SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE
W ROKU 2011

LUBUCZEWO 2011
1

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI DOMU

3

2. WYDATKI I DOCHODY

4

3. ZATRUDNIENIE

11

4. WYKSZTAŁCENIE KADRY

12

5. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

13

6. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA

14

7. REHABILITACJA

15

8. PSYCHOLOG

16

9. TERAPIA ZAJĘCIOWA

17

10. KULTURA I OŚWIATA

18

11. PRACA SOCJALNA

21

12. WYŻYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKÓW

24

13. PODSUMOWANIE

25

14. ZDJĘCIA

26

2

TYP I PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI DOMU
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie jest jednostką budżetową utworzoną i działającą
w oparciu o:
Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 ze zm.),
Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
Ustawę z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.),
Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
(Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 lutego 2007 r. ze zm.),
Statut Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
(Uchwała Nr XX/126/2000 Rady Powiatu słupskiego z dn. 18.12.2000 r.),
Inne przepisy dotyczące domów pomocy społecznej.
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Wysokość zrealizowanych wydatków w 2011 roku
PARAG.

NAZWA

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

121 449,47

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

269 334,91

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

371 641,00

4220

Zakup środków żywności

265 574,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

14 900,00

4260

Zakup energii

99 208,06

4270

Zakup usług remontowych

20 004,42

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 596,50

4300

Zakup usług pozostałych

4360

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

1189,66

4370

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

2 188,94

4410

Podróże służbowe krajowe

4430

Różne opłaty i podatki

12 931,00

4440

Odpisy na ZFŚS

82 314,45

4480

Podatek od nieruchomości

4520

Opłaty na rzecz budżetu JST

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby
cywilnej

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

X

16 499,98
1 656 814,00

37 205,60
7 500,00

105 999,98

156,20

9 593,00
1,01

RAZEM:

5 690,00
15 661,51
3 117 453,69
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Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

2 107 965,49 zł

§4010 – wydatki osobowe

1 656 814,00 zł

W 2011 roku średni stan zatrudnienia wyniósł 61,81 etatu, a średnie wynagrodzenie
2 216,10 zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 13 086,82 zł.
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

121 449,47 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

269 334,91 zł

Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowego wynagrodzenia
rocznego.
§4120 - składki na fundusz pracy

37 205,60 zł

Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowego wynagrodzenia
rocznego.
§4780 - składki na fundusz emerytur pomostowych

15 661,51 zł

Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych, w tym dodatkowego wynagrodzenia
rocznego.
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

7 500,00 zł

Opłacono dostęp mieszkańców do psychologa.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

992 988,22 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

371 641,00 zł.

W ramach tego paragrafu dokonano następujących zakupów:
1. olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody

230 229,00 zł

2. paliwo do kosiarki, agregatu prądotwórczego, paliwa i płyny
do samochodów

16 821,36 zł

3. prenumeraty, wydawnictwa książkowe

5 569,03 zł

4. zakupy dla mieszkańców

1 935,57 zł

5. materiały do remontu

19 392,74 zł

6. zakupy przyjmowane przez magazyn, w tym chemia

43 104,40 zł

7. pozostałe wg potrzeb domu (np. materiały: ogrodnicze, elektryczne,
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do naprawy wyposażenia Domu, wyposażenie kuchenne,
czyściwo, chemia budowlana, części zamienne, wierzba,
akcesoria komputerowe, program, części samochodowe,
pompę, zasilacz, art. gospodarstwa domowego, pojemniki
wyposażenie, koce, ręczniki, kosze, zdjęcia, tablicę informacyjną,
drabinę, ozdoby świąteczne itp.)
na łączną

54 588,90 zł

§4220 - zakup środków żywności

265 574,00 zł

Wydatkowano 265 574 zł., co stanowiło średnią dzienną stawkę żywieniową w roku 2011
w wysokości – 6,95 zł. Uwzględniając koszty budżetowe i pozabudżetowe średni dzienny
koszt wyżywienia wyniósł

