Sprawozdanie z działalności
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
w 2015 roku
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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 2012r.
W świetle niniejszych decyzji Dom ten przeznaczony jest dla stu dwunastu osób przewlekle
psychicznie chorych. Ma zezwolenie na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
działa w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 163) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz świadczenie usług
opiekuńczo-terapeutycznych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich zamieszkujących. Dom zapewnia
mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia z przestrzeganiem praw do wolności,
intymności oraz poczucia bezpieczeństwa.

1. Opis usług bytowych
1) Warunki lokalowe
W Domu znajdują się: pokoje mieszkalne z łazienkami, pokoje dziennego pobytu, kawiarenka,
jadalnia, gabinet zabiegowy, izolatka, pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji, stolarnia,
kuchenki pomocnicze, pralnia, pokój gościnny, kaplica, ogólnodostępne łazienki. Pokoje
mieszkalne rozmieszczone są na dwóch kondygnacjach, a pomieszczenia dodatkowe na trzech
kondygnacjach. Poruszanie się między piętrami zapewnia winda osobowa. W pokojach są
sygnalizacje przyzywowe i czujniki p/poż. Pozbawiony barier architektonicznych Dom wyposażony
jest również w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
2) Wyżywienie
W 2015 roku Dom zapewniał codzienne wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywienia,
w tym również wyżywienie dietetyczne zgodne ze wskazaniem lekarza.
Mieszkańcy mieli zapewnione:
a) 3 posiłki dziennie,
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b) możliwość otrzymania posiłku dodatkowego,
c) posiłki dietetyczne,
d) posiłki rozdrobnione – dla 10 mieszkańców,
e) dostęp w kuchenkach pomocniczych do podstawowych produktów żywnościowych przez
całą dobę.
Mieszkańcy spożywali posiłki w jadalni lub ze względu na stan zdrowia w swoich pokojach.
Mieli również możliwość zgłaszania sugestii odnośnie jadłospisu podczas spotkań Rady
Mieszkańców z kuchmistrzem (szefem kuchni). Średni koszt wyżywienia w 2015 roku: 9,88 zł.
3) Utrzymanie czystości
O utrzymanie czystości i estetyki w pomieszczeniach mieszkalnych, higieniczno-sanitarnych
i ogólnodostępnych Domu dbały pokojowe. Wszystkie pomieszczenia sprzątane były przynajmniej
raz dziennie oraz w zależności od potrzeb. Prowadzone działania sprawiły, że były one wolne od
przykrych zapachów.
Dom zaopatrywał mieszkańców w ręczniki i pościel, które zmieniano w razie konieczności,
jednak nie rzadziej niż raz na tydzień – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel. Brudną odzież
i bieliznę wymieniano na bieżąco i prano w pralni mieszczącej się na terenie Domu.

2. Opis usług opiekuńczych
1) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
Pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego

rozpoznawali i rozwiązywali problemy

opiekuńcze mieszkańców z różnym stopniem zaawansowania choroby. Pomagali w zaspakajaniu
potrzeb dnia codziennego. Aktywizowali mieszkańców do zwiększania samodzielności życiowej.
Zapewniali poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
2) Pielęgnacja
W zakresie usług pielęgnacyjnych świadczonych przez Dom mieszkańcy mieli zapewnioną
całodobową opiekę wykwalifikowanych opiekunów i pielęgniarek, która ukierunkowana była na
ocenę ich stanu zdrowia, bieżącą obserwację i jego utrzymanie; zapewnienie odpowiedniej
czystości i zasad pielęgnacji. Ponadto pielęgniarki prowadziły dokumentację dotyczącą stanu
zdrowia mieszkańców.
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3) Udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw osobistych należała do zadań pracowników zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego,

głównie

pracowników

pierwszego

kontaktu i pracowników

socjalnych. Była to między innymi pomoc i asystowanie w trakcie załatwiania spraw urzędowych,
pomoc w pisaniu listów lub pism, utrzymanie kontaktów z rodziną i znajomymi, a także
zapewnienie bezpiecznego przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Pracownicy
pomagali w planowaniu i organizowaniu wyjazdów z mieszkańcami na zakupy oraz
gospodarowaniu własnymi środkami finansowymi przy ich dokonywaniu.
Mieszkańcy korzystali z pomocy personelu Domu, którego ważnym celem było nie tylko
wzmocnienie zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, ale również
szeroko rozumiane poradnictwo polegające na udzielaniu informacji i pomocy w zakresie
rozwiązywania spraw życiowych.

