Sprawozdanie z działalności
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
w 2016 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, 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 2016 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) 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 szefem kuchni. Średni koszt wyżywienia w 2016 roku: 9,16 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
Usługi opiekuńcze, całodobową pomoc w czynnościach życia codziennego, jak i wsparcie
psychiczne mieszkańcom zapewniała kadra pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Usługi
dostosowane

były

do

szczególnych

potrzeb

wynikających

z

rodzaju

schorzenia

lub

niepełnosprawności. Pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego przez cały rok aktywizowali
mieszkańców do zwiększenia samodzielności. Głównym celem Domu była realizacja następujących
wartości: uszanowanie godności, prywatności, intymności i niezależności.
2) Pielęgnacja
Usługi

pielęgnacyjno-opiekuńcze

skupiały

się

na

utrzymaniu

zdrowia

mieszkańców,

podtrzymaniu ich sprawności i pomocy w realizacji potrzeb. Zapewnienie odpowiedniej czystości
i prawidłowych zasad pielęgnacji dały mieszkańcom poczucie komfortu, ale również wdrażało ich
do dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. W stosunku do osób leżących i poruszających się
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na wózkach stosowana była profilaktyka przeciwodleżynowa i przeciwodparzeniowa. Mieszkańcy
otrzymywali pomoc przy kąpielach, myciu, ubieraniu, karmieniu. Całodobowa opieka opiekunów
i pielęgniarek (również w sytuacjach nagłych i wtedy, kiedy stan zdrowia mieszkańca wymagał
podjęcia dodatkowych czynności), skupiała się także na czynnościach pielęgnacyjnych
i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.
3) Udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw osobistych należała do zadań pracowników zespołu
opiekuńczo-terapeutycznego, głównie pracownika pierwszego kontaktu i pracownika socjalnego.
Była to między innymi pomoc i asystowanie w trakcie wykonywania spraw urzędowych czy też
podczas konsultacji lekarskich, zachęcanie do kontaktów osobistych, telefonicznych i listownych
z rodziną, nawiązywanie i utrzymanie kontaktów ze społecznością lokalną. Pracownicy pomagali
w planowaniu i organizowaniu wyjazdów z mieszkańcami na zakupy oraz doradzali przy ich
dokonywaniu.
Mieszkańcy na co dzień korzystali z pomocy personelu Domu, którego ważnym celem było nie
tylko wzmocnienie zdolności osób do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, ale
również szeroko rozumiane poradnictwo, polegające na udzielaniu informacji, wskazówek
i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

3. Opis usług wspomagających
1) Organizacja terapii zajęciowej
W 2016 roku celem nadrzędnym w pracy terapeutycznej na zajęciach podczas terapii zajęciowej
było

wspomaganie

wszechstronnego

rozwoju

osobowego

mieszkańców

w

wymiarze

intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym, moralnym, zdrowotnym, społecznym, estetycznym.
Szczególny nacisk został położony, aby rozwijać: zdolności do samodzielnego wykonywania
czynności życia codziennego, zaradność osobistą, samodzielność społeczną, umiejętności
interpersonalne,

w tym komunikowanie się oraz współpracę w grupie,

uczestnictwo

w życiu społeczności lokalnej, umiejętności niezbędne we współżyciu i współpracy, sprawność
ruchowo-manualną. Pracowano w atmosferze wzajemnego szacunku, dialogu, zrozumienia
i wspólnego rozwiązywania problemów. Dobór metod i technik pracy uzależniony był od ich
indywidualnych możliwości i potrzeb. Przeprowadzono następujące formy zajęć w ramach
rehabilitacji społecznej:
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 trening funkcjonowania w życiu codziennym: trening ekonomiczny, kulinarny, utrzymania
czystości i porządku oraz wyglądu zewnętrznego,
 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 trening motywacyjno-aktywizacyjny,
 trening umiejętności spędzania czasu wolnego: trening uspołeczniania (udział w balach,
przeglądach artystycznych, konkursach, festynach, turniejach, spotkaniach religijnych),
muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, zabawoterapia,
 terapię manualną: arteterapię (terapię sztuką), ergoterapię (krawiectwo, stolarstwo), trening
techniczny,
 zajęcia informatyczne,
 zajęcia sportowe – gra w kręgle, tenis, bilard,
 rekreację: wycieczki, rajdy rowerowe; sylwoterapię i estetoterapię: wędkowanie, zajęcia na
basenie, spacery.
2) Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
Jednym z elementarnych celów rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie zakłóconych funkcji przy
użyciu odpowiednio dobranych ćwiczeń. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone były według
programu opracowanego indywidualnie dla każdego mieszkańca z uwzględnieniem jednostki
chorobowej oraz aktualnego stanu zdrowia. Program rehabilitacyjny miał na celu poprawę ogólnej
sprawności

