Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu
26-600 Radom, ul. Garbarska 35
Tel.(048) 369 93 79, Fax.(048) 331 67 61, www.dpsgarbarska.radom.pl, e-mail: dps_garbarska@wp.pl

Lokalizacja Domu
Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu znajduje się przy ulicy Garbarskiej 35,
nieopodal Bazyliki Św. Kazimierza, Publicznego Gimnazjum nr 12, Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 22 oraz Publicznego Przedszkola nr 13. Zlokalizowany jest na skraju dzielnic Zamłynie i Stare Miasto
w spokojnej części miasta w dzielnicy domków jednorodzinnych, w niedalekiej odległości od drogi
krajowej nr 7. Dom oddalony jest około 2 km od centrum miasta. Dojazd autobusami komunikacji MPK
nr 2 (najdogodniejszy), ponadto nr 5, 6, 8, 10, 15.

Charakterystyka Domu
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, a nie mających zapewnionej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta
Radomia. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w tym seniorami oraz młodzieżą.
Gmina Miasta Radomia posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, przy ul. Garbarskiej 35 dla osób przewlekle somatycznie
chorych, na podstawie Decyzji Nr 16/2008 Wojewody Mazowieckiego, z dnia 17.12.2008 r. Jednostka
posiada stały wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją
Nr 68 na podstawie w/w decyzji Wojewody Mazowieckiego. Dom funkcjonuje w sposób
zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla typu domu.
Dom dysponuje 45 miejscami dla kobiet i mężczyzn, zapewnia domową atmosferę. Misja Domu
brzmi „W naszym Domu kocha się człowieka”. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające,
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców ( w tym z zakresu: potrzeb
religijnych, kulturalnych, terapii zajęciowej, rehabilitacji, aktywizacji oraz usamodzielnienia).

Decyzję o umieszczeniu w jednostce wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia - Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ulica Limanowskiego 134, telefon 48-360-84-88.

