
Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie jest 
 budynkiem czterokondygnacyjnym z windą oraz licznymi 
przystosowaniami dla osób niepełnosprawnych w postaci podjazdów, 
wózków i dodatkowego wyposażenia. 

 Placówka zapewnia usługi opiekuńcze, bytowe, wspierające 
w oparciu o doświadczoną i wykształconą kadrę pracowników, która 
służy całodobową pomocą oraz fachową opieką.. 

 

 

 

 
 
 

    

 

LLookkaallee  pprrzzeezznnaacczzoonnee  ddoo  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ttoo    

ww  wwiięękksszzoośśccii    ppookkoojjee  11  oossoobboowwee,,  wwyyppoossaażżoonnee  ww  kkaażżddyymm  

ppoommiieesszzcczzeenniiuu  bbuuddyynnkkuu  ww  ssyysstteemm  pprrzzyyzzyywwoowwoo--

aallaarrmmoowwyy  ii  pprrzzeecciiwwppoożżaarroowwyy..  WW  kkaażżddyymm  mmiieesszzkkaanniiuu  jjeesstt  

łłaazziieennkkaa  ddoossttoossoowwaannaa  ddoo  ppoottrrzzeebb  oossóóbb  

nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh..  

KKaażżddyy  mmiieesszzkkaanniieecc  mmaa  mmoożżlliiwwoośśćć  sswwoobbooddnneeggoo  

zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennii  ww  ppookkoojjuu..  

ZZaappeewwnniiaammyy    nnaasszzyymm  mmiieesszzkkaańńccoomm    ppeełłnnee    wwyyżżyywwiieenniiee::  

--śśnniiaaddaanniiee,,  oobbiiaadd,,  ppooddwwiieecczzoorreekk  ,,kkoollaaccjjęę..  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

                                        

 
Dla osób na diecie przygotowujemy  indywidualne zestawy.  
Posiłki podawane są w przestronnej jadalni lub dostarczane do pokoi  
mieszkańców.  

W  Domu znajdują się także: 
- jadalnia aneksy kuchenne, w których można samodzielnie 
przygotować posiłek, 
-  gabinet medycznej pomocy doraźnej,  
- pokój gościnny,  
-  biblioteka, 
-  pomieszczenie do terapii zajęciowej, 
- aneksy telewizyjne na każdym piętrze, 
 - pralnia 
-  kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa i spotkania  
z księdzem Kapelanem. 

-- rehabilitacja, gdzie  usługi specjalistyczne świadczą: magister 
rehabilitacji, technik fizjoterapii, masażysta, fizjoterapeuta.  

 Do dyspozycji pensjonariuszy zatrudnieni są: 
opiekunowie, pracownicy socjalni, pielęgniarki, pokojowe, terapeuci, 
personel działu żywienia oraz praczki. Mieszkańcy od samego początku 
pobytu w Domu otoczeni są troskliwą opieką. Posiadają przydzielonego 
pracownika pierwszego kontaktu, do którego mogą się zwrócić z  każdą 
sprawą.  

 W ramach terapii zajęciowej działa  pracownia,  
w której mieszkańcy wykonują różne prace w miarę swojej sprawności 
fizycznej oraz zainteresowań. Terapia prowadzona jest także indywidualnie 
w pokojach osób leżących. .Dla mieszkańców organizowane są spotkania 
integracyjne, zajęcia z muzykoterapii, gry i zabawy planszowe, wyjścia na  
spacery,  wycieczki, urodziny osób w danym miesiącu, zabawy zarówno 
na terenie Domu jak i w zaprzyjaźnionych ośrodkach. Prezentowane są 
także przedstawienia w wykonaniu dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół.  
Ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z biblioteki, w której 
znajdą ciekawy i obszerny księgozbiór.  oraz udział w turniejach 
rozgrywanych w zaprzyjaźnionych z naszym Domem placówkach. 