psychofizycznej,

koordynacji

wzrokowo-ruchowej,

kształtowania

korzystnych

nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Podstawową
formą pracy były metody kinezyterapeutyczne oraz zabiegi fizykalne.
Mieszkańcy brali również udział w zorganizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych.
30 lipca 2016 roku uczestniczyli w Integracyjnym XIV Rajdzie Osób Niepełnosprawnych im.
Stanisława Kądzieli, w którym udział wzięły osoby niepełnosprawne oraz pełnosprawni
mieszkańcy Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Ustka. 25 sierpnia 2016 roku w Ustce zorganizowana
została I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych z 48 zawodnikami z: SOSW w Lubaniu, WTZ
w Bełchatowie, WTZ PZN w Słupsku, ŚDS w Rumsku, DPS w Machowinie, DPS w Machowinku,
DPS w Przytocku oraz DPS w Lubuczewie. Zawodnicy brali udział w sześciu konkurencjach
sportowych (bieg na 60m., sztafeta 4x60m., rzut do celu, wyścigi rzędów, rzut piłką lekarską,
strzały na bramkę) zakończonych towarzyskim meczem w zbijaka. Każdy z uczestników dostał
pamiątkowy medal oraz nagrodę rzeczową.
Imprezy te miały na celu integrację i dowartościowanie osób niepełnosprawnych, wspólną
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rywalizację, wymianę doświadczeń, nawiązanie przyjaźni, zapewnienie poczucia sukcesu oraz
zdrowego, aktywnego wypoczynku.
3) Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
W 2016 roku mieszkańcy uczestniczyli w mszach świętych w kaplicy znajdującej się na terenie
Domu dwa, a następnie raz w miesiącu (w pierwszą niedzielę miesiąca), jak również mieli
indywidualny kontakt z księdzem w swoich pokojach. Zaspokojenie potrzeb religijnych odbywało
się również poprzez organizację następujących spotkań, uroczystości i wyjazdów: Wielkanocy,
Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych, uczestnictwa w pogrzebach mieszkańców
Domu oraz wyjazdów na groby członków rodzin oraz byłych mieszkańców.
W 2016 roku oferowano bogaty zakres zajęć kulturalno-oświatowych w ramach rehabilitacji
społecznej, w tym: wydarzenia zorganizowane, sportowe, turystyczne i rekreacyjne. Prowadzono
również sekcje zainteresowań, m.in. teatralną, taneczną, literacką, fotograficzną. Współpracowano
z różnymi placówkami upowszechniania kultury: Biblioteką Pedagogiczną w Słupsku, Biblioteką
Główną Akademii Pomorskiej w Słupsku, Teatrem Nowym im. Witkiewicza w Słupsku,
Multikinem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potęgowie, Centrum Kultury Gminy Ustka, Szkołą
Podstawową we Wrześciu, Starostwem Powiatowym, Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną
Gminy Słupsk i portalem egminy.eu. W ramach tejże współpracy przeprowadzono liczne
prezentacje dorobku twórczego, jak również korzystano z oferty kulturalnej ww. placówek. Bardzo
ważnym wydarzeniem była organizacja autorskiego I Letniego Festiwalu Prezentacji Scenicznych
Osób Niepełnosprawnych „Kolorowe Anioły” 19 sierpnia 2016 roku w Rowach we współpracy
z Centrum Kultury Gminy Ustka, a także realizacja autorskiego projektu „Artystycznie
intelektualni, czyli 10 dni dla kultury” we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lubuczewa,
który trwał od sierpnia do października 2016 roku (w ramach projektu Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy Słupsk „Razem ku kulturze – Etap II” dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury w Programie „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016”).
Mieszkańcy Domu brali również udział w wielu konkursach i spotkaniach artystycznych. Ich
działalność twórcza prezentowana była na łamach „Biuletynu Powiatu Słupskiego”, „Wieści
z Gminy Ustka”, „Naszej Gminy Naszego Życia” (gazeta Gminy Słupsk), a także promowana na
stronie internetowej www.dpslubuczewo.pl
W ramach oferty kulturalnej Domu prowadzona była działalność poszczególnych zespołów
artystycznych prowadzonych przez instruktora ds. k/o:
a) teatralnego „Epitetem po Metaforze” (nagrody i wyróżnienia w przeglądach i konkursach
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powiatowych,

rejonowych

oraz

międzynarodowych;

