Sprawozdanie
z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie

2014 rok
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Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie działa na podstawie zezwolenia Wojewody
Pomorskiego, udzielonego decyzją nr 8/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., zmienionego decyzją
nr 28/2006 z 31 sierpnia 2009 r. i decyzją nr PS-IV.9423.2.8.2011 z dnia 23 stycznia 2012 r.
W świetle niniejszych decyzji Dom ten przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych
i posiada sto dwanaście miejsc. Posiada zezwolenie na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej
w Lubuczewie działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

1. Opis usług bytowych, w tym:
Warunki lokalowe
W naszym Domu staramy się ułatwić przystosowanie do nowych warunków życia
z zachowaniem indywidualnych upodobań i zainteresowań każdego mieszkańca. Pokoje mieszkalne
i pomieszczenia dodatkowe rozmieszczone są na trzech kondygnacjach. Poruszanie się między
piętrami zapewnia winda osobowa. W Domu znajdują się pokoje mieszkalne z łazienkami,
pokoje dziennego pobytu, kawiarenka, jadalnia, gabinet zabiegowy, izolatka, pomieszczenia do
terapii zajęciowej i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze, pralnia, pokój gościnny, kaplica,
ogólnodostępne łazienki. W pokojach znajduje się sygnalizacja przyzywowa i czujniki p/poż.
Pozbawiony barier architektonicznych Dom wyposażony jest również w podjazd dla osób
niepełnosprawnych.
Wyżywienie
Dom posiada własną kuchnię wraz z zapleczem kuchennym. Mieszkańcy mają zapewnione
trzy posiłki dziennie:
 śniadanie,
 obiad,
 kolację.
Czas

wydawania

poszczególnych

posiłków

wynosi
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godziny

i

jest

zgodny

z obowiązującym standardem.
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Jadłospis tworzony jest we współpracy z Radą Mieszkańców z uwzględnieniem diet
zalecanych przez lekarza tj.
 dieta bezmleczna,
 dieta cukrzycowa,
 dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu.
Ze względu na stan zdrowia niektórych mieszkańców część posiłków zostaje podana
w formie mocno rozdrobnionej. Dodatkowo mieszkańcy mają do dyspozycji podstawowe produkty
żywnościowe tj. pieczywo, masło, dżem, pasztet, cukier, herbata, kawa zbożowa itp. Powyższe
produkty dostępne są na dyżurkach oddziałowych, do których mieszkaniec ma dostęp całą dobę.
Organizowane są też dodatkowe posiłki tj. grill, poczęstunek podczas festynów,
przedstawień, gier i zabaw. Podstawowe posiłki wydawane są przez personel kuchenny na
stołówce. Istnieje możliwość karmienia w pokojach, szczególnie mieszkańców w złej kondycji
zdrowotnej.
Utrzymanie czystości
Utrzymaniem należytej czystości i estetyki w pomieszczeniach mieszkalnych, higienicznosanitarnych i ogólnodostępnych Domu zajmują się pokojowe. Wszystkie pomieszczenia sprzątane
są przynajmniej raz dziennie oraz w zależności od potrzeb.
Dom zaopatruje mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniane są w razie konieczności,
jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież
i bielizna wymieniane są na bieżąco i prane w pralni mieszczącej się na terenie Domu. Wszystkie te
działania wpływają na to, że pomieszczenia są wolne od przykrych zapachów.

2. Opis usług opiekuńczych, w tym:
Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
Dom udziela pomocy mieszkańcom w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych
przy uwzględnieniu ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz indywidualnych potrzeb
i możliwości. Usługi te obejmują między innymi: karmienie, pojenie, ubieranie, zapewnienie
higieny osobistej (kąpiele, golenie, obcinanie paznokci, zmiana pieluchomajtek, czesanie, zmiana
pościeli itp.), pomoc w przemieszczaniu się – dotyczy to w szczególności osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
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Pielęgnacja
Nad prawidłową i fachową opieką w zakresie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych czuwa
przeszkolona kadra pracowników. Zespół grupy opiekunów wspierany jest profesjonalną pomocą
pielęgniarek. Usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze skupiają się na utrzymaniu zdrowia mieszkańców,
podtrzymania ich sprawności i pomocy w realizacji potrzeb. Zapewnienie odpowiedniej czystości
i zasad pielęgnacji pozwala na uniknięcie dodatkowych problemów ze zdrowiem, dodatkowo
wprowadza w opiece nad mieszkańcami tzw. rytm dzienny. Daje on nie tylko poczucie komfortu,
ale także wdraża mieszkańców do dbania o własny wygląd i o higienę osobistą. Całodobowa
opieka opiekunów i pielęgniarek, obok czynności ściśle pielęgnacyjnych, skupia się na zapewnieniu
bezpieczeństwa mieszkańcom, opieki w sytuacjach nagłych bądź kryzysowych, kiedy stan zdrowia
mieszkańca wymaga podjęcia dodatkowych czynności.
Udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
Pracownicy socjalni wspierają i wspomagają mieszkańców we wszystkich sprawach
dotyczących życia codziennego, zapewniają pomoc w załatwianiu wszelkich formalności
urzędowo-administracyjnych, udzielają
z rodziną,

