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PROCEDURA NR.....

W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO
ORAZ
PROWADZENIA DOKUMENTACJI
ZESPOŁU OKREŚLAJĄCEJ
PLANY
ADAPTACJI / WSPARCIA oraz DOKUMENTACJI Z REALIZACJI PLANU

1.Zespół
Terapeutyczno – Opiekuńczy
powołany jest
Dyrektora Domu działa w następującym składzie:

Zarządzeniem

➢ Przewodniczący –specjalista powołany przez Dyrektora,
➢

pracownik socjalny jako sekretarz,

➢

kierownicy sekcji opieki,

➢

lekarz specjalista wg. potrzeb,

➢

kapelan Domu wg. potrzeb,

➢

psycholog-terapeuta ,

➢

instruktor K-O,

➢

pracownik I-go kontaktu/adaptacyjny,

➢

Rzecznik Praw Mieszkańców,

➢

dietetyk,

przy udziale omawianego na danym posiedzeniu Mieszkańca.

2.Posiedzenia Z.T.O odbywają się dwa razy w tygodniu,dniami przeznaczonymi
na posiedzenia Zespołu są wtorek i czwartek. W uzasadnionych przypadkach
posiedzenia mogą odbywać się za zgodą Zastępcy Dyrektora w inne dni tygodnia.
Prowadzi je Przewodniczący Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego.

3. Z.T.O. tworzy plany adaptacyjne / plany wsparcia dla każdego Mieszkańca.
Plany te są przedstawione Mieszkańcom i i przez nich podpisywane.

4. Mieszkańcy posiadający indywidualny plan wsparcia
są omawiani przez
Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy dwa razy w roku, natomiast Mieszkańcy w
okresie adaptacji co miesiąc lub w razie potrzeby. Wówczas Zespół analizuje i
aktualizuje plan wsparcia / adaptacyjny, omawia problemy oraz sprawy bieżące
Mieszkańca, dokonuje w przypadku takowej potrzeby z inicjatywy własnej lub
Mieszkańca aktualizacji zapisów.
ZTO na bieżąco monitoruje stan psychofizyczny Mieszkańców.
koniecznych posiedzenia ZTO odbywają się częściej.

W przypadkach

W przypadku odmowy udziału w posiedzeniu Zespołu Mieszkańca reprezentuje
pracownik I-go kontaktu/adaptacyjny.

5.Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w pokojach Mieszkańców przy
zapewnieniu warunków intymności, dyskrecji oraz poszanowania godności
Mieszkańca. Mieszkaniec ma prawo odmówić uczestnictwa w posiedzeniu ZTO,
reprezentuje go wówczas pracownik I-go kontaktu. Posiedzenia Z.T.O mogą być
zwoływane
doraźnie na prośbę Mieszkańca, na wniosek Pracownika I-go
kontaktu/adaptacyjnego, Przewodniczącego Zespołu, Dyrektora Domu lub jego
Zastępcy.

6. Z każdego posiedzenia zespół
członkowie Z.T.O.

sporządza

protokół,

który

podpisują

7. Zalecenia wraz z odpowiedzialnymi za ich realizację
osobami i terminem
realizacji wpisane zostają w karty realizacji planu adaptacji, wsparcia. W/w osoby
zobowiązane są potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości i
wykonania zalecenia.

8.Raz na dwa miesiące ZTO w składzie poszerzonym, wraz ze wszystkimi
pracownikami I-go kontaktu/adaptacyjnymi odbywa posiedzenie w celu:
a) oceny funkcjonowania Domu w zakresie zabezpieczenia potrzeb Mieszkańców
w świetle obowiązujących standardów,
b)
oceny zakresu współpracy pracowników I-go kontaktu/adaptacyjnych w
realizacji indywidualnych planów adaptacji, wsparcia i rehabilitacji,

c) oceny koordynacji działań w/w zakresach,
d)opiniowania wewnętrznych aktów prawnych dotyczących poszczególnych sfer
życia Domu,
e) podejmowania decyzji na wniosek Przewodniczącego Z.T.O o zamknięciu
Planu Adaptacji
Mieszkańca i przejściu do realizacji Planu Wsparcia lub
kontynuowaniu w tym planie pewnych elementów procesu adaptacji Mieszkańca.
f)
W punktach a – d zespół spełnia funkcje szkoleniowe w stosunku do
pracowników I-go kontaktu / adaptacyjnych oraz pozostałych członków zespołu.

9. Posiedzeniom szerokiego Zespołu przewodniczy Dyrektor Domu lub jego
Zastępca. Decyzje w sprawie zakończenia procesu adaptacji Zespół
Terapeutyczno - Opiekuńczy zobowiązany jest odnotować w dokumentacji
Mieszkańca i jest to ostatni zapis w Planie Adaptacji.
Podpisy pod wnioskiem o zamknięciu planu adaptacji i przejściu na indywidualny
plan wsparcia składają:
➢

Dyrektor/Zastępca Dyrektora

➢

Przewodniczący ZTO

➢

Pracownik Adaptacyjny

➢

Pracownik Socjalny

Posiedzenie jest protokołowane przez pracownika socjalnego .

10.Za nadzór nad bieżącą oceną wyników zaleceń zawartych
wkartach
realizacji planu adaptacji, wsparcia i rehabilitacji w zakresie opieki, pielęgnacji i
terapii odpowiedzialnymi czynię :
➢

kierowników sekcji ,

➢

terapeutów,

➢

w zakresie rehabilitacji :

• lekarza – zlecanie zabiegów,
• oraz fizjoterapeutę – wykonywanie zabiegów.

11.Wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację planów: adaptacji, wsparcia
zobowiązane są do wpisywania swych uwag w kartach realizacji planów.

12.Za koordynację procesu
pielęgnacyjnego
odpowiedzialnego czynię Kierowników Sekcji,

i

kontakty

z

lekarzami

13.Za koordynację
procesu adaptacji, wspierania oraz opieki i pielęgnacji,
organizacji zajęć terapeutycznych w zespołach
czynię kierownika sekcji. Za
organizację terapii zajęciowej
oraz imprez dla wszystkich Mieszkańców
odpowiedzialnego czynię Instruktora K - O.

14.Osoby wymienione w pkt. 8, 9, 10, realizują swe zadania samodzielnie lub
przez podległych pracowników bądź współpracowników.

15.Za współpracę pracownikami I -go kontaktu /adaptacyjnymi oraz nadzór nad
ich pracą odpowiedzialnego czynię pracownika socjalnego.
16. Za współpracę z wolontariuszami odpowiedzialnego czynię instruktora K-O.

17. Za opiekę
psychologa.

i bieżącą

pomoc

psychologiczną

odpowiedzialnego

czynię

18.Za całość realizacji niniejszej procedury odpowiedzialnym czynię Zastępcę
Dyrektora, kierującego Działem Opieki i Rehabilitacji, który dokonuje bieżącej
kontroli prowadzonej dokumentacji. W zakresie
realizacji ustaleń Z.T.O
współpracuje z Administratorem Domu.

19.Sprawy omawiane na posiedzeniach Z.T.O oraz wszelkie dokumenty są
utajnione. Dostęp do nich określa Instrukcja o ochronie danych osobowych.

20.W szczegółowych sprawach pracę Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego
reguluje Zarządzenie Dyrektora DPS o powołaniu Zespołu, które stanowi
załącznik do procedury.