występy

dla

różnych

grup

społecznych),
b) wokalno-tanecznego „Singersi” (występy dla różnych grup społecznych),
c) Klubu Literacko-Redakcyjnego „Echo Depeesu” (udział w ogólnopolskim konkursie
literackim),
d) sportowej sekcji tenisa stołowego „Orły z Lubuczewa” (wysokie pozycje w Mistrzostwach
Gminy Słupsk).
Ponadto odbyły się cykliczne wyjazdy do:
 Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku,
 Biblioteki Głównej Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 Multikina,
 Teatru Nowego im. S. Witkiewicza w Słupsku,
 kręgielni,
 różnych miejscowości w celach turystycznych i rekreacyjnych.
Podczas zajęć kulturalno-oświatowych w 2016 roku w ramach rehabilitacji społecznej
realizowane były założenia następujących treningów: savoir-vivre, kulinarnego, ekonomicznego,
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, uspołeczniania, biblioterapii,
teatroterapii, muzykoterapii, filmoterapii, zabawoterapii, zajęć sportowych, turystyki, rekreacji,
arteterapii i zajęć informatycznych.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
KULTURALNO-OŚWIATOWYCH I TERAPEUTYCZNYCH
DPS LUBUCZEWO
ROK 2016
MIESIĄC

STYCZEŃ

WYDARZENIA
 Gościnny występ wokalny zespołu „Pulsar” dla Mieszkańców DPS
Lubuczewo – program kolęd polskich i światowych
 Udział Mieszkańców DPS Lubuczewo w Międzynarodowym
Konkursie

Malarskim

i

Teatralnym

pt.

„Polskie

bajanie”

zorganizowanym przez portal egminy.eu
(I miejsce grupy teatralnej DPS Lubuczewo za autorski spektakl pt.
„Zniewolenie”,
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III miejsca dwóch Mieszkanek DPS Lubuczewo za prace malarskie)
 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka
pt. „Babcia i Dziadek w świecie wnucząt”
 Organizacja dyskoteki karnawałowej pt. „Karnawałowe Disco”
 Wyjazd do Multikina w Słupsku na film pt. „Gwiezdne wojny:
Przebudzenie mocy”
 Wyjazd do Szkoły Podstawowej we Wrześciu na wystawę
pt. „II wojna światowa – fakty i mity” przygotowaną przez Słupski
Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Grupę
Rekonstrukcyjną II wojny światowej
 Organizacja zabawy integracyjnej pt. „Kalambury”

LUTY

 Wyjazd na zabawę integracyjną w stylu lat 70. i 80. do ŚDS
w Potęgowie
 Organizacja integracyjnego III Słodkiego Balu Czwartkowego dla
Mieszkańców

DPS

Lubuczewo,

DPS

Machowino,

DPS

Machowinko
 Wyjazd na karnawałową zabawę integracyjną do DPS Machowino
 Organizacja „I Turnieju Tańca o tytuł Mistrza Tańca DPS
Lubuczewo”
 Organizacja wycieczki do Słupska
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej i Biblioteki Głównej Akademii
Pomorskiej w Słupsku
 Organizacja zabawy pt. „Walentynkowa Randka w Ciemno”
 Wyjazd do Centrum Kultury Gminy Ustka na zajęcia sportowe na
lodowisku – jazda na łyżwach
 Wyjazd do kręgielni w Słupsku
 Organizacja V edycji zabawy muzycznej pt. „Karaoke Show o Złoty
Mikrofon”
 Organizacja Dnia Carving’u – rzeźbienia w warzywach i owocach
 Udział członków sekcji tenisa stołowego DPS Lubuczewo „Orły
z Lubuczewa” w III Mistrzostwach Gminy Słupsk w Tenisie
Stołowym
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(VI miejsce Mieszkańca DPS Lubuczewo, puchar dla Mieszkańca
DPS Lubuczewo jako najstarszego zawodnika mistrzostw)

MARZEC

 Organizacja wyjazdu do Słupska do kawiarni dla Mieszkanek DPS
Lubuczewo z okazji „Dnia Kobiet”
 Organizacja

spotkania

kulturalnego

dla

Mieszkanek

DPS

Lubuczewo z okazji „Dnia Kobiet”
 Gościnny występ grupy teatralnej i taneczno-wokalnej DPS
Lubuczewo dla społeczności wsi Lubuczewo z okazji „Dnia Kobiet”
 Udział Mieszkańca DPS Lubuczewo w V Ogólnopolskim Konkursie
Poezji Osób Niepełnosprawnych pt. „Słowa, dobrze, że jesteście”
zorganizowanym przez „Republikę Marzeń Mimo Wszystko”
Fundacji Anny Dymnej
 Wyjazd do Słupska na mecz koszykówki
 Organizacja wystawy prac plastycznych Mieszkańców DPS
Lubuczewo pt. „Szkice z natury”
 Wyjazd na basen do Parku Wodnego w Redzikowie
 Organizacja Spotkania Wielkanocnego