3. Opis usług wspomagających
1) Organizacja terapii zajęciowej
Terapia zajęciowa w 2015 roku, korzystając z bogatego wachlarza form i metod działania, dawała
mieszkańcom szanse i możliwości wyrażania siebie w indywidualnej formie, bazując na ich
predyspozycjach i możliwościach. Organizowane zajęcia wynikały z indywidualnych planów
wsparcia mieszkańców opracowanych przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy, koncentrując się
wokół treningów: funkcjonowania w życiu codziennym, zajęć ruchowych oraz zajęć
przygotowujących do podjęcia zatrudnienia. Oprócz typowych zajęć plastycznych, np. arteterapii
i zajęć manualnych, prowadzono zajęcia z zakresu ergoterapii (stolarstwo), zajęcia fotograficzne,
kulinarne, a także we współpracy z instruktorem ds. kulturalno-oświatowych organizowano
występy artystyczne i imprezy okolicznościowe. Ponadto organizowane były wystawy plastyczne
i fotograficzne prac mieszkańców oraz plenery malarskie.
Różnorodność przeprowadzonych zajęć terapeutycznych zaowocowała wieloma sukcesami
mieszkańców na polu artystycznym. Biorąc udział w różnorodnych konkursach na szczeblach
gminnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobyli wiele czołowych miejsc
i wyróżnień.
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2) Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
Do zadań rehabilitacji ruchowej w 2015 roku należało usprawnianie osób z naruszoną
sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu funkcjonalnego. Podstawę działań
stanowiła kinezyterapia, na którą składały się ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne wolne,
wspomagane, w odciążeniu, ćwiczenia izometryczne, równoważne, ćwiczenia manualne. Przy tego
typu aktywności wykorzystywało się UGUL z całym osprzętem (mankiety, pasy, podwieszki),
a także piłki rehabilitacyjne, wałki, gumy itp. Dodatkowo stosowano wybrane metody rehabilitacji:
NDT- Bobath, metodę Vojty, PNF, PIR, terapię mięśniowo-powięziową. Ważnym elementem był
również trening chodzenia oraz poprawa jego jakości przy wykorzystaniu toru do nauki chodu.
Integralną częścią rehabilitacji ruchowej były zabiegi fizykalne. Fizykoterapia obejmowała
zabiegi z wykorzystaniem: prądów stałych, zmiennych statycznych i dynamicznych, ultradźwięków,
promieni IR i światła spolaryzowanego. Wspomagająco stosowano różne techniki masażu
i kinesiotapingu.
Istotną grupę osób ćwiczących stanowiły osoby pełnosprawne, które ćwiczyły rekreacyjnie
(na ergometrach rowerowych, bieżni, steperze) lub wykonywały ćwiczenia siłowe (przy użyciu
urządzenia typu Atlas, sztangi i różnego rodzaju obciążników).
Typ zajęć ustalany był indywidualnie w oparciu o aktualny stan zdrowia, przebyte urazy, a także
predyspozycje mieszkańca. Plan ten był na bieżąco modyfikowany, często wymagał codziennych
zmian z uwagi nie tylko na stan fizyczny, ale również na stan psychiczny podopiecznych.
3) Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
W 2015 roku mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach religijnych (msze święte) w kaplicy
znajdującej się na terenie Domu w pierwszą i drugą niedzielę każdego miesiąca. Oprócz
odprawianych nabożeństw, ksiądz odwiedzał mieszkańców w ich pokojach. Zaspokojenie potrzeb
religijnych odbywało się również poprzez organizację spotkań i uroczystości, typu: Wielkanoc,
Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych, a także przez uczestnictwo
w pogrzebach zmarłych mieszkańców DPS Lubuczewo i członków rodzin mieszkańców.
W 2015 roku podopiecznym oferowano bogaty zakres zajęć i wydarzeń kulturalnooświatowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
Duże znaczenie we wzbogaceniu oferty kulturalno-oświatowej Domu miało podtrzymanie
współpracy z różnymi placówkami upowszechniania kultury, m.in. Biblioteką Pedagogiczną
w Słupsku,

Teatrem Nowym im. Witkiewicza w Słupsku, Multikinem, Słupskim Ośrodkiem
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Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potęgowie, Centrum Kultury Gminy Ustka, Szkołą
Podstawową we Wrześciu, Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku, Starostwem Powiatowym,
a także Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Ustce, Gminą Słupsk i portalem egminy.eu.
W ramach tejże współpracy zorganizowano i przeprowadzono liczne prezentacje dorobku
twórczego. Mieszkańcy brali również udział w wielu konkursach i spotkaniach artystycznych.
Bardzo ważnym punktem oferty kulturalnej Domu była działalność poszczególnych zespołów
prowadzonych przez instruktora ds. kulturalno-oświatowych:
a) teatralnego „Epitetem po Metaforze” (nagrody i wyróżnienia w przeglądach i konkursach
powiatowych, rejonowych oraz międzynarodowych; liczne występy dla różnych grup
społecznych),
b) wokalno-tanecznego „Singersi” (nagroda za udział w przeglądzie powiatowym; liczne
występy dla różnych grup społecznych),
c) Klubu Literacko-Redakcyjnego