7,33 zł. W roku 2011 r. otrzymano nieodpłatnie artykuły

spożywcze z Banku Żywności i Stowarzyszenia „Zacisze” tj. np.: mleko, herbatniki, kaszę:
manną, gryczaną, jęczmienną; napoje, ser żółty i topiony, kawę, musli, płatki kukurydziane,
płatki śniadaniowe, owsiane, makaron, mąkę, ryż, kawę zbożową

itp. na łączną kwotę

23 071,58 zł.
§4230 - zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych

14 900,00 zł

W ramach paragrafu. zrefundowano leki na kwotę 4 123,68 zł. oraz pieluchomajtki na
kwotę 7 656,30 zł.; zgodnie z art.58 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej dom pokrywa opłaty
ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Pozostała kwota 3 120,02 zł. pokryła leki i inne wyroby medyczne płatne przez Dom.
§4260 - zakup energii

99 208,06 zł

Opłacono energię elektryczną.
§4270 - zakup usług remontowych

20 004,42 zł

W ramach tego paragrafu opłacono:
1. okresowe konserwacje i naprawy urządzeń tj.:
dźwigów osobowego i towarowego

5 549,76 zł

2. konserwację i naprawy systemu ppoż. i systemu
antywłamaniowego

1 728,00 zł

3. roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku
głównego, remoncie orrynnowania poziomego, przeglądzie
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i naprawie rur spustowych, usunięciu usterek koszy,
uzupełnieniu ubytków w elewacji, renowacji okiennic,
malowanie elewacji, remoncie balkonów

7 950,00 zł

4. pozostałe remonty tj. naprawa pianina i stacji
uzdatniania wody na kwotę, naprawy samochodów, patelni,
kosy, pralnicowirówki, renowacja gaśnic
§4280– zakup usług zdrowotnych

4 776,66 zł
1 596,50 zł

Środki wydatkowano na badania pracowników wynikające z KP oraz badania sanitarnoepidemiologiczne.
§4300 - zakup usług pozostałych

105 999,98 zł

Środki wydatkowano na zakup usług :
1. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,

usuwanie odpadów medycznych

67 272,95 zł
1 134,80 zł

2. poczta, RTV, koszty wysyłki
3. aktualizacja oprogramowania, informatyczne

4 941,56 zł
573,00 zł

4. koszty i prowizje bankowe

4 639,52 zł

5. dozór techniczny

1 160,88 zł

6. sterylizacja narzędzi, deratyzacja
7. pozostałe: usługi bhp, kondolencje, monitoring systemu

alarmowego, przekładka opon, wydruki, badanie wody,
dorabianie kluczy, dowozu, przegląd pięcioletni
budynku, pomiary instalacji elektrycznej, legalizacja
gaśnic, usługi kurierskie, wykonanie instalacji grzewczej
dachu, usługi kominiarskie, renowacja foteli , montaż
zbiorników itp.

26 277,27 zł

§4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
1 189,66 zł

publicznej sieci telefonicznej

7

§4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
2 188,94 zł

publicznej sieci telefonicznej
Opłaty wnoszone za rozmowy służbowe.
§4410 – podróże służbowe krajowe

156,20 zł

Środki wydatkowano na podróże w celach szkoleniowych.
§4430 – różne opłaty i składki

2 931,00 zł

-ubezpieczenie majątku

12 773,00 zł

-ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

158,00 zł

§4440 – odpis na ZFŚS

82 314,45 zł

Za rok 2011 dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę .18 314,45 zł.
§4480 –podatek od nieruchomości

9 593,00 zł

Środki finansowe wpłacono do gminy z tytułu naliczonego podatku od nieruchomości.
§4520 –Opłata na rzecz budżetów jst

1,01 zł.

Wniesiono opłatę z tytułu trwałego zarządu.
§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej

5 690,00 zł.

Opłacono szkolenia z zakresu: czasu pracy, środków trwałych, bhp, wypalenia
zawodowego, praw mieszkańców, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
%

16 499,98 zł

wykonania planu 100,00

§3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

16 499,98 zł

Zakupiono wodę, obuwie zawodowe, odzież dla pracowników, dofinansowano koszty do
okularów.
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Wysokość zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu
na 31.12.2011 r.

dział

rozdział

§§
Wyszczególnienie

758

75814

0920

Pozostałe odsetki

Dochody zrealizowane
(zł.)
1 766,63

Dochody z najmu dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
852

758

85202

75814

0750

Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

0830

Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 856 941,28

21,86

85202

10 497,38

X
Razem:

852

8 102,20

X

1 766,63

1 875 562,72
Razem:

x

x

X
Ogółem
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1 877 329,35

dz.758 rozdz. 75814:
§ 0920 – pozostałe odsetki
Kwota 1 766,63 zł., to odsetki od środków na rachunku bankowym.