KWIECIEŃ

 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
w IX Powiatowym Przeglądzie Kabaretów Wszelakich „Obciach”
Kobylnica 2016 z autorską sztuką kabaretową pt. „Hotel
Kopytkowo”
(III miejsce grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po
Metaforze”)
 Organizacja wycieczki do Słupska
 Wyjazd do Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku na spektakl
pt. „Ulica” na podstawie powieści Daniela Odiji
 Wyjazd do Słupska na mecz koszykówki
 Organizacja „Wiosennego Disco” z konkursami i nagrodami
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Organizacja zabawy integracyjnej pt. „Drużynowe kalambury”
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 Organizacja III Mistrzostw Gry w Bilard DPS Lubuczewo 2016
o Puchar Domu i tytuł mistrzowski
 Organizacja III „Turnieju Dowcipu o Złoty Uśmiech” DPS
Lubuczewo 2016
 Organizacja V edycji konkursu muzycznego „Jaka to melodia?
O Złotą Nutkę”
 Organizacja zajęć literacko – plastycznych „Z literaturą i plastyką za
pan brat”

MAJ

 Organizacja III Quizu Historycznego DPS Lubuczewo o tytuł
„Mistrza Wiedzy Historycznej” w ramach obchodów świąt
majowych
 Organizacja IV edycji zabawy kulinarnej „Master Szef”
 Wyjazd na festyn integracyjny do DPS w Przytocku
 Wyjazd na festyn integracyjny do DPS „Leśna Oaza” w Słupsku na
IV Festiwal Twórczości Scenicznej pn. „Młodość przychodzi
z wiekiem” – występ grupy teatralno-tanecznej DPS Lubuczewo
(I miejsce grupy teatralno-tanecznej DPS Lubuczewo)
 Wyjazd do Łękwicy na wędkowanie
 Organizacja uroczystych obchodów Dnia Matki

CZERWIEC

 Wyjazd na mecz koszykówki do Słupska
 Udział w festynie integracyjno – sportowym zorganizowanym przez
DPS w Machowinku
 Wycieczka do Gdańska
 Udział

sekcji

wędkarskiej

DPS

Lubuczewo

„Rybołów”

w IV Zawodach Wędkarskich o „Puchar Złotej Rybki” Ostrów –
Mausz 2016
(II miejsce indywidualnie i II miejsce drużynowo)
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
w XIV Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych Tczew
2016 z autorskim spektaklem pt. „Art. Pop. Love” i w tournee
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teatralnym Tczew – Gdynia – Wejherowo dla laureatów przeglądu
(wyróżnienie grupy teatralnej i nagroda specjalna Jury – tournee
teatralne)
 Organizacja spotkania teatralnego – prezentacji dokonań grupy
teatralnej „Epitetem po Metaforze” w Tczewie
 Organizacja zabawy dyskotekowej pt. „Dyskotekowe karaoke”
 Udział w festynie sportowym pn. „Wojna o kota” zorganizowanego
przez DPS w Machowinie
 Organizacja IV Mistrzostw Gry w Tenisa Stołowego o Puchar Domu
i tytuł mistrzowski
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku i Biblioteki
Głównej Akademii Pomorskiej oraz na wystawę poświęconą
ochronie raków morskich
 Organizacja letniej biesiady sportowo – taneczno – rekreacyjnej
z okazji powitania lata
 Współorganizacja spotkania teatralnego pn. „Z miłości do teatru”
w Zaleskich w Centrum Kultury Gminy Ustka i występ grupy
teatralnej

DPS

Lubuczewo

„Epitetem

po

Metaforze”

dla

społeczności wsi Zaleskie
 Organizacja letniego biesiadowania
 Organizacja quizu wiedzy o DPS Lubuczewo
 Organizacja pleneru fotograficznego pn. „Fotografie mikro –
przyrody”

LIPIEC

 Wycieczka rowerowa do Swołowa
 Wyjazd do Łękwicy na wędkowanie
 Wycieczka do Rowów
 Organizacja XIV Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych
im. St. Kądzieli pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego
 Wydanie 7. numeru pisma Mieszkańców DPS Lubuczewo pt. „Echo
Depeesu”
 Udział maskotki Domu „Lubusia” w X Ogólnopolskim Zjeździe
Maskotek w Rowach – promocja DPS Lubuczewo
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(II miejsce maskotki w głosowaniu internetowym na „Maskotkę
Naj… Internetu”)