„Echo

Depeesu” (nagrody literackie

i poetyckie

w konkursach na szczeblu powiatowym i międzynarodowym; wydanie trzech numerów
autorskiego pisma),
d) sportowej sekcji tenisa stołowego „Orły z Lubuczewa” (wysokie pozycje w Mistrzostwach
Gminy Słupsk).
Ponadto odbyły się cykliczne wyjazdy do kręgielni i miejscowości nadmorskich w celach
turystycznych i rekreacyjnych.
Podczas zajęć kulturalno-oświatowych w 2015 roku realizowane były założenia następujących
treningów:

savoir-vivre,

kulinarnego,

gospodarowania

własnymi

środkami

finansowymi,

edukacyjno-wychowawczego, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
uspołeczniania i grzeczności, biblioterapii, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, motywacyjnoaktywizacyjnego, teatralnego, muzykoterapii, filmoterapii, socjoterapii, informatycznego, turystyki,
rekreacji, arteterapii.
KALENDARIUM WYDARZEŃ
KULTURALNO-OŚWIATOWYCH I TERAPEUTYCZNYCH
DPS LUBUCZEWO W ROKU 2015
MIESIĄC
STYCZEŃ

WYDARZENIA


Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku

 Organizacja spotkania literacko-plastycznego „Z literaturą za pan brat”
 Dwukrotny wyjazd do Multikina w Słupsku na trzecią część filmu
pt. „Hobbit: Bitwa pięciu armii”
 Organizacja IV i V Turnieju Gry w Tenisa Stołowego o Puchar DPS
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Lubuczewo w ramach Ligi Tenisa Stołowego 2014/2015
 Udział sekcji tenisa stołowego DPS Lubuczewo „Orły z Lubuczewa”
w Turnieju o Grand Prix Miasta Sławno w Tenisie Stołowym 2014/2015
(VIII miejsce mieszkańca DPS Lubuczewo)
 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka oraz wizyty
Dyrektora PFRON-u Pana Dariusza Majorka – wręczenie nagrody
mieszkance DPS Lubuczewo za zajęcie III miejsca w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym
 Organizacja II Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar DPS
Lubuczewo między zespołami z DPS Lubuczewo i MOS Ustka
(II miejsce mieszkańca DPS Lubuczewo)
 Udział

mieszkańca

DPS

Lubuczewo

w

konkursie

malarskim

pt. ”Niekontrolowany Obszar Wrażliwości Artystycznej” zorganizowanym
przez Słupski Ośrodek Kultury
 Organizacja zajęć z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
 Organizacja spotkania Terapeutycznej Grupy Wsparcia
LUTY

 Organizacja VI Turnieju Gry w Tenisa Stołowego o Puchar DPS
Lubuczewo w ramach Ligi Tenisa Stołowego 2014/2015
 Organizacja dyskoteki karnawałowej
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Organizacja spotkania literacko-plastycznego „Z literaturą za pan brat” –
prezentacja wierszy autorskich mieszkańca DPS Lubuczewo
 Organizacja spotkania Terapeutycznej Grupy Wsparcia
 Organizacja „Balonowego Show” – twistowania balonów
 Wyjazd na Bal Walentynkowy do DPS Machowino
 Organizacja II Słodkiego Balu Czwartkowego dla mieszkańców DPS
Lubuczewo, DPS Machowino, DPS Machowinko i DPS Przytocko
 Organizacja II edycji konkursu kulinarnego „Master Szef” – „Master Szef
Walentynkowy”
 Wyjazd na basen do Parku Wodnego w Redzikowie
 Organizacja III edycji „Karaoke Show o Złoty Mikrofon”
 Organizacja Debaty Wyborczej kandydatów na Przewodniczącego
Samorządu Mieszkańców
 Organizacja wyboru Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców DPS
Lubuczewo
 Organizacja zajęć z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych oraz

7

słuchania poezji śpiewanej
 Udział w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Plastycznym „Moja
Gwiazdka dla Mikołaja, czyli Moja Gwiazdka Miłości” zorganizowanym
przez portal egminy.eu
(I i III miejsce mieszkańców DPS Lubuczewo w kategorii plastycznej)
 Udział członków sekcji tenisa stołowego sekcji DPS Lubuczewo „Orły
z Lubuczewa” w II Mistrzostwach Gminy Słupsk w Tenisie Stołowym
w Jezierzycach
(VII, VIII, XVI i XXI miejsce mieszkańców DPS Lubuczewo)
MARZEC

 Organizacja spotkania Terapeutycznej Grupy Wsparcia
 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Kobiet – „Mega Show dla
Kobiet”
 Organizacja gościnnego występu z okazji Dnia Kobiet grup artystycznych
DPS

Lubuczewo

„Epitetem

po

Metaforze”

i

„Singersów”

dla

mieszkańców Lubuczewa w świetlicy wiejskiej w Lubuczewie
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Organizacja spotkania literackiego „Z literaturą za pan brat” oraz zajęć
z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
 Organizacja warsztatów teatralnych grup DPS Lubuczewo – MOS Ustka
w ośrodku w Ustce
 Udział

w

konkursie

plastycznym

na

„Pisankę

Wielkanocną”

zorganizowanym przez DPS w Przytocku i SOSW w Damnicy
 Udział w konkursie plastycznym na „Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową we Wrześciu
 Gościnny występ poetycko-muzyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej
z Wrześcia
 Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru – prapremiera
konkursowej autorskiej sztuki kabaretowej pt. „Wesele pod Brodą”
w wykonaniu grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
 Organizacja Powitania Wiosny – „Wiosennego grillowania”
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” w VIII
Powiatowym Przeglądzie Kabaretów Wszelakich „Obciach” Kobylnica
2015 z autorską sztuką kabaretową „Wesele pod Brodą”
(III miejsce grupy teatralnej)
 Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru – wyjazd do
Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku na spektakl pt. „Mistrz
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i Małgorzata”
 Udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Poezji Osób Niepełnosprawnych
„Słowa, dobrze, że jesteście” zorganizowanym przez „Republikę Marzeń
Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej
KWIECIEŃ

