Nasz Dom powstał w 1992 roku.
Swoją działalność opieramy na ustawie
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
oraz
rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
o domach pomocy społecznej.

Warunki mieszkaniowe

Terapia zajęciowa:

Podopieczni mieszkają w pokojach 1, 2 i 3 osobowych.
Wyposażenie jest
dostosowane do indywidualnych
potrzeb, upodobań, stopnia
rozwoju mieszkańców –
tym samym zapewniamy
bezpieczne warunki życia.
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- arteterapia
- muzykoterapia
- terapia zabawą
- biblioterapia
- aromatoterapia
i relaksacja

Oferta usług

Sala rehabilitacyjna

Dom i jego otoczenie przystosowane jest do
niepełnosprawności mieszkańców, dzięki
czemu stworzyliśmy optymalne warunki
do życia podopiecznych.

Ponadto:
Sala do usprawniania
ruchowego.

Dom otoczony jest
obszernym ogrodem,
na terenie którego
mieszkańcy
rozwijają swoją
fizyczną aktywność.
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Sala Doświadczania Świata

- odpowiednio dobrany sprzęt poprzez światło, muzykę,
zapach, odgłosy oddziaływuje na poszczególne zmysły,
aktywizuje i pobudza je do życia.
Kolumny wodne

Projektor obrazów

Klasy szkolne (kształcenie
specjalne według
programów nauczania dla
dzieci i młodzieży w ramach
realizacji obowiązku
szkolnego)

Śmiechoterapia

Wszystkie pomieszczenia przystosowane są w pełni
dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Dom wyposażony jest
w dźwig osobowy
umożliwiający bezpieczne
przemieszczanie się,
podopiecznych pomiędzy
kondygnacjami budynku.

Dogoterapia

Jadalnia
(zapewniamy 5
posiłków dziennie)

Zajęcia psychoedukacyjne
Praca socjalna

Udział w uroczystościach okolicznościowych

Warunki przyjęcia:
Rodzic lub opiekun prawny składają pisemny
wniosek o skierowanie do DPS
do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu
na zamieszkanie lub pobyt w dniu kierowania.

Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie
- filia Domu Pomocy Społecznej
„Magnolia” w Głogowie

Wymagane dokumenty:
- dokumentacja medyczna,
- decyzja o skierowaniu ( wydaje Ośrodek Pomocy
Społecznej w miejscu zamieszkania).
- decyzja o odpłatności ( wydaje Ośrodek Pomocy
Społecznej miejscu zamieszkania).
- decyzja o umieszczeniu ( wydaje Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie).

Wycieczki rekreacyjne i edukacyjne

O terminie przyjęcia, osoba
zainteresowana zostaje pisemnie
poinformowana przez
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
Dom przyjmuje nowych mieszkańców
zgodnie z kolejnością na liście osób
oczekujących na miejsce.
W przypadku postanowienia Sądu Rodzinnego
o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej,
przyjmuje się ją w pierwszej kolejności.

Kontakt:
Filia DPS „Magnolia” – Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

w Głogowie
ul. Norwida 3
67 – 200 Głogów
woj. dolnośląskie
www.magnoliaglogow.naszdps.pl
email: norwida@dps.glogow.pl
tel. 768341366

Do naszego Domu przyjmowani
są chłopcy i mężczyźni
z niepełnosprawnością intelektualną
w wieku od lat 3
wymagający całodobowej opieki.