SIERPIEŃ

 Organizacja integracyjno – turystycznej wymiany Mieszkańców
między DPS Lubuczewo a DPS „Wiśniowa Góra” z Łodzi
 Udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po Metaforze”
w konkursie solistów i zespołów z terenów wiejskich „Zaskocz
nas… na ludowo” w ramach imprezy folklorystycznej „Raz
na ludowo” Rowy 2016 z autorskim kabaretem „Wesele pod Brodą”
(II miejsce grupy teatralnej)
 Organizacja

czterech

spotkań:

integracyjno–aktywizującego,

pleneru malarskiego pn. „Zaklęte w sztuce”, wieczorku literackopoetyckiego i literacko-redakcyjnego w ramach wspólnego projektu
KGW Lubuczewo i DPS Lubuczewo „Artystycznie intelektualni,
czyli 10 dni dla kultury”
 Organizacja we współpracy DPS Lubuczewo i Centrum Kultury
Gminy Ustka pierwszej edycji Letniego Festiwalu Prezentacji
Scenicznych Osób Niepełnosprawnych pn. „Kolorowe Anioły”
Rowy 2016
(I miejsce i nagroda Wójta Gminy Ustka dla grupy teatralnej DPS
Lubuczewo „Epitetem po Metaforze” w kategorii teatralnej,
II miejsce Mieszkanki DPS Lubuczewo w kategorii tanecznej,
nagroda instruktorska dla instruktora grupy teatralnej)
 Organizacja I Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Ustce

WRZESIEŃ

 Gościnny występ grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem po
Metaforze” dla Mieszkańców DPS „Leśna Oaza” w Słupsku
 Wyjazd na basen do Parku Wodnego w Redzikowie
 Wycieczka do Łeby
 Wyjazd na wędkowanie do Łękwicy
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Udział Mieszkańców i grupy teatralnej DPS Lubuczewo „Epitetem
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po

Metaforze”

w

Powiatowym

z

autorskim

Przeglądzie

spektaklem

pt.

„(S)Twórca”

Twórczości Artystycznej

Osób

Niepełnosprawnych w Słupsku pod honorowym patronatem
Starosty Słupskiego
 Wycieczka do Gdańska

PAŹDZIERNIK

 Organizacja „Quizu wiedzy o regionie słupskim”
 Wycieczka do Połczyna – Zdroju
 Organizacja sześciu spotkań w ramach projektu „Artystycznie
intelektualni, czyli 10 dni dla kultury” realizowanego przez
Stowarzyszenie „Zacisze”, DPS Lubuczewo i KGW Lubuczewo
w ramach projektu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy
Słupsk „Razem ku kulturze – Etap II”
 Organizacja wyjazdów na groby byłych Mieszkańców DPS
Lubuczewo i na groby rodzin obecnych jego Mieszkańców

LISTOPAD

 Udział w zabawie integracyjnej w Główczycach i występ
artystyczny grupy „Singersi” z tańcem pt. „Hawaje”
 Udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości we Wrześciu
 Organizacja III „Turnieju Wiedzy o Polsce” w ramach obchodów
Narodowego Święta Niepodległości
 Organizacja VI edycji zabawy wokalnej „Karaoke Show o Złoty
Mikrofon”
 Organizacja II Turnieju Wiedzy o Filmie DPS Lubuczewo 2016
 Organizacja V edycji zabawy kulinarnej „Master Szef” o tytuł
„Najlepszego kucharza Domu”
 Organizacja koncertu piosenek biesiadnych Mieszkańców DPS
Lubuczewo
 Gościnny występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej
we Wrześciu z programem jesienno - zimowym
 Organizacja II Turnieju Tańca DPS Lubuczewo o tytuł „Mistrza
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Tańca”
 Organizacja zabawy andrzejkowej

GRUDZIEŃ

 Organizacja VI edycji zabawy muzycznej „Jaka to melodia? O Złotą
Nutkę”
 Organizacja „Spotkania z Mikołajem” – wręczenie słodkich
upominków Mieszkańcom DPS Lubuczewo w ramach Mikołajek
 Organizacja III edycji zabawy kulinarnej „Mikołajkowy Top Szef
na słodko”
 Uroczyste wręczenie nagród Mieszkańcom DPS Lubuczewo
w ramach rehabilitacji społecznej
 Udział w pokazie ozdób bożonarodzeniowych wykonanych podczas
terapii zajęciowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku
 Organizacja uroczystej wigilii
 Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku
 Organizacja przez Mieszkańców Domu zabawy sylwestrowej