dz.852 rozdz. 85202:
§ 0750 – dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Kwota w wysokości 8 102,20 zł. została wypracowana z tytułu odpłatnego korzystania
z sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, będącej własnością Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie.
§ 0830 - wpływy z usług
Dochody uzyskane w ramach tego paragrafu, to opłaty wnoszone przez mieszkańców domu
za pobyt w naszej jednostce. Dochód z usług wyniósł

1 856 941,28 zł, z czego kwota

313 449,15 zł stanowi dochód od mieszkańców na starych zasadach, zaś kwota
1 543 492,13 zł. na nowych zasadach.
Na dzień 31.12.2011 r. przebywało w jednostce 107 mieszkańców, z czego 55 osób na
starych zasadach, a 52 osoby na nowych zasadach. Średni stan mieszkańców wyniósł
106,94 osoby.
§ 0920 – pozostałe odsetki
Dochód 21,86 zł stanowi kwotę odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat należności.
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Kwotę 10 497,38 zł. stanowią dochody uzyskane z tytułu:
1. wynagrodzenia płatnika składek ZUS

40,16 zł,

2. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego

375,00 zł,

3. odszkodowania z tytułu popękania szyb

486,70 zł.,

4. odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń Domu
Pomocy Społecznej w Lubuczewie
5. złomowanie

9 385,52 zł.,
210,00 zł.
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ZATRUDNIENIE
Według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2011 roku w DPS w Lubuczewie zatrudnionych
było 62 pracowników na 62 etatach.
Średnioroczne zatrudnienie w roku 2011 wyniosło 61,81 etatu, z czego w pierwszym
półroczu 62,50 etatu, a w drugim nieco spadło z powodu udzielonych urlopów bezpłatnych do
61,13 etatu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (107 osób) w minionym roku wyniósł 0,58 i był
zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz.
1837 ze zm.).

Struktura zatrudnienia w 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Rodzaj działalności

Ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę

KIERUJĄCY JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI

1

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZOTERAPEUTYCZNA

34

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNOREHABILITACYJNA

8

DZIAŁALNOŚĆ
5
ADMINISTARCYJNA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
14
I OBSŁUGA

Razem

62 osoby, w tym 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę na
zastępstwo z powodu usprawiedliwionej nieobecności
pracowników.
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WYKSZTAŁCENIE KADRY

24 - wyższe,
25 - średnie,
7 - zawodowe,
6 - podstawowe.

Pracownicy DPS w Lubuczewie nieustannie podnoszą poziom swojego wykształcenia.
Obecnie naukę kontynuuje czterech pracowników: na studiach magisterskich – specjalność
pielęgniarstwo – 1 osoba, na studiach licencjackich – specjalność praca socjalna – 1osoba,
policealne studium zawodowe – kwalifikacje w zawodzie opiekun w domu pomocy
społecznej – 2 osoby.
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SZKOLENIA
Szkolenia pracowników DPS w Lubuczewie przeprowadzone w 2011 r.
DATA

PODMIOT
PROWADZĄCY

TEMAT SZKOLENIA

MIEJSCE
SZKOLENIA

LICZBA
UCZESTNIKÓW

17.02.2011 r.

Kadry – płace, oraz finanse i
księgowość – QNT prezentacja
systemu

QNT systemy informatyczne

Słupsk

3

13.04.2011 r.

Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne w
jednostkach finansów publicznych

Presscom Sp.zo.o

Gdańsk

2

17.05.18.05.2011 r.

Czas pracy – dwudniowe warsztaty

Oddk Gdańsk

Sopot

1

Lubuczewo
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03.08.2011r.

Szkolenie okresowe bhp i ppoż.

Biuro Handlowo- Usługowe
„Grasz”
mgr Zbigniew Stromski

Syndrom wypalenia zawodowego
wśród pracowników dps

Biuro Promocji Pracy
Socjalnej i Edukacji w
Oświęcimiu

Lubuczewo

30

Kierowanie, zarządzanie Zespołem

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urząd
Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Reda

1

24.10.2011 r.

Prawa mieszkańca Domu w świetle
obowiązujących przepisów, kierunki
oddziaływań terapeutycznych oraz
metody pracy z mieszkańcami

Biuro Promocji Pracy
Socjalnej i Edukacji w
Oświęcimiu

Lubuczewo

56

7.119.11.2011r.