pomocy w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów

pomagają w gospodarowaniu własnymi środkami finansowymi mieszkańców przy

dokonywaniu zakupów.
Pracownicy socjalni ściśle współpracują z całym zespołem opiekuńczo-terapeutycznym.
Przy przyjęciu nowego mieszkańca do Domu aktywnie uczestniczą w przezwyciężaniu trudności
związanych z okresem adaptacyjnym.

3. Opis usług wspomagających, w tym:
Organizacja terapii zajęciowej
Terapia zajęciowa polegała na kompleksowym i zespołowym działaniu na rzecz osób
zamieszkujących nasz Dom. Głównym jej celem było mobilizowanie i usprawnianie społeczne
każdego mieszkańca wykorzystując przy tym jego własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W toku terapii zajęciowej odbywały się zajęcia: ergoterapii, socjoterapii, arteterapii.
Uwaga terapeutów przez cały rok skupiała się na świadomej realizacji takich metod
treningowych, jak:
 umiejętności praktyczne i interpersonalne,
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 kulinarne,
 ekonomiczne,
 informatyczne,
 techniczne,
 edukacyjno-wychowawcze,
 motywacyjno-aktywizujące.
Zajęcia plastyczno-literackie łączone były z muzykoterapią czynną i bierną, aby stworzyć
mieszkańcom atmosferę pełną harmonii i twórczej refleksji. W celu wzbogacania form spędzania
czasu oraz poprawiania samodzielności mieszkańców poprzez rozbudzania i rozwój zainteresowań
terapeuci korzystali z takich metod i technik jak: filmoterapii, fotografii, biblioterapii,
zabawoterapii, organizując szereg planowanych imprez i uroczystości dla wszystkich mieszkańców
o charakterze okolicznościowym, podtrzymującym tradycje religijne i kulturowe.
Wszelkie działania miały na celu popularyzowanie twórczości podopiecznych, które sprzyjały
zaspokojeniu potrzeb, aktywizacji i wszechstronnemu rozwojowi osób zamieszkujących Dom.
Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
Rehabilitacja ruchowa prowadzona była z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
mieszkańca. Głównie opierała się na pracy z podopiecznymi ze schorzeniami neurologicznymi,
ortopedycznymi, niewydolnością krążeniowo-oddechową oraz dysfagią. Wybór metody rehabilitacji
był zawsze uzależniony od fizycznego i psychicznego stanu mieszkańca. Dodatkowo, u osób
starszych, aktywność fizyczna zmniejszała ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, demencji bądź
znacznie opóźniała ich skutki.
W celu zapewnienia najlepszych efektów rehabilitacji zastosowano:
 ćw. bierne, czynno-bierne, z wykorzystaniem UGUL,
 ćw. w odciążeniu, z oporem,
 ćw. czynne wolne, z oporem,
 ćw. izometryczne,
 ćw. oddechowe,
 ćw. siłowe,
 ćw. równoważne,
 pionizacje.
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Dodatkowo wykorzystywano metodę NDT- Bobath, Vojty dla dorosłych, kinesiotaping oraz
wspomagająco masaż i fizykoterapię (UD, sollux, bioptron). Prowadzone były również zajęcia
z nauki i doskonalenia chodu dla osób po amputacjach, udarach oraz zabiegach ortopedycznych.
Ponadto ważnym elementem rehabilitacji było stosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej
z wykorzystaniem naświetlań i odpowiednich pozycji ułożeniowych oraz zapobieganie obrzękom
limfatycznym u osób z chorobą nowotworową.
Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
Mieszkańcy mieli możliwość korzystania z kaplicy znajdującej się na terenie Domu. Kontakt z
kapłanem odbywał się w pierwszą i drugą niedzielę każdego miesiąca. Oprócz odprawianych
nabożeństw, kapłan odwiedzał mieszkańców w ich pokojach.
W 2014 r. podopiecznym oferowano bogaty zakres zajęć i wydarzeń kulturalno-oświatowych
oraz sportowych.
Duże znaczenie we wzbogaceniu oferty kulturalno-oświatowej Domu miało nawiązanie
współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Ustce na niwie artystycznej
i sportowej. W ramach tejże współpracy zorganizowano i przeprowadzono cykliczne warsztaty
teatralne, prezentacje dorobku artystycznego oraz turnieje sportowe.
Bardzo ważnym punktem oferty kulturalnej Domu była działalność poszczególnych zespołów
zawiązanych lub zmodyfikowanych w 2014 r.:
 teatralny „Epitetem po Metaforze”,
 wokalno-taneczny „Singersi”,
 Klubu Literacko-Redakcyjnego „Echo Depeesu”,
 sportowej sekcji tenisa stołowego „Orły z Lubuczewa”.
Mieszkańcy uczestniczyli w wymianie kulturowej z innymi placówkami. W ciągu roku zespół
przygotował pięć premierowych spektakli oraz wziął udział w kilku przeglądach umiejętności
artystycznych.
Ponadto odbyły się cykliczne wyjazdy do:
 Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku,
 księgarni,
 Teatru Nowego im. S. Witkiewicza w Słupsku,
 Multikina,
 kręgielni.
Ważnym

