
Dom Pomocy Społecznej w Bobrku 

świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze.  

Nasi pracownicy przestrzegają  

w codziennej pracy zasad rzetelności, uczciwości  

i indywidualnego traktowania Mieszkańców Domu. 

Wszyscy współpracują dla dobra mieszkańców w 

trosce o ich wzajemne, pozytywne relacje. W celu 

dobrej organizacji pracy Dom podzielony jest na IV 

oddziały i II Hostele, a każdy z nich tworzy jedną 

wielka rodzinę. Pracę w oddziałach organizują 

kierownicy a nad całością czuwa Dyrekcja Domu. 

Dyrektorem Domu jest Pan Mariusz Sajak,  

a zastępcą Pani Dorota Łabuda. Dyrekcja deklaruje 

gotowość do ustawicznego doskonalenia Domu. 

Wdrażanie zmian jest ciągłym procesem 

doskonalenia pod kątem świadczonych usług 

opiekuńczo – terapeutycznych, medyczno – 

rehabilitacyjnych i bytowych. W trosce o sprawne 

funkcjonowanie Domu skupiają swoją uwagę na 

organizacji pracy oraz na dążeniu do szybkiego 

osiągnięcia nowoczesnej infrastruktury spełniającej 

najwyższe standardy. 

Dbamy o  rozwijanie zainteresowań 

mieszkańców, motywujemy do aktywności. 

Kilkunastu mieszkańców pracuje w Spółdzielni 

Inwalidów SIMECH – dzięki czemu powiększają 

swoje  dochody. Obecnie 4 mieszkańców odbywa 

staż z urzędu pracy na terenie naszego domu, a 

jeden mieszkaniec pracuje na terenie Oświęcimia. 

 Pielęgniarki, opiekunowie i panie 

pokojowe dbają nie tylko o dobry stan zdrowia  

i zabezpieczanie podstawowych potrzeb, lecz 

niejednokrotnie stają się dla mieszkańców 

niemających własnej rodziny osobami najbliższymi, 

kompensując im w ten sposób potrzebę 

przynależności i miłości. 

 W naszym Domu znajduje się kuchnia 

świadcząca pełne usługi żywieniowe Poprzez liczne 

działy staramy się kształtować wszechstronny 

rozwój naszych  podopiecznych  : 

a) Terapia zajęciowa – pracownia 

plastyczna w której mieszkańcy mogą 

rozwijać swoje zainteresowania 

plastyczne, a także odpocząć w Sali 

doświadczania świata 

 
b) Rehabilitacja – prowadzona prze dwóch 

rehabilitantów, w której chłopcy mogą 

skorzystać z różnego rodzaju 

specjalistycznego sprzętu w zależności od 

potrzeb. Pracownia posiada : 

 biodynamik – na bóle kręgosłupa, stawów 

 interferencja – średnia częstotliwość 

prądów, pole magnetyczne, ultradźwięki 

 lampy solux, masaże wirowe, fotel do 

masażu ,  sprzęt do ćwiczeń : rowerek 

 basen z piłeczkami,  akwawibron – do 

masażu rąk i pleców 

 

c)  Spółdzielnia pracy chronionej – 

sprawniejsi mieszkańcy pracują w Spółdzielni                  

pracy Chronionej SIMECH 

d) pion medyczny – opiekę medyczna nad 

mieszkańcami sprawują : pielęgniarki, lekarz 

domowy, psychiatra i inni specjaliści.  

Pielęgniarki zapewniają całodobową 

opiekę medyczna. Ponadto Dom zatrudnia 

lekarza rodzinnego i psychiatrę, którzy 

odbywają wizyty raz w tygodniu. Dział 

medyczny współpracuje z oddziałami , a także  

z ZOZem, szpitalem powiatowym, poradniami 

specjalistycznymi, stomatologiem.    

e) Sala komputerowa – mieszkańcy z pomocą 

terapeuty uczą korzystać się z komputera, 

oglądają filmy, słuchają muzyki, a także 

korzystają z edukacyjnych programów 

komputerowych. 

  
 

 

 



f) Pracownicy socjalni – W naszym domu pracuje 

4 pracowników socjalnych, którzy pomagają 

naszym podopiecznym uzyskać rentę czy inną 

pomoc pieniężną a także prowadzą  pracę socjalną  

z rodzinami chłopaków. 

 

g) Kaplica – nasi podopieczni uczestniczą  

w Mszy Świętej i nabożeństwach a raz  

w miesiącu przystępują do sakramentu pokuty. 

 
h) Klub sportowy SPARTAKUS – nadmiar 

energii można wykorzystać w klubie 

sportowym.. 

i) Gabinet psychologa – Pani E. Szol -Pawlik 

nasz psycholog pomaga chłopakom uporać się  

z problemami, zawsze chętnie z nimi 

rozmawia. 

j) Warsztaty Terapii Zajęciowe w Chełmku – 

sprawniejsi mężczyźni od poniedziałku do 

piątku wyjeżdżają na warsztaty, w których 

rozwijają swoje zainteresowania. 

k) `Filia Ośrodka szkolno – wychowawczego 

 z Oświęcimia 

 
l) Redakcja miesięcznika Domu Pomocy 

Społecznej „Głos Trójki”, która utrwala bieżące 

wydarzenia  z życia na oddziałach . 

 

Więcej informacji pod nr. Tel. 33/846 – 13 – 49 

lub na stronie internetowej : www.dpsbobrek.pl 

 
 
 

 
Dom Pomocy                    
Społecznej 
w Bobrku 

 
„Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek 

miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby 

pójść”    F.M. Dostojewski 

 

 

 