 Organizacja Spotkania Wielkanocnego – prezentacji Drogi Krzyżowej
 Organizacja spotkania literackiego „Z literaturą za pan brat” oraz zajęć
z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
 Organizacja VII, VIII, IX i X Turnieju Gry w Tenisa Stołowego o Puchar
DPS Lubuczewo w ramach Ligi Tenisa Stołowego 2014/2015
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Organizacja II Mistrzostw Gry w Bilard DPS Lubuczewo 2015 o tytuł
mistrzowski
 Organizacja II Turnieju Dowcipu o „Złoty Uśmiech” DPS Lubuczewo
2015
 Organizacja kulinarnych obchodów Dnia Czekolady
 Dwukrotna organizacja warsztatów teatralnych w DPS Lubuczewo grup
„Epitetem po Metaforze” z DPS Lubuczewo i „Eksperyment” z MOS
Ustka – przygotowania autorskiego spektaklu pt. „Teatr dwóch światów”
 Organizacja Turnieju Gier Stolikowych
 Organizacja III Mistrzostw Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora DPS
Lubuczewo 2015 i tytuł mistrzowski
 Dwukrotna organizacja warsztatów teatralnych w MOS Ustka grup
„Epitetem po Metaforze” z DPS Lubuczewo i „Eksperyment” z MOS
Ustka – przygotowania autorskiego spektaklu pt. „Teatr dwóch światów”
 Organizacja III edycji Turnieju Muzycznego „Jaka to melodia? O Złotą
Nutkę”
 Organizacja dyskoteki „W rytmie disco”
 Organizacja II Quizu Historycznego w ramach obchodów świąt majowych

MAJ

 Organizacja warsztatów teatralnych DPS Lubuczewo – MOS Ustka
w Zaleskich oraz w Lubuczewie – przygotowania autorskiego spektaklu
pt. „Teatr dwóch światów”
 Organizacja spotkania literacko – redakcyjnego „Z literaturą za pan brat”
oraz zajęć z kaligrafii i pisania krótkich form użytkowych
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
w IV Przeglądzie Twórczości Młodzieży „Przetwornik” Police 2015
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z autorskim spektaklem „Teatr

dwóch światów”

zrealizowanym

we współpracy z wychowankami MOS Ustka
 Organizacja spotkania Terapeutycznej Grupy Wsparcia
 Udział członków szkółki wędkarskiej „Rybołów” z DPS Lubuczewo
w III zawodach wędkarskich o „Puchar Złotej Rybki” Ostrów – Mausz
 Organizacja II obchodów Święta Polskiej Muzyki i Plastyki
 Organizacja spotkania teatralnego – prezentacja premierowego spektaklu
„Teatr dwóch światów” w wykonaniu grupy teatralnej „Epitetem po
Metaforze” z DPS Lubuczewo i „Eksperyment” z MOS Ustka
 Udział w sportowym festynie integracyjnym w DPS w Przytocku
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” w XXII
Konfrontacjach Młodzieżowych Grup Teatralnych w Słupsku
(wyróżnienie przyznane grupie teatralnej)
 Dwukrotna organizacja wyjazdu do Słupska na mecz koszykówki
 Organizacja II edycji konkursu kulinarnego „Top Szef”
 Wyjazd członków szkółki wędkarskiej „Rybołów” z DPS Lubuczewo na
wędkowanie do Rowów
 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Matki
 Udział i gościnny występ członków grup „Epitetem po Metaforze”
i „Singersi” z DPS Lubuczewo w XV obchodach Dnia Godności i Walki
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Słupsku
CZERWIEC

 Udział mieszkańców w festynie integracyjnym zorganizowanym przez
DPS Machowino
 Udział w konkursie plastycznym pt. „Słupsk pięknieje na wiosnę”
zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku
(II miejsce mieszkanki DPS Lubuczewo)
 Gościnny występ członków grupy teatralnej i tanecznej DPS Lubuczewo
„Epitetem po Metaforze” i „Singersi” podczas festynu na rzecz zwierząt
zorganizowanym w świetlicy wiejskiej w Lubuczewie
 Gościnny występ członków grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem
po Metaforze” dla niepełnosprawnych dzieci z Chicago z fundacji „Patria”
w ramach programu wymiany z Gminą Słupsk „Malujemy Historię –
Pokonujemy Granice” w świetlicy wiejskiej w Lubuczewie
 Udział członków grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po
Metaforze” w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych
w Tczewie
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(wyróżnienie przyznane grupie teatralnej)
 Udział twórców DPS Lubuczewo w Ogólnopolskich Prezentacjach
Artystycznych Niepełnosprawnych w Ustce podczas koncertu artystów
Teatru Życia im. ks. Jana Chrapka pt. „Przyjaciele po to są”
 Udział członków grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po
Metaforze” w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości w Chmielnie
 Organizacja festynu integracyjnego DPS Lubuczewo pt. „Hollywood
w Lubuczewie. Na Czerwonym Dywanie” dla 9 DPS-ów i ŚDS-ów
 Udział mieszkańców w festynie integracyjnym zorganizowanym przez
DPS Czarne
 Organizacja spotkania Terapeutycznej Grupy Wsparcia
LIPIEC