aspektem

zadań

kulturalno-oświatowych

była

również

muzykoterapia
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i

biblioterapia

(czynna

i

bierna),

treningi:

edukacyjno-wychowawczy,

umiejętności

interpersonalnych i rozwiązywania problemów, uspołeczniania i grzeczności, motywacyjnoaktywizacyjny, kulturalno-turystyczny, ekonomiczny, informatyczny, a także kulinarny.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE W 2014 ROKU
MIESIĄC

WYDARZENIA
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku

STYCZEŃ

 Wyjazd na basen do Redzikowa
 Spotkanie teatralne – prezentacja sztuki pt. „Komedianci”
 Wyjazd do Teatru im. S. Witkiewicza w Słupsku na spektakl pt.
„Balladyna”
 Udział w balu karnawałowym w Domu Pomocy Społecznej
w Machowinku
 Wyjazd do Multikina w Słupsku na film pt. „Hobbit: Pustkowie Smauga”
 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka
 Organizacja Balu Karnawałowego dla Mieszkańców DPS Lubuczewo
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku

LUTY

 Organizacja Walentynek – Dnia miłości bliźniego
 Udział w zabawie walentynkowej w Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
 Udział w XXI Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Kobylnica
 Wyjazd do Multikina w Słupsku na film pt. „Jack Strong”
 Wyjazd na basen do Redzikowa
 Organizacja Dnia Carving’u – rzeźbienia w owocach i warzywach
 Organizacja Słodkiego Balu Czwartkowego dla Mieszkańców
DPS Lubuczewo, DPS Machowinko, DPS Machowino i DPS Przytocko
(I miejsce Mieszkańca DPS Lubuczewo w konkursie na najlepszego
sobowtóra gwiazdy muzyki)
 Organizacja „Karaoke Show o Złoty Mikrofon”
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku

MARZEC

 Udział w Mistrzostwach Gminy Słupsk w Tenisie Stołowym o Puchar
Wójta Gminy Słupsk w Jezierzycach
(21, 28 i 29 miejsce Mieszkańców DPS Lubuczewo)
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 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Kobiet
 Organizacja zajęć z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
 Gościnny występ dziecięcego zespołu teatralnego „Zwierzyniec”
z Centrum Kultury Gminy Ustka
 Wyjazd do Multikina w Słupsku na film pt. „Kamienie na szaniec”
 Wyjazd do Teatru im. S. Witkiewicza w Słupsku na spektakl pt. „Romeo
i Julia”
 Organizacja Dnia Humoru - Turnieju Dowcipu o „Złoty Uśmiech”
 Gościnny występ zespołu wokalnego „Retro” reprezentującego Koło
Gospodyń Wiejskich w Charnowie działającego przy Centrum Kultury
Gminy Ustka
 Organizacja imprezy plenerowej z okazji powitania wiosny
 Organizacja imprezy Prima Aprilis’owej i prapremiera konkursowej sztuki
kabaretowej „Bitwa pod Grunwaldem” w wykonaniu grupy teatralnej DPS
Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” w VII
KWIECIEŃ