4) Zapewnienie warunków do rozwijania samorządności mieszkańców
Organizacja Domu zapewniała warunki do rozwoju samorządności, której zasady funkcjonowania
określa Regulamin Samorządu Mieszkańców. W 2016 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, które
znajdowały się na tablicy informacyjnej, u przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz
pracowników.
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5) Zapewnienie kontaktu z psychologiem
Zadania realizowane przez psychologa w 2016 roku:
 pomoc w adaptacji nowych mieszkańców do warunków życia w DPS,
 diagnoza psychologiczna mieszkańców poprzez wykorzystywanie następujących metod

psychologicznych: wywiad, obserwacja, testy (Roschacha), kwestionariusze (Minimental MMSE), analiza dokumentacji,
 diagnoza problemów i potrzeb mieszkańców oraz możliwości ich zaspokojenia,
 pomoc i udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, konfliktowych, w tym

mediacje,
 rozwijanie i usprawnienie funkcjonowania poznawczego mieszkańców, krzewienie higieny

psychicznej,
 poradnictwo psychologiczne,
 konsultacje doradcze i wspierające wobec kadry DPS,
 spotkania terapeutyczne indywidualne i grupowe – według zapotrzebowania,
 dbanie o szeroko rozumiany dobrostan emocjonalny i psychiczny mieszkańców oraz

personelu,
 prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań, zgodnie z wytycznymi,
 udział w zebraniach grup terapeutycznych,
 działania profilaktyczne o charakterze pogadanek tematycznych, spotkań środowiskowych

dla mieszkańców, udostępnianie i wskazywanie fachowej literatury, ćwiczenia koncentracji,
pamięci, prowadzenie treningów relaksacyjnych.
Metody pracy:
 zajęcia psychoedukacyjne z poruszaną tematyką: emocje, stres, agresja, niepełnosprawność,

asertywność, właściwa komunikacja społeczna, rozwiązywanie konfliktów, dojrzałość
społeczna, kontrola emocjonalna,
 zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień, problematyki cywilizacyjnej,
 zajęcia socjoterapeutyczne, rozmowy z mieszkańcami i ich aktywizacja.

Kontakt z psychologiem odbywał się poprzez spotkania o charakterze indywidualnym oraz
grupowym. Zrealizowano 362 konsultacje, które miały miejsce zarówno w gabinecie psychologa,
w pokojach mieszkańców, jak i salach dziennego pobytu oraz w kawiarence.
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6) Praca socjalna
W 2016 roku w ramach pracy socjalnej podjęto następujące czynności:
a) przeprowadzono wizyty w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby przed przyjęciem do
DPS w celu zebrania informacji, udzielając jednocześnie osobie uprawnionej pełnej
informacji o zasadach i sposobie funkcjonowania placówki,
b) sporządzono informacje do urzędów takich, jak: ZUS, KRUS, PCPR, OPS, w związku
z przyjęciem nowego mieszkańca, jego rezygnacją z pobytu w DPS czy też zgonu,
c) przygotowano dokumentację do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
oraz

orzecznictwa

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

celem

ustalenia

stopnia

niepełnosprawności dla mieszkańców,
d) złożono wnioski o ustalenie prawa do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
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) współpracowano

z

sądami

-

sprawy dotyczyły

uregulowania

sytuacji

prawnej

mieszkańców; kontaktowano się także z kuratorami zawodowymi, kuratorami i opiekunami
prawnymi ubezwłasnowolnionych mieszkańców,
g) udzielano pomocy w zakupie odzieży, obuwia oraz artykułów higieny osobistej
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb mieszkańca oraz jego możliwości finansowych,
h) nawiązywano oraz utrzymywano kontakty z rodzinami (inspirowano spotkania na terenie
Domu, jak również poza nim); organizowano wyjazdy mieszkańców na urlopy i święta do
domów rodzinnych,
i) współpracowano z wszystkimi pracownikami DPS, szczególnie z pracownikami ZTO
w procesie adaptacyjnym nowoprzybyłych mieszkańców,
j) złożono wnioski do PFRON w celu uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
dla mieszkańców,
k) załatwiano sprawy związane z pogrzebem zmarłych mieszkańców oraz udzielano pomocy
rodzinom w sprawowaniu pochówków zmarłych mieszkańców,
l) współpracowano z pracownikami w ramach zespołu terapeutycznego,
m) koordynowano pracę Rady Mieszkańców oraz współpracowano z nią celem poszukiwania
optymalnych sposobów rozwiązania istniejących problemów,
n) współorganizowano i współpracowano z pracownikami w przygotowaniu imprez
i wydarzeń kulturalnych na terenie Domu i poza nim,
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o) udzielano pomocy w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów.
7) Dostęp do świadczeń zdrowotnych i zabezpieczenie usług pielęgniarskich
Mieszkańcy korzystali z przysługujących im świadczeń zdrowotnych. Mieli zapewniony stały
dostęp do usług medycznych w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarza POZ świadczącego usługi
we Wrześciu i Specjalistycznej Opieki Psychiatrycznej świadczonej przez Centrum Zdrowia
Psychicznego – Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) i Centrum Psychiatrii SON –
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Słupsku.
Usługi realizowane były w miejscu świadczeniodawcy, a także na terenie Domu w gabinecie
pielęgniarskim. W trudnych i nagłych przypadkach kontaktowano się z lekarzami telefonicznie.
Usługi pielęgniarskie udzielane były także przez pielęgniarkę środowiskową w ramach umowy
z NFZ, która przeprowadziła m.in. szczepienia przeciwko grypie w ramach profilaktyki zdrowotnej.
Dom zapewniał całodobową opiekę pielęgniarską, która również wykonywała na zlecenie
lekarskie