 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Organizacja „Owocowego pikniku nad rzeką”
 Organizacja pleneru malarsko – poetycko – muzycznego pt. „Zaklęte
w sztuce”
 Organizacja wycieczek do: Poddąbia, Słupska (również gra w kręgle),
Ustki, Malborka i Rowów
 Organizacja Dnia Carving’u – rzeźbienia w warzywach i owocach
 Organizacja dyskoteki
 Dwukrotna organizacja gier i zabaw sportowych na świeżym powietrzu
 Organizacja wyjazdu na wędkowanie do Łękwicy
 Organizacja wakacyjnego grillowania
 Organizacja I Turnieju Wiedzy o Filmie o tytuł „Mistrza wiedzy filmowej”

SIERPIEŃ

 Organizacja wycieczki do Rowów
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Udział

i

współorganizacja

XIII

Rajdu

Rowerowego

Osób

Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli
 Organizacja zabawy „Randka w ciemno”
 Organizacja wystawy prac plastycznych mieszkańców DPS Lubuczewo
pt. „Pralnia obrazów, czyli sztuka dla każdego” w DPS Lubuczewo
 Organizacja gier i zabaw sportowych na świeżym powietrzu
 Organizacja dyskoteki z konkursami
 Organizacja wakacyjnego grillowania
 Organizacja wyjazdu na wędkowanie do Łękwicy
 Gościnny występ grupy teatralnej i tanecznej DPS Lubuczewo podczas
XI Jarmarku Słonecznikowego w Gogolewku
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WRZESIEŃ

 Wyjazd na zabawę taneczno – integracyjną do DPS w Czarnem
 Dwukrotna organizacja wyjazdu na wędkowanie do Łękwicy
 Dwukrotna organizacja wycieczki do Słupska
 Udział mieszkańców DPS Lubuczewo w XIII Międzynarodowym
Konkursie Rysunku Satyrycznego „KARPIK” 2015 Niemodlin – Polska
 Udział mieszkańców DPS Lubuczewo w Międzynarodowym Konkursie
Literacko – Plastycznym pt. „Taką Cię kocham, moja Polsko”
zorganizowanym przez portal egminy.eu
(I miejsca dwóch mieszkańców DPS Lubuczewo oraz grupy teatralnej
„Epitetem po Metaforze”)
 Wyjazd piętnastu mieszkańców DPS Lubuczewo na turnus rehabilitacyjny
do Darłowa
 Organizacja wycieczki do Czołpina
 Organizacja grillowania na pożegnanie lata
 Udział mieszkańca DPS Lubuczewo w konkursie fotograficznym
„Przyroda Powiatu w obiektywie – edycja 2015” ogłoszonym przez
Starostę Słupskiego
(III miejsce i wyróżnienie mieszkańca DPS Lubuczewo)
 Organizacja wystawy prac plastycznych mieszkańców DPS Lubuczewo
pt. „Świat obrazów i fotografii” w DPS Lubuczewo

PAŹDZIERNIK

 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
w Słupsku pod patronatem Starosty Słupskiego
 Organizacja Spotkania Teatralnego – prezentacja sztuki pt. „Miłość
w czasach popkultury” w wykonaniu grupy teatralnej DPS Lubuczewo
„Epitetem po Metaforze” mieszkańcom Domu
 Organizacja „Karaoke show imieninowo – tanecznego”
 Przeprowadzenie spotkania literacko – plastycznego „Z literaturą za pan
brat”
 Organizacja dyskoteki z konkursami i nagrodami
 Organizacja wyjazdu do Multikina w Słupsku na film pt. „Marsjanin 3D”
 Organizacja „Konfrontacji poetyckich” poetów DPS Lubuczewo
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Organizacja „Karaoke Show – wspomnień dawnych lat”
 Wyjazdy na groby zmarłych mieszkańców DPS Lubuczewo
 Organizacja spotkania literackiego „Echo Awards 2015” i premiera 5-go
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numeru pisma mieszkańców DPS Lubuczewo pt. „Echo Depeesu”
LISTOPAD