 
 
 
 

 

  

  

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDoomm  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  

  „„MMaaggnnoolliiaa””  

  ww  GGłłooggoowwiiee  
 

  uull..  NNeeppttuunnaa  2222//2244    

6677--220000  GGłłooggóóww    

tteell..  7766  883333  8888  0099    

sseekkrreettaarriiaatt@@ddppss..ggllooggooww..ppll  
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 Głogów 

                AAnneekkss  tteelleewwiizzyyjjnnyy    DDPPSS    „„MMaaggnnoolliiaa””  ww  GGłłooggoowwiiee  

 

                PPookkóójj  mmiieesszzkkaallnnyy    DDPPSS  „„MMaaggnnoolliiaa””  ww  GGłłooggoowwiiee  

 

                RReehhaabbiilliittaaccjjaa  DDPPSS  „„MMaaggnnoolliiaa””    ww  GGłłooggoowwiiee  
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OPS  PCPR 

PPrrzzeepprroowwaaddzzaa    

wwyywwiiaadd  oo  ssyyttuuaaccjjii::  

--  rrooddzziinnnneejj,,  

--  mmaatteerriiaallnneejj,,  

--  zzddrroowwoottnneejj,,  

--  ffiinnaannssoowweejj  

Kieruje i ustala 
opłatę za pobyt 

Sprawdza możliwość 
 i wydaje decyzje 
 o umieszczeniu  

w DPS 

DDPPSS    

zzaapprraasszzaa  ii  pprrzzyyjjmmuujjee  

 Lokale przeznaczone do zamieszkania to  
w większości pokoje jednoosobowe. 

 Budynek bez barier architektonicznych. 
 Smaczne, domowe jedzenie 
z uwzględnieniem racjonalnego żywienia 

 Rehabilitacja 
 Kaplica 

Zainteresowani i ich rodziny mogą odwiedzić DPS  
osobiście i obejrzeć placówkę 

 od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 

POWIAT GŁOGOWSKI 

w wysokości 70 proc. swojego dochodu. Nie może to 

być więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania  

w DPS. W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie 

pokrywa pełnego kosztu, do ponoszenia opłat za 

pobyt w placówce członka rodziny zobowiązani są: 

małżonek oraz krewni w linii prostej – zstępni (tj. 

dzieci i wnuki) przed wstępnymi (tj. rodzicami  

i dziadkami). W przypadku niskich dochodów osób  

z kręgu rodziny lub braku rodziny, pozostałą różnicę 

kwoty opłaty za pobyt w placówce wnosi gmina,  

z której osoba została skierowana do DPS. Wysokość 

odpłatności uzależniona jest od dochodu 

osoby/rodziny. Dokumentem wiążącym osoby 

zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS 

jest decyzja wydawana przez ośrodek pomocy 

społecznej właściwy z uwagi na skierowanie osoby 

potrzebującej opieki. 

Nasz Dom przeznaczony jest dla 

osób dorosłych wymagających 

całodobowej opieki z powodu 

wieku, choroby, 

niepełnosprawności, niemogących 

samodzielnie funkcjonować  

w codziennym życiu. 

DDoomm  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  

„„MMaaggnnoolliiaa””  ww  GGłłooggoowwiiee  

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
„MAGNOLIA” W GŁOGOWIE 

ZAMIESZKAJ U NAS! 

 

Tu znajdziesz spokój, poczucie bezpieczeństwa 
 i całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu.  

 

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ 

„Magnolia” 
ul. Neptuna 22/24 

67-200 Głogów 
tel. 76 833 88 09 

E-MAIL:  
sekretariat@dps.glogow.pl 

 

OOśśrrooddeekk  

PPoommooccyy  

SSppoołłeecczznneejj  

OOssoobbaa  uubbiieeggaajjąąccaa  ssiięę    

oo  pprrzzyyjjęęcciiaa  ddoo  DDPPSS

    

 PPooddaanniiee    

oo  sskkiieerroowwaanniiee  ddoo  DDPPSS  

PPoowwiiaattoowwee  CCeennttrruumm  

PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  

Opłatę za pobyt w DPS ponosi  mieszkaniec  

w wysokości 70 proc. swojego dochodu. Nie może to 

być więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w 

DPS. W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca 

nie pokrywa pełnego kosztu, do ponoszenia opłat za 

pobyt w placówce członka rodziny zobowiązani są: 

małżonek oraz krewni w linii prostej – zstępni (tj. 

dzieci i wnuki) przed wstępnymi (tj. rodzicami  

i dziadkami). W przypadku niskich dochodów osób 

z kręgu rodziny lub braku rodziny, pozostałą różnicę 

kwoty opłaty za pobyt w placówce wnosi gmina, z 

której osoba została skierowana do DPS. Wysokość 

odpłatności uzależniona jest od dochodu 

osoby/rodziny. Dokumentem wiążącym osoby 

zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS 

jest decyzja wydawana przez ośrodek pomocy 

społecznej właściwy z uwagi na skierowanie osoby 

potrzebującej opieki. 