wszelkiego

rodzaju

zabiegi

pielęgniarskie:

iniekcje

domięśniowe,

opatrunki

specjalistyczne, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar glukozy we krwi, pobieranie krwi do badań
laboratoryjnych,
i

badania

przygotowywały

EKG.

mieszkańców

Pielęgniarki
do

badań

zapewniały

stałą

diagnostycznych

opiekę

farmakologiczną

(gastroskopii,

tomografii

komputerowej).
W 2016 roku mieszkańcy wymagali porady lekarskiej w następujących poradniach:
a) ortopedycznej

10

b) dermatologicznej

3

c) okulistycznej

9

d) endokrynologicznej

5

e) neurologicznej

8

f) urologicznej

5

g) laryngologicznej

8

h) stomatologicznej

25

i) onkologicznej

4

j) chorób zakaźnych

4

k) ginekologicznej

1

l) chorób płuc

7

m) protetycznej

3
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Liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych w 2016 roku:
a) RTG

26

b) USG

6

c) tomografia komputerowa

5

d) mammografia

7

e) badanie PET

2

W 2016 roku mieszkańcy 48 razy wymagali hospitalizacji. Dom pomagał podopiecznym
w stałym dostępie do świadczeń zdrowotnych – wyjazdach do lekarza, na specjalistyczne
konsultacje i do szpitala (dowóz samochodem służbowym). Jeden z nich był dowożony 10 razy do
Akademii Medycznej w Gdańsku na chemioterapię.

4. Zatrudnienie
1. Wykształcenie kadry
a) wyższe

27

b) średnie

24

c) zawodowe

7

d) podstawowe

6

2. Struktura zatrudnienia w 2016 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

9

Działalność administracyjna

6

Działalność gospodarcza

14
Suma:

64

18

5. Szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Data

Temat szkolenia

Podmiot prowadzący

Miejsce

Liczba

szkolenia

uczestników

Obowiązkowe
okresowe
kontrole
budynków i innych obiektów administracji
publicznej
–
przechowywanie
dokumentacji,
prowadzenie
książek
obiektu budowlanego…

Centrum Szkoleniowe
Inwestycje Sektora
Publicznego

Gdańsk

1

15.03.2016

Nowelizacja kodeksu pracy

Akademia Doskonalenia Kadr

Słupsk

1

13.05.2016

Vat - centralizacja

Instytut Studiów Podatkowych

Słupsk

2

28.06.2016

Plan

Środkowopomorskie Centrum

Koszalin

1

50

01.03.2016

20.09.2016

kont.

Zasady

rachunkowości,

przychody dochody i wydatki, wzajemne

Edukacji Samorządowej i

rozliczenia i wyłączenia w JST.

Specjalistycznej w Koszalinie

Praca z osobami zaburzonymi psychicznie

Ośrodek Profilaktyki

Lubuczewo

Społecznej Karolina Zając

(szkolenie
zamknięte)

24.09.2016

Specjalista ds. VAT

Stowarzyszenie Księgowych

Koszalin

1

Gdańsk

1

Gdańsk

5

Koszalin

1

Koszalin

2

Gdańsk

1

w Polsce Oddział Okręgowy
w Koszalinie
07.11.2016

Zamówienia publiczne poniżej 30.000

Centrum Szkoleniowe

euro – nowe uregulowania prawne w

Przetargi Publiczne

zakresie odpowiedzialności, planowania,
opisu przedmiotu zamówienia i
szacowania wartości, regulaminu i

23.11.2016

05.12.2016

13.12.2016

15.12.2016

sposobu udokumentowania.
Pomoc społeczna a ochrona zdrowia
psychicznego – obowiązki pracowników
jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej w świetle ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego
VAT w JST i ich jednostkach
organizacyjnych po centralizacji rozliczeń
Zasady tworzenia i zmiany regulaminu
organizacyjnego oraz regulaminu pracy w
samorządzie
Zmiany w zatrudnieniu w 2016 roku oraz
nowe zasady wystawiania świadectwa
pracy…

EDI Centrum Szkolenia

Środkowopomorskie Centrum
Edukacji Samorządowej i
Specjalistycznej w Koszalinie
Środkowopomorskie Centrum
Edukacji Samorządowej i
Specjalistycznej w Koszalinie
Centrum Szkoleń i Rozwoju
Kadr „Verte”

