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ON.01.4030.3.15
Protokó ł z kontroli
problemowej przeprowadzonej w domu pomocy

społecznej

Działając

na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ,
Zarządzenia nr 8/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie procedury kontroli jednostek
nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Zarządzenia nr 18/2015
z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia do kontroli nr 8/2012 dyrektora
tejże jednostki z dnia 11 września 2015 roku, pracownicy Centrum w składzie:
Justyna Rudowska- Błażek- starszy specjalista
Małgorzata Wardziak - starszy specjalista
dnia 23 października 2015 roku przeprowadzili
prowadzonym przez Powiat Słupski.

kontrolę problemową

w domu pomocy

społecznej

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
76-200 Słupsk, Lubuczewo 29a
Kierownik jednostki:

Monika Bill - dyrektor
Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola organizacji pracy i działalności domu. Kontrolą objęto sposób realizacji założeń rozporządzenia
z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zaj ęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
W trakcie kontroli informacji udzielali:

Monika Bill - dyrektor,
Dorota Dera - kierownik

działu opiekuńczo

- terapeutycznego.

Ustalenia ogólne:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Słupskiego ,
działającą w formie jednostki budżetowej powiatu o zasięgu ponadgminnym. Działa na podstawie
zezwolenia Wojewody Pomorskiego (decyzja nr 8/2006 z dnia 5 lipca 2006 r., zmieniona decyzją nr
28/2006 z dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz decyzją nr PS-IV.9423.2.8.2011 z dnia 23 stycznia 2012 r.).
Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Posiada 112 miejsc dla mieszkańców. Dom
otrzymał zezwolenie na czas nieokreślony. W dniu kontroli w jednostce przybywało 112 osób - wykaz
mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
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W trakcie kontroli dokonano lustracji pokoi mieszkańców oraz pozostałych pomieszczeń. Wszystkie
pomieszczenia były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd
pokoi w należytym stanie. Pokoje wyposażone w podstawowy sprzęt łóżka, stoliki, szafy, szafki nocne.
W 2015 r. z pomieszczenia gospodarczego utworzona została pracownia stolarska, w której mieszkańcy
realizują działania zaplanowane w ramach rehabilitacji społecznej. Teren wokół jednostki został
zagospodarowany na potrzeby mieszkańców.
Sposób realizacji założeń rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rehabilitacji
społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zagadnienia rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
reguluje rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Określa ono następujące rodzaje zajęć: terapeutyczne,
z psychologiem, ruchowe, przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia te mają na celu wyrabianie
zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności samodzielnego
wypełniania ról społecznych oraz promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną
mieszkańców. Zakres programowy poszczególnych rodzajów zajęć obejmuje:
1) w przypadku zajęć terapeutycznych:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu,
b) trening umiejętności interpersonalnych,
c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
2) w przypadku zajęć z psychologiem:
a) badanie psychologiczne,
b) terapię psychologiczna,
c) poradnictwo psychologiczne;
3) w przypadku zajęć ruchowych:
a) zajęcia sportowe,
b) turystykę,
c) rekreację;
4) w przypadku zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia:
a) terapię manualną, w tym w ramach warsztatów,
b) zajęcia informatyczne,
c) pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.
W myśl § 5.1 i 2 zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo w wymiarze nie mniejszym niż
10 godzin tygodniowo, a rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku,
stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. Zgodnie z § 6.1 i 2 zajęcia są
dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego. W dziennikach odnotowuje się:
1) rozkład tygodniowy i czas trwania zajęć;
2) rodzaj i tematykę zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia;
3) imiona i nazwiska mieszkańców domu obecnych na zajęciach;
4) informacje dotyczące prowadzonych zajęć, służące okresowej ocenie realizacji indywidualnych
planów wsparcia mieszkańców takie jak:
a) absencja i jej przyczyny
b) ocenę współpracy z terapeutą,
c) aktywne lub bierne uczestnictwo w zajęciach,
d) skracanie lub wydłużanie uczestnictwa w zajęciach.
