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Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów zmienia się dla swoich mieszkańców.
Dzięki zainteresowaniu i wsparciu władz miasta istnieje możliwość rozbudowy istniejącej
infrastruktury i poprawy warunków bytowych mieszkańców Domu. Z troski o seniorów został
zmodernizowany Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczy nr 1. We wtorek, 9 kwietnia kompleks
został oddany do użytku. - Inwestycja jest przykładem dążenia do poprawy kompleksowej
opieki nad osobą niesamodzielną w Krakowie oraz zapewnienia profesjonalnych usług w tym
zakresie - powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów realizuje zadanie inwestycyjne
mające w szczególności na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
warunków bytowych osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania latach
2016–2018 zrealizowano szereg działań, które obejmowały m.in. wykonanie wjazdu
przeciwpożarowego, dostosowanie części zabytkowego budynku głównego DPS o
powierzchni blisko 12 000 m2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz potrzeb
osób niepełnosprawnych, w tym wykonano również windę zewnętrzną, zrealizowano
pierwszy etap przebudowy kanalizacji pozabudynkowej wraz z drogami i alejkami
oraz izolacją fundamentów, a także fragmentem muru ogrodzeniowego. Koszt prac
prowadzonych w latach 2016–2018 wyniósł: 13 403 109,55 zł, w tym 378 650,00 zł z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 39 899,04 zł w
ramach budżetu obywatelskiego.
W ramach tego zamierzenia inwestycyjnego w 2018 r. wykonano roboty budowlane w
pierwszym z trzech zespołów pielęgnacyjno-opiekuńczych położonych w części
środkowej zabytkowego obiektu, w których oprócz kwestii związanych z ochroną
przeciwpożarową przewidziano zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń.
Przebudowany Zespół Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nr 1 ma powierzchnię 654,4 m2.
Zespół jest przeznaczony dla 38 mieszkańców, dla których zapewniono miejsca w 2
pokojach dwuosobowych, 10 pokojach trzyosobowych i 1 pokoju czteroosobowym. Do
każdego kompleksu składającego się z 2 pokoi przynależy jedna łazienka, natomiast
mieszkańcy kompleksów trzypokojowych mogą korzystać z jednej z dwóch łazienek
znajdujących się bezpośrednio przy pokoju. Obok pokoju czteroosobowego
umieszczono łazienkę z wanną przeznaczoną do kąpieli mieszkańców, którzy nie
mogą samodzielnie wykonać tej czynności.

DPS im. Ludwika i Anny Helclów jest przeznaczony dla osób somatycznie chorych,
którym zapewnia całodobową opiekę. Zakres i poziom usług uwzględnia w
szczególności godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich
fizycznej i psychicznej sprawności. W ramach swoich usług DPS zapewnia wyżywienie,
udziela pomocy w zakresie podstawowych czynności życiowych i pielęgnacji oraz
załatwieniu spraw osobistych. Dom organizuje i w miarę możliwości zapewnia
transport na wizyty lekarskie. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie i porady
psychologiczne. DPS zapewnia również mieszkańcom rehabilitację ruchową, w tym
rehabilitację przyłóżkową, w ramach indywidualnych programów rehabilitacji
leczniczej. Poza tym mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z biblioteki oraz
różnych form terapii zajęciowej, w tym muzykoterapii, warsztatów rękodzieła

artystycznego, pracowni plastycznej, kącika szachowego i gier logicznych, kącika
prasowego, kulinarnego oraz klubu filmowego. Na terenie DPS działają również dwa
zespoły składające się z mieszkańców i pracowników Domu, są to Zespół „Helclusie”
oraz Grupa „Wrzos”. W razie potrzeby DPS zapewnia mieszkańcom także odzież
i obuwie.
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej im.
Helclów wynosi 6000 zł. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Odpłatność za pobyt w domu
pomocy społecznej wnoszą w kolejności: mieszkaniec domu w wysokości 70%
swojego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba
została skierowana do DPS.
W Krakowie funkcjonuje 16 domów pomocy społecznej. Łączna liczba miejsc wynosi
2170.
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