Powiatowym Przeglądzie Kabaretów Wszelakich „Obciach” Kobylnica
2014 z autorskim przedstawieniem kabaretowym pt. „Bitwa pod
Grunwaldem”
(II miejsce grupy teatralnej w kategorii „Dorośli”)
 Spotkanie teatralne – prezentacja nagrodzonej sztuki pt. „Bitwa pod
Grunwaldem”
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Wyjazd do Multikina w Słupsku na film pt. „Syn Boży”
 Organizacja I Mistrzostw Gry w Bilarda DPS Lubuczewo 2014
 Organizacja zajęć z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
 Spotkanie teatralne – gościnny występ grupy teatralnej z Domu Pomocy
Społecznej w Machowinie i prapremiera autorskiej sztuki grupy teatralnej
DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” pt. „Przebudzenie”
 Organizacja spotkania Wielkanocnego – prezentacja drogi krzyżowej
 Organizacja I Turnieju „Jaka to melodia? O Złotą Nutkę”
 Gościnny występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorzacy”
z Centrum Kultury Gminy Ustka prezentującego polskie tańce i pieśni
ludowe
 Wyjazd do kręgielni w Słupsku
 Organizacja uroczystości pt. „Poetycki maj” – obchody świąt majowych,
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spotkanie poetyckie, quiz historyczny o władcach Polski oraz premiera
pierwszego numeru pisma Mieszkańców DPS Lubuczewo pt. „Echo
Depeesu”
 Udział w konkursie plastycznym „Palma Wielkanocna” zorganizowanym
przez Dom Pomocy Społecznej w Przytocku i Środowiskowy Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Przytocku
(I i II miejsce instruktorów terapii zajęciowej)
 Wycieczka do Ustki
MAJ

 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Uroczyste obchody Święta Polskiej Muzyki i Plastyki – organizacja
imprezy tanecznej w stylu disco polo z konkursami plastycznymi
 Udział w sportowym festynie integracyjnym w Domu Pomocy Społecznej
w Przytocku
 Spotkanie teatralne – prapremiera autorskiej konkursowej sztuki grupy
teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” pt. „Futurystycznie”
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” w XIII
Wojewódzkim Jarmarku Folklorystycznym oraz Przeglądzie Dorobku
Kulturalnego Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej i Domów
Pomocy Społecznej pt. „O Panu Czorlińscim co do Pucka po Sece jachoł”
z autorskim spektaklem pt. „Futurystycznie”
(I miejsce grupy teatralnej)
 Spotkanie teatralne – prezentacja dokonań artystycznych grupy teatralnej
„Epitetem po Metaforze” i zwycięstwa

w Chmielnie na

XIII

Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego


Organizacja uroczystych obchodów Dnia Matki

 Prezentacja autorskiej sztuki grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem
po Metaforze” pt. „Przebudzenie” dla wychowanków Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Ustce i wspólne Warsztaty Artystyczne w ramach
autorskiego projektu „Teatr dwóch światów. Teatr wykluczonych kluczem
do świata eksperymentu.”
 Udział w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka
Osób Niepełnosprawnych” zorganizowany przez PFRON o/pomorski pt.
„Piękno natury”
(III miejsce Mieszkanki DPS Lubuczewo w województwie pomorskim)
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 Organizacja festynu integracyjnego pt. „Disco ponad wszystko” w Domu
CZERWIEC

Pomocy Społecznej w Lubuczewie dla Mieszkańców: DPS Lubuczewo,
DPS Machowino, DPS Machowinko, DPS Przytocko, DPS Lębork 1, DPS
Lębork 2, DPS „Leśna Oaza” w Słupsku z gościnnymi występami
artystycznymi: Mieszkańców zaproszonych Domów Pomocy Społecznej,
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorzacy”, zespołu kabaretowoparodiującego „Echo Objazdy”, zespołu disco polo i dance „One Moment”
(I miejsce Mieszkanki DPS Lubuczewo w konkursie tańca disco i II
miejsce zespołu tanecznego „Singersi” z prezentacją w konkursie
„Playback show”)
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Udział w II zawodach wędkarskich o „Puchar Złotej Rybki” Ostrów Mausz 2014 r.
(IV miejsce reprezentantów szkółki wędkarskiej „Rybołów” z DPS
Lubuczewo)
 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Ojca
 Udział w sportowym festynie integracyjnym w Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
 Organizacja II Turnieju Gry w Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora
DPS Lubuczewo i tytuł mistrzowski
 Wycieczka do Ustki
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku

LIPIEC

 Wyjazd na wędkowanie
 Wycieczka do Rowów
 Udział i organizacja XII Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych
im. Stanisława Kądzieli
 Organizacja Arbuzowego Dnia – imprezy plenerowo - sportowej
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku

