
Informacja dotycząca DPS „Nazaret” 

 

 
Dom Pomocy Społecznej „Nazaret” prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej,  
ul. Odrowążów 124, 44-103 Gliwice. 
 
tel: 32 332 06 32 

fax: 32 332 06 39 

e-mail: gliwice@dpsnmp.pl.pl 
 
 
Dom Pomocy Społecznej “Nazaret” przeznaczony jest dla osób starszych. Posiada 48 miejsc 
stacjonarnych dla kobiet i mężczyzn, z czego przeważającą część stanowią kobiety. 
Dom jest dostosowany do wymogów standardów, posiada 2 i 3 osobowe pokoje mieszkalne.                 
Sale dziennego pobytu, rehabilitacji i terapii zajęciowej wyposażone są w odpowiednie sprzęty, przyrządy 
i urządzenia pomocnicze. 
W Domu mieści się także Kaplica, w której codziennie sprawowana jest Msza św. i zapewniony jest 
dostęp do kapłana i posług sakramentalnych. 
Dom otoczony jest obszernym ogrodem spacerowo rekreacyjnym. 
 
Dom Pomocy Społecznej “Nazaret” zapewnia całodobową,  wszechstronną opiekę  oraz  świadczenie 
usług bytowych, wspomagających, kulturalnych i religijnych osobom starym, chorym, samotnym, 
niepełnosprawnym. Podstawową misją Domu jest stworzenie Mieszkańcom domu rodzinnego, którego 
zostali pozbawieni, pomoc w tworzeniu wspólnoty osób, które swoje relacje opierają na szacunku, 
wzajemnej życzliwości, poszanowaniu godności osobistej. Motywem działania jest realizacja 
nadrzędnych wartości jak: Godność, wolność, bezpieczeństwo, intymność, realizacja potrzeb osobistych. 
Respektowana jest indywidualność każdego Mieszkańca, wnoszącego do domu własne, niepowtarzalne 
wartości. 
 

Do świadczeń udzielanych w naszym Domu należą: 

 Usługi w zakresie potrzeb bytowych: zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienie, ubranie, 
utrzymanie czystości 

 Usługi opiekuńcze: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, 
leczenia, pomoc w załatwianiu spraw osobistych  

 Usługi wspomagające: umożliwienie udziału w zaspokajaniu potrzeb religijnych, kulturalnych, 
umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych, udział w terapii zajęciowej, 
rehabilitacji, podnoszenie sprawności oraz aktywizowanie Mieszkańca. 

Zakres usług świadczonych przez DPS ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby                 i 
możliwości psychofizyczne Mieszkańca. Realizacja programu opieki DPS oprócz fizycznie odczuwalnego 
spełnienia usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalnych i 
religijnych ma przede wszystkim znaczenie dla sfery psychicznej Mieszkańca. W Domu działają zespoły 
opiekuńczo – terapeutyczne, które opracowują indywidualne plany wsparcia i opieki dla każdego 
Mieszkańca, a także sposoby i metody ich realizacji.   

 
Rezultatem świadczonych usług i prowadzonego zadania w oparciu o aktywizację mieszkańców na miarę 
ich możliwości i potrzeb jest: 

 Utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej 

 Usamodzielnienie, pobudzanie zaradności życiowej 

 Nauka współżycia w grupie i w środowisku 

 Utrzymanie lub budzenie wiary w sens życia 

 Rozwijanie zainteresowań osobistych 

 Podtrzymywanie relacji interpersonalnych 
Stwarzanie rodzinnej atmosfery, klimatu życzliwości, poszanowania godności osoby ludzkiej prowadzi do 
przeżywania poczucia przynależności i bezpieczeństwa. Mieszkańcy przeżywający jesień swojego życia 
mają również warunki do godnego przeżywania starości, choroby, cierpienia i umierania. 