Zamówienia publiczne

Słupsk

1

Lubuczewo

8

Słupsk

1

29.09.2011 r.

19-21.10.
2011r. oraz
2830.11.2011r.

24.11.2011r.

LEX-KLASS
Blandyna Głuchowska

Szkolenie okresowe bhp

Biuro Handlowo- Usługowe
„Grasz”
mgr Zbigniew Stromski

09.12.2011r.

Program Płatnik. Ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne.

Konsfin Zielona Góra
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DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO -TERAPEUTYCZNA
Usługi opiekuńcze świadczą w naszym Domu pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe.
Wszyscy mieszkańcy objęci byli opieką medyczną przez lekarza pierwszego kontaktu, który
udzielał porad w naszym Domu raz w tygodniu i przyjeżdżał na każde wezwanie telefoniczne.
Podopieczni objęci byli również stałą opieką lekarza psychiatry. Na konsultacje do lekarzy
specjalistów mieszkańcy dowożeni byli samochodami dostosowanymi do potrzeb osób
niepełnosprawnych i w tym czasie pozostawali pod opieką opiekunów.
Najważniejsze konsultacje specjalistyczne w 2011 roku:
stomatologiczna 40 razy
okulistyczna 19 razy
dermatologiczna 17 razy
chirurgiczna 16 razy
urologiczna 14 razy
laryngologiczna 11 razy
ortopedyczna 8 razy
neurologiczna 6 razy
Pogotowie ratunkowe wzywano dziewięć razy. Trzech mieszkańców objętych było opieką
lekarską w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim i jedna mieszkanka
konsultowana była w Klinice Chirurgii Szczękowej i Twarzy w Gdańsku. Ponadto
mieszkańcy mieli również wykonywane badania specjalistyczne tj. RTG, USG, TK,
gastroskopie, kolonoskopie, mammografie. Na miejscu w Domu pielęgniarki wykonywały
zlecone przez lekarzy badania EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, pobierano krew i mocz do
badań.
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REHABILITACJA

Zajęcia z rehabilitacji prowadzane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,
uczestniczy w nich codziennie 25- 35 mieszkańców.
Z uwagi na profil Domu największe efekty rehabilitacyjne uzyskuje się stosując
program zajęć przygotowany w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje
mieszkańców.
Głównie opiera się na zajęciach kinezyterapii:
ćwiczeniach biernych
ćwiczeniach w obciążeniu –UGUL (wolnych i z oporem)
redresjach
Stosuje się również fizykoterapię:
elektroterapię ( jonoforezę, prądy interferencyjne)
lampę sollux
lampę Bioptron ( głównie p/odleżynowo)
hydroterapię
Dodatkowo wykorzystuje się techniki masażu z elementami terapii manualnej. Dwie
osoby uczestniczą w rehabilitacji przyłóżkowej.
W sezonie wiosenno – letnim organizowane są wycieczki rowerowe, które
przygotowują Mieszkańców do udziału w corocznym Rajdzie Rowerowym Osób
Niepełnosprawnych. Mieszkańcy korzystają również z zajęć w Aquaparku w Redzikowie.
W dniach 06-20.10.2011 r. piętnastu mieszkańców uczestniczyło w turnusie
rehabilitacyjnym w Sarbinowie, gdzie codziennie korzystali z zabiegów fizykoterapii.
Ponadto uczestnicy turnusu brali udział w zorganizowanych wycieczkach do Kołobrzegu
i Gąsek.
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PSYCHOLOG