 Organizacja III edycji konkursu kulinarnego „Master Szef” o tytuł
„Najlepszego Kucharza Domu”
 Udział grupy tanecznej DPS Lubuczewo „Singersi” i poetów z DPS
Lubuczewo w Konfrontacjach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Słupskiego
 Wyjazd do Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku na spektakl
pt. „Edyp i Antygona” na podstawie dramatów Sofoklesa
 Organizacja II Turnieju Wiedzy o Polsce o tytuł „Mistrza Wiedzy o Polsce
2015”
 Wręczenie wyróżnień kilkudziesięciu mieszkańcom DPS Lubuczewo
w ramach rehabilitacji społecznej za 2015 rok
 Wyjazd na Bal Andrzejkowy do Machowina
 Występ okazjonalny dzieci ze Szkoły Podstawowej we Wrześciu z okazji
obchodów Dnia Seniora
 Organizacja Balu Andrzejkowego DPS Lubuczewo

GRUDZIEŃ

 Organizacja IV edycji zabawy muzycznej „Karaoke Show o Złoty
Mikrofon”
 Występ grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” dla
społeczności Machowina na świetlicy wiejskiej w Machowinie –
organizacja I Integracyjnego Spotkania Twórczego między Klubem
Seniora z Machowina i mieszkańcami DPS Lubuczewo
 Organizacja III edycji zabawy kulinarnej „Top Szef” – mikołajkowego
konkursu kulinarnego
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku i Biblioteki Głównej
Akademii Pomorskiej w Słupsku
 Wyjazd do kręgielni w Słupsku
 Organizacja IV edycji turnieju muzycznego „Jaka to melodia? O Złotą
Nutkę”
 Wręczenie nagród Dyrektora w ramach rehabilitacji społecznej za 2015r.
 Organizacja uroczystego kolędowania
 Organizacja uroczystej kolacji wigilijnej DPS Lubuczewo
 Uzyskanie przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie certyfikatu
„Miejsce Przyjazne Seniorom” – akceptacja komisji akredytacyjnej
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Seniorów, w skład której wchodzą:
Stowarzyszenie Horyzont ze Słupska, Miejska Biblioteka Publiczna
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w Słupsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, Gmina Słupsk,
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku
 Zabawa sylwestrowa przygotowana przez Samorząd Mieszkańców DPS
Lubuczewo

4) Zapewnienie warunków do rozwijania samorządności mieszkańców
Organizacja Domu zapewniała warunki do rozwoju samorządności, której zasady funkcjonowania
określa Regulamin Samorządu Mieszkańców. W 2015 roku aktywnie działała Rada Mieszkańców
reprezentowana przez przewodniczącego, dwóch zastępców i czterech członków. Miała ona
możliwość współdecydowania o sprawach bytowych, formach zajęć kulturalnych i rekreacyjnych
oraz w zakresie pozostałych usług świadczonych przez Dom. Rada na spotkaniach z mieszkańcami
ustalała plan działań, rozmawiała o wspólnych problemach i sposobach ich rozwiązywania.
W Domu istnieją stosowne procedury regulujące zasady współżycia społecznego. Mieszkańcy
mieli zapewniony stały dostęp do informacji o prawach i obowiązkach mieszkańców.

5) Zapewnienie kontaktu z psychologiem
Kontakt z psychologiem odbywał się poprzez terapię psychologiczną – psychoterapię
indywidualną i grupową oraz poradnictwo psychologiczne w ramach treningu emocjonalnego
i treningu podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy (komunikację). Warunki rozmowy
i kontaktu z mieszkańcami, które odbywały się w ich pokojach i gabinecie psychologa,
gwarantowały poczucie bezpieczeństwa, swobodę i możliwość pełnego skupienia się na aktualnych
problemach.
Zadania psychologa realizowane w 2015 roku: diagnoza problemów i potrzeb mieszkańców oraz
możliwości ich zaspokojenia; pomoc i udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
konfliktowych; rozwijanie i usprawnienie funkcjonowania poznawczego mieszkańców; dbanie
o szeroko rozumiany dobrostan emocjonalny, psychiczny mieszkańców.
Program oddziaływań terapeutycznych pomagał również nowym mieszkańcom w procesie
adaptacyjnym.

Kontynuowana

była także „grupa wsparcia” obejmująca przedstawicieli

mieszkańców, terapeutów i opiekunów. Ideą tej społeczności było dążenie do skonfrontowania
i analizy motywów kierujących podopiecznymi oraz przeciwdziałanie pogorszeniu ich
funkcjonowania. Dzięki „grupie wsparcia” możliwe było bieżące dopasowywanie wymagań do
potrzeb mieszkańców.
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6) Praca socjalna
W 2015 roku w ramach pracy socjalnej podjęto następujące czynności:
a) przeprowadzono wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osób kierowanych do
naszego Domu, udzielając jednocześnie pełnej informacji o zasadach pobytu i sposobie
funkcjonowania placówki,
b) prowadzono sprawy związane z zameldowaniem i wymianą dowodów osobistych
mieszkańców,
c) złożono wnioski do PFRON w celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
dla mieszkańców,
d) przygotowano dokumentację do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
oraz