SIERPIEŃ

 Wycieczka do Słupska
 Premiera II numeru pisma Mieszkańców DPS Lubuczewo pt. „Echo
Depeesu”
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 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
WRZESIEŃ

 Prezentacja taneczna zespołu taneczno-wokalnego DPS Lubuczewo
„Singersi” na X Przeglądzie Twórczości Integracyjnej Czarne 2014
 Wycieczka do Ustki
 Wyjazd na wędkowanie
 Udział w Międzynarodowym Konkursie Literacko – Plastycznym pt.
„Bajka i legenda świata w życie nam się wplata” zorganizowanym przez
portal egminy.eu
(I miejsce Mieszkanki DPS Lubuczewo w kategorii „Dorośli”)
 Wyjazd do Multikina w Słupsku na film pt. „Miasto 44” i na wystawy prac
plastycznych i grafik p. Stefana

Morawskiego i p. Dominika

Windorpskiego w Słupskim Ośrodku Kultury
 Organizacja wystawy prac plastycznych Mieszkańców DPS Lubuczewo
w DPS Lubuczewo
 Promocja dokonań artystycznych Mieszkańców DPS Lubuczewo –
wykonanie filmu promocyjnego sztuki pt. „Artysta” grupy teatralnej
„Epitetem po Metaforze” na potrzeby organizatorów Powiatowego
Przeglądu Twórczości w Słupsku
 Udział członków grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po
Metaforze”

w

II

Warsztatach

Teatralnych

z

podopiecznymi

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w ramach autorskiego
projektu „Teatr dwóch światów. Teatr wykluczonych kluczem do świata
eksperymentu” oraz prezentacja autorskiej sztuki pt. „Artysta”
 Spotkanie teatralne – organizacja prapremiery konkursowej sztuki grupy
teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” pt. „Artysta”
 Wyjazd na gościnny występ – prezentację dorobku artystycznego tanecznego zespołu DPS Lubuczewo „Singersi” na targach ogrodniczych
w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Słupsku
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
w V Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Domów
Pomocy Społecznej „PUMA” 2014 w Dąbrowie Górniczej z autorską
sztuką pt. „Artysta”
(I miejsce grupy teatralnej)
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
PAŹDZIERNIK

 Wyjazd na basen w Redzikowie (trzykrotnie)
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
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w

Powiatowym

Przeglądzie

Twórczości

Artystycznej

Osób

Niepełnosprawnych w Słupsku pod patronatem Starosty słupskiego
z autorską sztuką pt. „Artysta” oraz udział innych Mieszkańców
w Przeglądzie – oglądanie zmagań artystycznych
 Spotkanie teatralne – prezentacja Mieszkańcom DPS Lubuczewo
występów artystycznych grup teatralnych, tanecznych i wokalnych
uczestniczących w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych w Słupsku
 Organizacja imprezy sportowo – tanecznej „Bo nam jest szkoda lata”
 Organizacja zajęć z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
 Organizacja konkursu kulinarnego „Master Szef” o tytuł najlepszego
kucharza DPS Lubuczewo
 Wyjazd do kręgielni w Słupsku na sportowe spotkanie integracyjne
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie i Wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Słupsku
 Udział w konkursie literacko – plastycznym pt. „Zobacz mój świat”
zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Słupska
(wyróżnienie literackie Mieszkańca DPS Lubuczewo)
 Organizacja wyjazdów na groby zmarłych Mieszkańców DPS Lubuczewo
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
LISTOPAD

 Organizacja spotkania poetycko – wspominkowego
 Organizacja spotkania literacko – plastycznego „Z literaturą za pan brat”
 Organizacja I Turnieju Wiedzy o Polsce
 Organizacja I, II, III Turnieju Gry w Tenisa Stołowego o Puchar DPS
Lubuczewo w ramach Ligi Tenisa Stołowego 2014/2015
 Udział w konkursie plastycznym „Aniołowie się radują” zorganizowanym
przez Fundację Hospicyjną oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 Organizacja II edycji „Karaoke Show o Złoty Mikrofon”
 Organizacja III Warsztatów Artystycznych pt. „Kostium w teatrze” między
grupą teatralną „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie a grupą teatralną „Eksperyment” z Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Ustce w ramach autorskiego projektu „Teatr
dwóch światów. Teatr wykluczonych kluczem do świata eksperymentu.”
 Organizacja zajęć z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
połączonych z zajęciami plastycznymi, literacko – redakcyjnymi
i relaksacją
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 Udział w konkursie na scenariusz do tradycyjnej gry planszowej
zorganizowanym przez Słowińską Grupę Rybacką
(II miejsce Mieszkańca DPS Lubuczewo)
 Organizacja Zabawy Andrzejkowej
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
GRUDZIEŃ