Wspomaga nowych mieszkańców w procesie adaptacyjnym. Formy terapii
dostosowane są do możliwości mieszkańców i stanowią przede wszystkim rozmowy
wspierające, wyjaśniające i pogadanki.
Podejmowane terapie psychologiczne odnosiły się głównie do:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz ich możliwości
2) stałego wsparcia wszystkich mieszkańców według potrzeb zgłaszanych przez nich
osobiście, wskazań pielęgniarek i opiekunów
3) całorocznej pracy indywidualnie z osobami:
o obniżonym nastroju, lękowych
pobudzonych, których reakcje afektywne są niestabilne, słabo kontrolowane
mających problemy z adaptacją
chętnymi do omówienia swoich problemów osobistych i rodzinnych
praca nad obniżeniem i niwelowaniem zachowań agresywnych
łagodzenie lęków
mobilizowanie do podjęcia aktywności poprzez udział w zajęciach proponowanych
przez DPS
rozwijanie bądź podtrzymywanie zainteresowań
wzmacnianie poczucia własnej wartości
ćwiczenia zachowań asertywnych
mobilizowanie do wsparcia, pomocy osobom słabszym – trening umiejętności
społecznych
rozwijanie umiejętności komunikowania się
stymulowanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.
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TERAPIA ZAJĘCIOWA
Terapeuci zajęciowi angażowali mieszkańców w czynności zaprojektowane tak,
by sprzyjały przywróceniu maksymalnego możliwego funkcjonowania, spełniały wymagania
stawiane przed nimi przez ich pracę na rzecz domu, środowisko społeczne i domowe oraz by
mogli brać udział w życiu, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. W toku terapii zajęciowej
mieszkańcy wykonywali pożyteczne, zorganizowane czynności mające (zależnie od
okoliczności) podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli
i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność i przez zlecanie trudniejszych prac, przygotować
ich do samodzielnego funkcjonowania.
Nadrzędnym zadaniem terapeutów była aktywizacja, która miała na celu włączenie
mieszkańców do udziału w różnych dziedzinach życia. Jest wyrazem czynnego trybu życia,
chęci działania oraz sposobem leczenia wielu chorób i zaburzeń. Problem aktywizacji nabiera
szczególnego znaczenia u osób, które z różnych powodów – dysfunkcji fizycznej, umysłowej
lub psychicznej – nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Aktywizacja uczestników
terapii zajęciowej obejmowała wszystkie możliwe zakresy – od czynności samoobsługowych
i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych mieszkańców.
W procesie aktywizacji każdy uczestnik terapii zajęciowej był traktowany indywidualnie
i podmiotowo. Spośród zaoferowanych propozycji sam wybierał formę zajęć, która
najbardziej odpowiadała jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom.

Zrealizowane metody, formy i techniki pracy z mieszkańcami w 2011r:
ERGOTERAPIA:

dziewiarstwo,

hafciarstwo,

krawiectwo,

stolarstwo,

ogrodnictwo,

garncarstwo , ceramika
SOCJOTERAPIA: ludoterapia, terapia ruchem, rekreacja, trening umiejętności społecznych
ARTETERAPIA: rysunek , malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo,
dekoratorstwo
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DZIAŁALNOŚC INSTRUKTORA KULTURALNO – OSWIATOWEGO
Działalność kulturalno-oświatowa to głównie:
rozwijanie wiedzy o kulturze i historii naszego regionu
wzbudzanie zainteresowania różnorodnymi tekstami, wzbogacającymi wiedzę
o człowieku, jego życiu, w kontekście kultury regionalnej
poznanie technik wytwarzania i konstruowania elementów kultury materialnej (nauka
pieśni i piosenek ludowych, zwyczajów, obyczajów, obrzędów ludowych,
zapoznawanie z twórczością ludową)
wzmacnianie kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez: publikacje, występy,
spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami, artystami, gawędziarzami, itp.
prowadzenie zespołu muzycznego ,,Kaszubskie Echo”
muzykoterapia ( aktywny udział mieszkańców w zespole ,,Kaszubskie Echo”, gra na
instrumentach, audycje muzyczne, słuchowiska)
zwiększenie koncentracji na zdolnościach mieszkańców w sferze zainteresowań
poetycko-literackich dążąca do rozwoju i twórczości w tej dziedzinie
nauka i utrwalanie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń
medialnych
stosowanie metody ,,w cztery oczy” polegająca na zaspakajaniu potrzeb psychicznych
i oczekiwań
pisanie artykułów i publikowane ich w Biuletynie ,,Powiat słupski”, poprawiające
wizerunek osoby niepełnosprawnej i przedstawienie społeczeństwu istoty pracy oraz
życia codziennego w naszym Domu
tworzenie terapeutycznej atmosfery i kierowanie grupą na zasadzie partnerstwa
zacieśnianie więzi emocjonalnej wśród podopiecznych i kadry
stwarzanie sytuacji, dających możliwość przeżyć wewnętrznych, kontemplacji a także
autorefleksji
wspomaganie czynnego i biernego udziału Mieszkańców w tworzeniu i odbiorze
doznań estetycznych
kształtowanie zainteresowań, zamiłowań, radzenia sobie w różnych sytuacjach
społecznych
utrwalanie zasad współżycia społecznego
tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych
18

