej zatwierdzonymi przez 

Przełożoną Generalną. 

5. Z uzyskanych dochodów Dom składa sprawozdanie  według ustalonego 

wzoru do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lublinie oraz do 

Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sług Jezusa. 

6. Prowadzenie Domu, jako zadania zleconego przez organ administracji 

samorządowej, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o 

działalności gospodarczej.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W niniejszym Statucie zmiany może wprowadzić Przełożona Generalna 

Zgromadzenia Sług Jezusa. 

2. W zakresie prowadzenia Domu, oprócz zapisów ujętych w niniejszym 

Statucie, stosują się szczegółowe przepisy prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej dotyczącego domów pomocy społecznej.     

 

 

 

 

Warszawa, 02.09.2013 r.  