 Organizacja II edycji konkursu muzycznego „Jaka to melodia? O Złotą
Nutkę”
 Wyjazd na uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych zorganizowaną przez Prezydenta Miasta Słupska
 Organizacja Mikołajek na słodko – konkursu kulinarnego „Top Szef DPS
Lubuczewo 2014” o tytuł najlepszego top kucharza
 Współorganizacja Turnieju Tenisa Stołowego między grupą sportową
„Orły z Lubuczewa” z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie a grupą
sportową z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
(I miejsce Mieszkańca DPS Lubuczewo)
 Udział w kiermaszu ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez
Mieszkańców DPS Lubuczewo w Starostwie Powiatowym w Słupsku
 Udział w konkursie plastycznym pt. „Ryba, środowisko i ja”
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk
w Głobinie
 Organizacja wspólnego kolędowania
 Organizacja wspólnego kolędowania i uroczystej wigilii
 Organizacja zabawy sylwestrowej
 Premiera III numeru pisma Mieszkańców DPS Lubuczewo pt. „Echo
Depeesu”

Zapewnienie warunków do rozwijania samorządności mieszkańców
W oparciu o Regulamin Domu, w DPS działa Rada Mieszkańców wybierana na okres
dwuletniej kadencji. Wszyscy mieszkańcy mają prawo brać udział w pracach samorządu, wybierać
i być wybieranym do jego władz. Rada pełni funkcję organu doradczo-opiniodawczego w stosunku
do Dyrektora Domu oraz jest rzecznikiem praw mieszkańców. Rada wraz z mieszkańcami spotyka
się na wcześniej zaplanowanych zebraniach, na których uczestniczy także personel Domu. Podczas
tych spotkań przedstawiane są wnioski, uwagi i oczekiwania dotyczące świadczonych usług,
planów działań, rozmawia się również o wspólnych problemach i sposobach ich rozwiązywania.
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Zapewnienie kontaktu z psychologiem
Porady psychologiczne były stałą formą pomocy. Program oddziaływań terapeutycznych
obejmował w głównej mierze terapię indywidualną. Wspomagał nowych mieszkańców w procesie
adaptacyjnym, współpracował z mieszkańcami na prośbę ich samych lub personelu Domu.
Utworzona

została

„społeczność”

obejmująca

przedstawicieli

mieszkańców,

terapeutów

i opiekunów. Ideą społeczności jest dążenie do skonfrontowania i analizy motywów kierujących
podopiecznymi oraz przeciwdziałanie pogorszeniu ich funkcjonowania. Dzięki społeczności
możliwe było na bieżąco dopasowywanie wymagań do potrzeb mieszkańców.
Cele czynności psychologicznych:
 poprawa stanu psychicznego mieszkańców,
 zapobieganie pogłębianiu się deficytów poznawczych oraz próba ich wyrównywania,
 próba skonfrontowania objawów choroby psychicznej z narracją biograficzną mieszkańców,
 zapobieganie nawrotom choroby psychicznej,
 niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania,
 zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i życzliwości,
 wspieranie w trudnych i kryzysowych sytuacjach w przebiegu leczenia oraz życia
codziennego,
 wyzwalanie procesów twórczego działania,
 próba

wykształcenia

motywacji

wewnętrznej

u

mieszkańca

oraz

umiejętności

wykorzystywania swoich możliwości,
 rozwój umiejętności interpersonalnych.
Warunki rozmowy i kontaktu z mieszkańcami gwarantowały poczucie bezpieczeństwa,
swobodę rozmowy i możliwość pełnego skupienia się na aktualnych problemach. Spotykali się oni
z psychologiem indywidualnie w gabinecie psychologa i odwiedzani byli w pokojach.