orzecznictwa

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

celem

ustalenia

stopnia

niepełnosprawności dla mieszkańców,
e) przeprowadzono wywiady środowiskowe związane ze zmianą dochodu własnego
mieszkańca, zmianą odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i aktualizacją do
ośrodków pomocy społecznej dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe,
f) złożono wnioski o ustalenie prawa do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
g) współpracowano z sądami, kuratorami zawodowymi oraz kuratorami i opiekunami
prawnymi ubezwłasnowolnionych mieszkańców,
h) udzielano pomocy w zakupie odzieży, obuwia oraz artykułów higieny osobistej
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb mieszkańca oraz jego możliwości finansowych,
i)

nawiązywano oraz utrzymywano kontakty z rodzinami, a także organizowano wyjazdy
mieszkańców na urlopy i święta do domów rodzinnych,

j) dokonywano rozliczeń za okresy nieobecności mieszkańców w Domu (pobyty na urlopach
i w szpitalach),
k) prowadzono akta osobowe mieszkańców,
l) załatwiano sprawy związane z pogrzebem zmarłych mieszkańców,
m) udzielano pomocy w sprawach spłat zadłużeń i zobowiązań komorniczych,
n) współpracowano z pozostałymi pracownikami w ramach zespołu terapeutycznego,
o) współpracowano z Radą Mieszkańców celem poszukiwania optymalnych sposobów
rozwiązania istniejących problemów,
p) sporządzano sprawozdania: okresowe, półroczne, roczne,
q) zapewniano przestrzeganie praw mieszkańców i dostępność do tych praw.
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7) Dostęp do świadczeń zdrowotnych i zabezpieczenie usług pielęgniarskich
W tutejszym Domu przywiązuje się bardzo dużą uwagę do zapewnienia mieszkańcom jak
najlepszej opieki medycznej i pielęgniarskiej.
W 2015 roku mieszkańcy mieli stały dostęp do usług medycznych w ramach Indywidualnej
Praktyki Lekarza POZ świadczącego usługi we Wrześciu, jak również opieki psychiatrycznej
w Słupsku. Usługi lekarskie były również realizowane na terenie Domu w gabinecie
pielęgniarskim. W trudnych i nagłych przypadkach kontaktowano się z lekarzami telefonicznie.
Wszelkie konsultacje specjalistyczne odbywały się zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego.
Usługi pielęgniarskie udzielane były także przez pielęgniarkę środowiskową pracującą w ramach
umowy z NFZ.
Wykwalifikowana kadra pielęgniarek przez cały rok sprawowała całodobową opiekę nad
mieszkańcami. Uczestniczyły one w realizacji zadań związanych z zapewnieniem opieki
i wykonywały na zlecenie lekarskie wszelkiego rodzaju zabiegi pielęgniarskie: iniekcje
domięśniowe, iniekcje podskórne, badania EKG, pomiar glukozy we krwi, pomiar ciśnienia
tętniczego, opatrunki specjalistyczne. Przygotowywały mieszkańców do badań diagnostycznych
(USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, gastroskopii, kolonoskopii).
Liczba konsultacji specjalistycznych w 2015 roku:
a) okulista

13

b) dermatolog

8

c) chirurg

3

d) ortopeda

3

e) endokrynolog

30

f) onkolog

6

g) neurolog

6

h) stomatolog

26

i) urolog

2

j) hematolog

1

Liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych w 2015 roku:
a) tomografia komputerowa

12

b) rezonans magnetyczny

1

c) USG

8

d) RTG

14
16

e) kolonoskopia

2

f) gastroskopia

2

W 2015 roku mieszkańcy Domu byli 25-krotnie hospitalizowani. Na wizyty lekarskie i poradnie
specjalistyczne oraz do szpitala mieszkańcy dowożeni byli samochodem służbowym. Dom
zapewniał pomoc w zaopatrzeniu w środki pomocnicze, sprzęt ortopedyczny, realizowano wnioski
na zakup pieluchomajtek i wkładek anatomicznych we współpracy z NFZ. Przeprowadzono
również szczepienia przeciw grypie w ramach profilaktyki zdrowotnej.

4. Zatrudnienie
1. Wykształcenie kadry
a)
b)
c)
d)

wyższe
26
średnie
24
zawodowe
6
podstawowe 6

2. Struktura zatrudnienia w 2015 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

8

Działalność administracyjna

6

Działalność gospodarcza

13
Suma:

62
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5. Szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Data