Suma:

66
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6. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Paragraf

Dział 852 rozdział 85202
Nazwa

Kwota

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

157 407,95

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

384 347,52

4120

Składki na Fundusz Pracy

43 326,46

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

458 506,44

4220

Zakup środków żywności

372 621,19

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

43 376,31

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 583,00

4300

Zakup usług pozostałych

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

492,00

4410

Podróże służbowe krajowe

969,94

4430

Różne opłaty i podatki

4440

Odpisy na ZFŚS

85 027,38

4480

Podatek od nieruchomości

10 969,00

4500
4520
4700

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej

27 000,00
2 117 000,00

40 038,23
105 604,97

154 361,39
3 310,33

7 763,00

10,00
111,01
7 862,99

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

116 608,10

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 884,00

X

RAZEM

21 831,67

4 190 562,88
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7. Wysokość średniego wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie: 2 766,18 zł.
8. Inne działania (remonty, modernizacja lub inne podjęte w 2016 roku)
1) Wydatki konserwacyjne budynku – roboty malarskie w pokojach mieszkalnych odświeżenie nawierzchni ścian: 11 880,00 zł.
2) Wydatki majątkowe
a) modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref
przeciwpożarowych; okres realizacji zadania 2015-2016 rok.
W 2015 roku została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji dwóch
klatek schodowych – ewakuacyjnych wraz z dokumentacją projektową wyznaczenia stref
przeciwpożarowych na oddziałach Domu za kwotę 12.054,00 zł. Na dwóch klatkach
schodowych zamontowany został system oddymiający wraz z klapami oddymiającymi
w miejscu górnych okien. Wydzielono strefy przeciwpożarowych poprzez wstawienie
atestowanych, nowych drzwi przeciwpożarowych na korytarzach czterech oddziałów.
Dodatkowo w ramach prac zmieniono oświetlenie ewakuacyjne na nowoczesne oraz
wykonano trzy hydranty w piwnicy. Koszt wykonanie robót w roku 2016 to kwota
108 508,10 zł. Skutkiem wykonanych prac inwestycyjnych jest przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się dymu. Wykonana inwestycja umożliwia skuteczną ewakuację ludzi
z zagrożonej strefy oraz ułatwia przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej poprzez
zapobieżenie nadmiernemu ograniczeniu widoczności oraz zmniejszeniu strat materialnych.
Inwestycja w wysokim stopniu przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców
Domu. Koszty finansowe w latach 2015-2016 to łączna kwota 120 562,10 zł.
b) podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na schodach prowadzących z parteru na
pierwsze piętro w celu zabezpieczenia przedostawania się mieszkańców przez poręcze –
zwiększenia ich bezpieczeństwa. Koszty finansowe w roku 2016 wyniosły 8 100,00 zł.
c) zakup traktorka ogrodowego w kwocie 12 884,00 zł.
3) Zrealizowano również:
a) wymianę mebli w 10 pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach biurowych,
b) pozyskano nieodpłatnie artykuły spożywcze z Banku Żywności na kwotę 7 664,13 zł,
c) odnowiono salę terapii zajęciowej; wymieniono w niej również meble,
d) na terenie zielonym wokół budynku przystosowano boisko do gry w plażową piłkę
siatkową.
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Lubuczewo w 2016 roku należy wymienić:
a) udział w IV Zawodach Wędkarskich o „Puchar Złotej Rybki” nad jeziorem Mausz
(7 – 9 czerwca),
b) udział w XIV Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie, Gdyni
i Wejherowie (7 – 12 czerwca),
c) organizację

Integracyjnego

XIV

Rajdu

Rowerowego

Osób

Niepełnosprawnych

im. Stanisława Kądzieli pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego, na przygotowanie
którego pozyskano dotację ze środków PFRON w wysokości 5 960 zł (30 lipca),
d) bezpłatną wymianę integracyjno – turystyczną między mieszkańcami Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie i Domu Pomocy Społecznej „Wiśniowa Góra” w Łodzi
(8 – 14 sierpnia),
e) organizację I Letniego Festiwalu Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych
„Kolorowe Anioły” w Rowach (19 sierpnia),
f) organizację I Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Ustce, na realizację której pozyskano
dotację ze środków PFRON w wysokości 7 990,00 zł (25 sierpnia),
g) realizację projektu „Artystycznie intelektualni, czyli 10 dni dla kultury” zrealizowanego
w ramach inicjatywy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk „Razem ku
kulturze – Etap II” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w Programie „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016” w wysokości 3 000 zł (17 sierpnia
– 29 października).
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