Praca socjalna
W 2014 roku w ramach pracy socjalnej podjęto następujące czynności:
 przeprowadzono wizyty w miejscu zamieszkania podopiecznych, przed ich przybyciem
do naszego Domu, oraz udzielono pomocy w adaptacji w nowym środowisku
11 mieszkańcom,
 zameldowano 9 osób,
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 sporządzono i złożono wnioski do Urzędu Gminy, na podstawie których wydano
7 dowodów osobistych,
 przygotowano

dokumentację

do

Powiatowego

Zespołu

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności oraz orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznym celem ustalenia
stopnia niepełnosprawności dla 8 mieszkańców,
 przeprowadzono 246 wywiadów środowiskowych związanych ze zmianą dochodu
własnego mieszkańca, zmianą odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
i aktualizacją do ośrodków pomocy społecznej dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe,
 złożono wnioski o ustalenie prawa do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla 6 osób,
 złożono wnioski do Prokuratury Rejonowej w Słupsku o ubezwłasnowolnienie 5 osób,
 współpracowano z sądami i kuratorami zawodowymi,
 udzielano pomocy w zakupie odzieży, obuwia oraz artykułów higieny osobistej
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb mieszkańca oraz jego możliwości finansowych,
 nawiązywano oraz utrzymywano kontakty z rodzinami, a także organizowano wyjazdy
mieszkańców na urlopy i święta do domów rodzinnych,
 dokonywano rozliczeń za okresy nieobecności mieszkańców w Domu (pobyty na urlopach
i w szpitalach),
 załatwiano sprawy związane z pogrzebem zmarłych mieszkańców,
 udzielano pomocy w sprawach spłat zadłużeń i zobowiązań komorniczych,
 złożono wniosek do PFRON w celu uzyskania dofinansowania do wózka inwalidzkiego
dla jednej mieszkanki,
 współpracowano z Radą Mieszkańców celem poszukiwania optymalnych sposobów
rozwiązania istniejących problemów,
 realizowano czynności związane z codziennym życiem mieszkańców wynikających z ich
bieżących, różnorodnych potrzeb.

Dostęp do świadczeń zdrowotnych i zapewnienie usług pielęgniarskich
Mieszkańcy mieli zapewniony stały dostęp do usług medycznych w ramach Indywidualnej
Praktyki Lekarza POZ świadczącego usługi we Wrześciu i Specjalistycznej Opieki Psychiatrycznej
– Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) w Słupsku. Usługi realizowane były w miejscu
świadczeniodawcy, a także na terenie Domu w gabinecie pielęgniarskim.
Usługi pielęgniarskie udzielane były przez pielęgniarki środowiskowe pracujące w ramach
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umowy z NFZ, a także pielęgniarki zatrudnione przez Dom sprawujące całodobową opiekę nad
podopiecznymi. Przez cały rok pielęgniarki uczestniczyły w realizacji zadań związanych
z zapewnieniem opieki i leczenia oraz wykonywały

zlecenia lekarskie (iniekcje, pobieranie

materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych, badań (EKG, pomiaru RR). Na bieżąco
monitorowały potrzeby pielęgnacyjne mieszkańców, realizowały czynności w ramach pomocy
doraźnej i wykonywały specjalistyczne opatrunki. Zapewniały stałą opiekę farmakologiczną.
Uczestniczyły w wizytach mieszkańców podczas porad specjalisty poza terenem Domu,
przygotowywały mieszkańców do badań diagnostycznych (USG, gastroskopii, kolonoskopii,
tomografii komputerowej, biopsji).
W 2014 roku mieszkańcy wymagali porady lekarza specjalisty:
 okulisty

18 razy

 stomatologa

29 razy

 ortopedy

18 razy

 chirurga

12 razy

 endokrynologa

14 razy

Mieszkańcy objęci byli okresową kontrolą lekarza w Poradni Chorób Płuc, Poradni Chorób
Zakaźnych, Poradni Urologicznej. Mieszkanki korzystały z usług Poradni Ginekologicznej.
W ciągu roku podopieczni 59 razy wymagali hospitalizacji, nie tylko ze względu na
pogorszenie stanu zdrowia, ale także ze względu na wykonywanie w warunkach szpitalnych
specjalistycznych badań diagnostycznych.
Dom pomagał mieszkańcom w stałym dostępie do świadczeń zdrowotnych. Na wyjazdy do
lekarza, specjalistyczne konsultacje i do szpitali mogli korzystać ze transportu Domu.
W ramach NFZ, w oparciu o wnioski wystawione przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów,
realizowano wnioski na zapotrzebowanie na zakup pieluchomajtek i innych środków
pomocniczych.
Duży nacisk położono na profilaktykę zdrowotną mieszkańców poprzez:
 szczepienia p/ grypie
 mammografia (NFZ).
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4. Zatrudnienie
Wykształcenie kadry:
 wyższe
25
 średnie
21
 zawodowe
8
 podstawowe 7
Struktura zatrudnienia w 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Ilość zatrudnionych osób

Rodzaj działalności

na umowę o pracę

Kierujący jednostkami organizacyjnymi

1

Działalność opiekuńczo-terapeutyczna

34

Działalność medyczno-rehabilitacyjna

7

Działalność administracyjna

6

Działalność gospodarcza

13
Suma:

61

5. Szkolenia pracowników w DPS w Lubuczewie
Data

Temat szkolenia

Podmiot prowadzący

Liczba
uczestników

17.01.2014r.
20.02.2014 r.