wspieranie i utrzymanie rozwoju i sprawności psychofizycznej podopiecznych
wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą
rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru, budzenie poczucia odpowiedzialności
za własne decyzje, utrwalanie obowiązkowości i umiejętności kierowania własnym
postępowaniem
motywowanie do aktywnej postawy podczas zajęć
Ważniejsze wydarzenia i imprezy na rzecz mieszkańców w roku 2011:
12 styczeń zabawa karnawałowa
14 luty Walentynki
3 marzec tłusty czwartek
08 marzec Dzień Kobiet
21marzec pierwszy dzień wiosny (wycieczka)
31marzec występ artystyczny w Szkole Podstawowej we Wrześciu
1kwiecień Prima Aprilis
17 kwiecień Misterium Męki Pańskiej
23 kwiecień Święta Wielkanocne
28 kwiecień wycieczka do Słupska – zabytki
18 maj festyn – DPS Przytocko
26 maj Dzień Matki
1czerwiec festyn – DPS Machowinko
9 czerwiec festyn – DPS Leśna Oaza- Słupsk
10 czerwiec festyn- przyjazd gości z Niemiec
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22 czerwiec festyn- DPS Czarne
29 czerwiec festyn – DPS Machowino
7 lipiec wycieczka do Gdańska
30 lipiec Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych
28 październik Dzień osób chorych na schizofrenię - SOK w Słupsku
10 listopad uroczystość z okazji 11- Listopada
30 listopad Andrzejki – zabawa
6 grudzień Mikołajki
24 grudzień Święta Bożego Narodzenia
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PRACA SOCJALNA

Pracownicy socjalni swoimi działaniami wspierają i pomagają mieszkańcom we wszystkich
czynnościach, sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu
przybycia do DPS.
Praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmowała:
pomoc w adaptacji w nowym środowisku 2 mieszkańcom;
zameldowano 3 osoby na pobyt stały;
sporządzono i złożono wnioski na podstawie których wydano 5 dowodów osobistych;
przygotowano

dokumentację

o Niepełnosprawności

do

Powiatowego

Zespołu

ds.

Orzekania

oraz do Orzecznictwa ZUS celem ustalenia stopnia

niepełnosprawności dla 5 mieszkańców;
przeprowadzono u 98 mieszkańców wywiady środowiskowe związane ze zmianą
dochodu własnego mieszkańca, zmianą odpłatności za pobyt w DPS lub aktualizacją
do OPS dotyczącą osób otrzymujących zasiłki stałe;
złożono wnioski do PFRON w celu uzyskania dofinansowania do turnusu
rehabilitacyjnego dla 15 mieszkańców;
zapewniono odzież, obuwie oraz artykuły higieny osobistej uwzględniając bieżące
potrzeby mieszkańców, a w przypadku braku środków finansowych mieszkańców
sporządzono wnioski o zaopatrzenie w niezbędny asortyment z budżetu Domu;
złożono wniosek do Prokuratury Rejonowej w Słupsku o ubezwłasnowolnienie
całkowite dla 1 osoby;
współpracowano z sądowymi kuratorami zawodowymi;
nawiązywano oraz utrzymywano kontakty z rodzinami oraz organizowano wyjazdy
mieszkańców na urlopy i święta do domów rodzinnych;
zapewniono rozwój samorządności mieszkańców Domu, oraz sprawne załatwianie
skarg i wniosków;
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Mieszkańcy
Liczba miejsc – 107
Liczba mieszkańców 107, w tym:
kobiet - 33,
mężczyzn – 74.
55 osób – skierowanych na podstawie decyzji wydanej przed 01.01.2004r.
52 osoby- na podstawie skierowań wydanych według aktualnie obowiązujących zasad.
98 osób przewlekle psychicznie chorych,
9 osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym:
2 - w stopniu lekkim
3 - w stopniu umiarkowanym
2 - w stopniu znacznym
2 - w stopniu głębokim
W 2011 roku przyjęto 2 nowe osoby w tym:
1 osoba z domu rodzinnego
1 osoba z Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku
W 2011 roku zmarło dwóch mieszkańców
Wiek mieszkańców
19-40 lat – 8 osób
41-60 lat – 58 osoby
61-74 lat – 30 osób
powyżej 75 lat – 11 osób
Najstarsza mieszkanka ma 86 lat, a najmłodszy mieszkaniec 29 lat.
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Sytuacja prawna mieszkańców:
Osoby samodzielnie stanowiące o sobie – 49
Opieka prawna sprawowana jest dla 58 mieszkańców – w tym ubezwłasnowolnionych
częściowo 11osób.