Podmiot prowadzący

Temat szkolenia

Liczba
uczestników

23.01.2015

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ze

KONSFIN

1

Zamówienia publiczne poniżej 30.000Euro

Centrum Szkoleniowe

2

oraz

PRZETARGI PUBLICZNE

szczególnym uwzględnieniem zmian w
2015r.
27.01.2015

przygotowanie

rocznego

z

sprawozdania

udzielonych

zamówień

publicznych za rok 2014 – uprawnienia i
obowiązki

Zamawiającego,

kontrola i

odpowiedzialność
04.03.2015

Prawo zamówień publicznych po

LEX-KLASS

5

Środkowopomorskie

5

nowelizacjach – kurs podstawowy I
stopnia – Zamówienia do 30.000Euro
05.03.2015

Zagadnienia

praktyczne

–

wydatki

strukturalne, sprawozdanie Rb-Ws oraz

Centrum Edukacji

odpowiedzialność
księgowego
sektora

i

dyrektora,

głównego

Samorządowej i

pracowników

instytucji

Specjalistycznej

finansów

publicznych

–

po

kolejnej zmianie przepisów w 2014 r.
31.03.-01.04.2015

Ochrona danych osobowych w

Regionalny Ośrodek Polityki

jednostkach organizacyjnych pomocy

Społecznej Urzędu

społecznej

Marszałkowskiego

1

Województwa Pomorskiego
14.04.2015

Trening umiejętności komunikacyjnych

Biuro Promocji Pracy

dla pracowników pierwszego kontaktu w

Socjalnej i Edukacji

36

domu pomocy społecznej
15.04.2015

Wynagrodzenia 2015

STANISŁAWSCY

1

16-17.04.2015

Progman Kadry,Płace, Zlecone w sferze

WOLTERS KLUWER

1

Intendent w zakładzie żywienia

AP Edukacja Centrum

2

zbiorowego

Szkoleniowe

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Verte Centrum Szkoleń i

wchodzące w życie od 16.07.2015 i od

Rozwoju Kadr

budżetowej
16.10.2015

16.10.2015

1

01.01.2016 oraz nieprawidłowości w
ewidencji księgowej w jednostkach sektora
finansów publicznych
22-23.10.2015

Kadry w samorządzie od AdoZ

Środkowopomorskie

1

18

Centrum Edukacji
Samorządowej i
Specjalistycznej
26.10.2015

Kontrola Zarządcza

INFOS Centrum Szkoleń i

5

Doradztwa Prawnego
27.10.2015

Prawa mieszkańca w domu pomocy

Biuro Promocji Pracy

społecznej oraz kierunki prowadzonej

Socjalnej i Edukacji

60

terapii, a także metody pracy z
mieszkańcami. Zasady stosowania
przymusu bezpośredniego w DPS.
11.12.2015

VAT w jednostkach z uwzględnieniem

Verte Centrum Szkoleń i

najnowszych zmian-skutki wyroku TSUE

Rozwoju Kadr

2

z 29 września 2015r. wraz z wybranymi
zagadnieniami z księgowości w
jednostkach

Suma:

123
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6. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Dział 852 rozdział 85202
Paragraf

Kwota

Nazwa

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

146 197,84

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

362 927,49

4120

Składki na Fundusz Pracy

38 916,16

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 475,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

461 452,39

4220

Zakup środków żywności

379 478,42

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

34 892,88

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 748,00

4300

Zakup usług pozostałych

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i podatki

4440

Odpisy na ZFŚS

82 121,18

4480

Podatek od nieruchomości

10 969,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

4520

Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

20 099,87

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26 431,50

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 731,00

X

RAZEM

19 992,32
2 010 980,00

36 000,00
113 193,43

139 492,17
2 663,45
836,00
9 380,00

12,00
228,00
51,01
9 980,00

3

940 249,11
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7. Wysokość średniego wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie: 2 670,72 zł.
8. Inne działania (remonty, modernizacja lub inne podjęte w 2015 roku)
1) Wydatki konserwacyjne budynku
a) roboty konserwacyjne przy polbruku polegające na usunięciu wykwitów, naprawie pęknięć,
wyrównaniu zapadniętej nawierzchni: 12 500,00 zł,
b) roboty malarskie na stołówce i w kaplicy - pomalowanie kasetonów na suficie i powierzchni
ścian: 5 300,00 zł.
2) Wydatki majątkowe
a) podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach – przebudowa istniejących balustrad
poprzez dodanie dodatkowych rur ze stali nierdzewnej, które zabezpieczają mieszkańców
przed próbami samobójczymi na holach; koszty finansowe: 14 377,50 zł,
b) modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref
przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Okres realizacji zadania
2015-2016 rok.
W roku 2015 została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji dwóch
klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz dokumentacja projektowa wyznaczenia trzech
stref zamkniętych na oddziałach znajdujących się na piętrze oraz na parterze na terenie
stołówki za kwotę 12 054 zł, na podstawie której w roku 2016 zamierzamy zrealizować
projekt. Wykonane prace inwestycyjne będą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu,
umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonej strefy oraz ułatwiać przeprowadzanie skutecznej
akcji gaśniczej poprzez zapobieżenie nadmiernemu ograniczeniu widoczności oraz
zmniejszyć straty materialne spowodowane działaniem dymu oraz wysoką temperaturą
gazów pożarowych. Koszty finansowe na rok 2015-2016 to łączna kwota 67 054 zł.
3) Zrealizowano również:
a) wymianę mebli w 10 pokojach mieszkalnych oraz na stołówce,
b) pozyskano nieodpłatnie artykuły spożywcze na kwotę 10 724,24 zł,
c) utworzono stolarnię w ramach dodatkowych zajęć rehabilitacji społecznej (adaptacja
pomieszczenia gospodarczego),
d) zakupiono zestaw dwóch kotłów przechylnych KEP-30.1x2 do kuchni.
W grudniu 2015 roku Dom otrzymał Certyfikat III Edycji Akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”
Stowarzyszenia „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Seniorów”.
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