Płatnik
Roczne sprawozdanie o
udzielonych zamówieniach
publicznych

1
1

26.03.2014 r.

Prawa i obowiązki w zakresie
depozytów mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej – najczęstsze
problemy
Bank pomysłów – terapia
zajęciowa
ZFŚS 2014 w praktyce –

Konsfin
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w
Gdańsku
EDI Centrum

Małopolskie Centrum
Profilaktyki
Fundacja Rozwoju

3

07.04.2014 r.
04.04.2014r.

2

3
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06.06.2014r.
02.07.2014r.

06.08.2014r.
26.09.2014 r.
15.12.2014r.
28-30.10.2014r.

30-31.10.2014r.
18-19.11.2014 r.

nieprawidłowości w wydatkowaniu
środków socjalnych oraz ich skutki
Zamówienia publiczne po
nowelizacji
Gospodarka kasowa i inne
zagadnienia gospodarki finansowej
w jednostkach sektora finansów
publicznych
Intendent w zakładzie żywienia
zbiorowego
Płace
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Zastosowanie przepisów prawa w
realizacji zadań jednostek
organizacyjnych pomocy
społecznej
Kontrola Zarządcza w jednostkach
samorządu terytoralnego

Demokracji Lokalnej
Szkolenia Ekspert

2

Pomorskie Centrum
Szkoleniowe

1

Akademia
Doskonalenia Kadr
KONSFIN
Complex
Regionalny Ośrodek
Polityki SpołecznejJastrzębia Góra

2
1
54
3

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej –
Stara Kiszewa

1

Suma:

74

6. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Wysokość zrealizowanych wydatków w 2014 r.
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202
PARAG.

NAZWA

WYDATKI
(zł.)

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

137 867,57

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

347 415,90

4120

Składki na Fundusz Pracy

35 268,67

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 800,00

21 766,21
1 909 300,00
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4210

Zakup materiałów i wyposażenia

474 868,00

4220

Zakup środków żywności

369 999,99

4230

Zakup

leków,

wyrobów

medycznych

i

produktów

biobójczych

29 999,47

4260

Zakup energii

102 115,61

4270

Zakup usług remontowych

63 088,62

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 291,00

4300

Zakup usług pozostałych

121 999,68

4350

Usługa dostępu do sieci internet

4360

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

21,44
1 588,28

1 922,33

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i podatki

8 897,50

4440

Odpisy na ZFŚS

82 223,29

4480

Podatek od nieruchomości

10 969,00

4520

Opłaty na rzecz budżetu JST

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej

997,25

58,36
4 762,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

18 959,30

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 980,75

X

RAZEM

3 788 160,22

Wysokość średniego wynagrodzenia 2 540,20 zł.
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Wyszczególnienie innych działań

I.

Wydatki konserwacyjne budynku:
1. Mycie i konserwacja dachu:
 mycie powierzchni dachówki bitumicznej,
 naniesienie środka grzybobójczego i impregnatu na dachówkę

10 179,00 zł

2. Konserwacja budynku głównego:
 konserwację powłok zewnętrznych wokół budynku,
 konserwację ścian przy oknach piwnicznych,
 konserwację tarasu i powłok malarskich wewnętrznych.
36 279,57 zł

II.

Wydatki majątkowe

22 980,75 zł

1. Podnośnik kąpielowo-transportowy 620 dla osób niepełnosprawnych. Jest to podnośnik
elektryczny, rehabilitacyjny wyposażony w awaryjne ręczne opuszczanie w dół. Koszt
zakupu 4 500,00 zł;
2. Kocioł warzelny elektryczny TYP BKE-50.1 przeznaczony do gotowania posiłków dla
mieszkańców. Wydatki z tego tytułu wynoszą 9 723,15 zł,
3. Patelnia

elektryczna

EHC.80.0/7

przeznaczona

do

przygotowania

posiłków

dla

mieszkańców domu. Inwestycja wyniosła 8 757,60 zł.
Inne istotne działania
 wymieniono oświetlenie w całym budynku na energooszczędne LED,
 wykonano mycie i zabezpieczenie dachu,
 odświeżono elewację zewnętrzną,
 pozyskano nieodpłatnie artykuły spożywcze na kwotę 8268,41 zł.
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