W Domu działa Rada Mieszkańców, której pracą kieruje Przewodniczący Rady. Na
zebraniach członkowie omawiają istotne problemy bytowe oraz przedstawiają swoje wnioski
i uwagi Dyrektorowi i personelowi Domu. Rada mobilizuje również inne osoby, nie
wchodzące w jej skład, do działania na rzecz wszystkich mieszkańców.
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WYŻYWIENIE I ORGANIZACJA POSIŁKOW
Żywienie w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie oparte jest na własnej produkcji, która
odbywa się w pełni wyposażonej kuchni. Załogę kuchni stanowi dwóch kucharzy, trzy
pomoce kuchenne oraz szef kuchni. Mieszkańcy otrzymują trzy pełnowartościowe posiłki :
śniadanie, obiad, kolacje, z uwagi na problemy zdrowotne niektórych mieszkańców
przygotowywane są również diety:
- dieta cukrzycowa 22 osób
- dieta bezmleczna 1 osoba
- dieta wątrobowa 6 osób
- dieta lekkostrawna 2 osób
-dieta 1500 kalorii 1 osoba
Mieszkańcy z antygenem HBS+ ( 5 osób) mają do dyspozycji osobna zastawę stołową,
z uwagi na problemy z gryzieniem i przełykaniem kuchnia wydaje również posiłki
rozdrabniane mechanicznie ( 8 osób).
Produkty służące do sporządzania potraw dostarczane są głównie przez wyłonione w drodze
postępowania przetargowego firmy i dostarczane ich własnymi środkami transportu, oprócz
tych podmiotów wykorzystywane są dary z Banku Żywności w Słupsku.
Zgodnie z przepisami czas jaki mieszkańcy mają na konsumpcje wynosi dwie godziny,
a organizacja wydawania posiłków wygląda następująco:
- śniadanie w godz. 730 do 930
- obiad w godz. 1230 do 1430
- kolacja w godz. 1800 do 2000
Organizowane są również różnego rodzaju grille, ogniska festyny, dodatkowo każdy
mieszkaniec ma dostęp do podstawowych produktów żywnościowych ( chleb , dżem, cukier
kawa itp.)
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PODSUMOWANIE ROKU 2011
1. Wykonano adaptację pomieszczeń na dwa dodatkowe pokoje mieszkalne.
Adaptację pomieszczeń wykonano w ramach środków własnych. Pozyskano pięć
dodatkowych miejsc, co skutkuje zwiększeniem budżetu Domu o około 150.000 zł
rocznie. Pozwoli to na pokrycie kosztów inflacji, wzrostu cen na energię elektryczną
olej opałowy, art. żywnościowe - bez konieczności obciążania budżetu powiatu.
2. Wykonano instalacje antyoblodzeniową na dachu obiektu.
Pozwala to uniknąć zalań pomieszczeń w okresie zimy. W konsekwencji przynosi to
oszczędności, bowiem nie ma potrzeby remontu-odnowy zalewanych pomieszczeń.
3. Zamontowano dodatkowo 5 zbiorników po 2000 l na olej opałowy.
Pozwala to na zakup oleju opałowego w okresie, gdy ceny są niższe. (okres lata) Poza
tym ewentualne oszczędności w końcu roku mogą być przeznaczone na zakup oleju
opałowego, a tym samym nie ma potrzeby wydatków na początku roku-najtrudniejszym
okresie.
4. Zainstalowano nowoczesną centralę telefoniczną z linią GSM.
Dotychczasowy brak dodatkowej linii telefonicznej, przy częstych awariach
telekomunikacyjnych, powodował zagrożenie w funkcjonowaniu Domu (kontakt
z lekarzem)
5. Przeprowadzono próbną ewakuację mieszkańców i pracowników Domu.
6. Piętnastu mieszkańców uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym w Sarbinowie
7. Została założona strona internetowa www.dpslubuczewo.pl
8. Pozyskano ze Stowarzyszenia „Zacisze” dary na kwotę 23.071,58 zł.
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