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W świetle § 7 w/w rozporządzenia mieszkańcy domu aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą otrzymać
nagrody rzeczowe. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej sporządza kierownik zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik zespołu we współdziałaniu z mieszkańcem lub jego
przedstawicielem ustawowym.
Zasady prowadzenia rehabilitacji społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie reguluje
zarządzenie nr 6/2014 z dnia 3 marca 2014 r. dyrektora tejże jednostki, które stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu. Procedurę w tym powyższym zakresie określa załącznik nr 1 do wyżej
cytowanego zarządzenia uwzględniający: cele, rodzaje, zakres programowy oraz wymiar czasu pracy;
sposób prowadzenia i dokumentowania zajęć; sposób nagradzania mieszkańców aktywnie
uczestniczących w zajęciach. Rozszerzeniem powyższych regulacji jest załącznik nr 1 do procedury
określający wzór dziennika rehabilitacji społecznej. Dzienniki rehabilitacji prowadzone są indywidualnie
dla każdego mieszkańca. Dziennik prowadzone są z uwzględnieniem informacji zawartych w § 6. 2 pkt.
1 - 4 lit. a-c rozporządzenia. W dziennikach nie uwzględniono skracania lub wydłużania uczestnictwa
w zajęciach. W załączniku nr 2 do procedury doprecyzowano działania w ramach poszczególnych
rodzajów zajęć:
1) w przypadku zajęć terapeutycznych:
a) trening funkcjonowania w codziennym życiu obejmuje:
1. trening umiejętności praktycznych,
2. trening utrzymania czystości i porządku,
3. trening savoir-vivre,
4. trening kulinarny,
5. trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
6. trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
7. trening techniczny,
8. trening prozdrowotny,
9. trening edukacyjno-wychowawczy,
1O. trening w załatwianiu spraw urzędowych,
11. trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów;
b) trening umiejętności spędzania czasu wolnego obejmuje:
12. biblioterapię,
13. trening uspołecznienia i grzeczności,
14. trening orientacyjny,
15. trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
16. trening motywacyjno-aktywizujący,
17. trening teatralny,
18. muzykoterapię,
19. filmoterapię,
20. trening esteroterapii,
21. ogrodnictwo;
2) w przypadku zajęć z psychologiem obejmują one:
a) badanie psychologiczne:
22. wywiad,
23. kwestionariusz depresji,
24. kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
b) terapię psychologiczną:
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25. psychoterapię indywidualną,
26. psychoterapię grupową,
c) poradnictwo psychologiczne:
27. trening emocjonalny,
28. trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy;
3) Zajęcia ruchowe obejmują:
a) zajęcia sportowe:
29. trening psychofizyczny,
30. socjoterapię,
b) turystykę:
31. wycieczki turystyczne,
32. trening kulturalno-turystyczny,
c) rekreację:
33. silwoterapię,
34. oglądanie występów artystycznych,
35. udział w imprezach zorganizowanych,
36. wędkowanie,
37. zajęcia na basenie;
4) w przypadku zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia obejmują one:
a) terapię manualną:
38. arteterapię,
39. ergoterapię,
40. terapię manualną w ramach warsztatów terapii zajęciowej
b) zajęcia informatyczne:
41. trening informatyczny,
c) pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy:
42. zajęcia przygotowujące do podjęcia pracy,
43. wykonywanie pracy w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy.
Dla każdego mieszkańca prowadzony jest indywidualny dziennik rehabilitacji. Zapisywane są w nim
poszczególne działania w ramach zajęć rehabilitacji społecznej. Zapisy w tym zakresie dokonywane są
w oparciu o zeszyty prowadzone np. przez terapeutów, instruktora kulturalno-oświatowego, psychologa.
Dokumentacja w tym zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wyrywkowo kontroli poddano dokumentację związaną z udziałem w rehabilitacji społecznej
następujących mieszkańców: Ewa Woźniak, Andrzej Rauchfleisch, Artur Krużycki, Bernarda Woźniak,
Sławomir Czepa, Ryszard Hampel. Z grupy tych osób szczegółowej analizie poddano dokumentację
n/w mieszkańców:
1)

Krużycki

Artur - zaplanowano udział mieszkańca w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych,
ruchowych i przygotowujących do podjęcia zatrudnienia (25 godzin tygodniowo). Na podstawie
dziennika rehabilitacji prowadzonego dla mieszkańca ustalono, że uczestniczył on min.
w następujących działaniach tj. zajęciach terapeutycznych poprzez trening funkcjonowania w życiu
codziennym (np. utrzymania czystości i porządku- 2AF, savoir-vivre - 3A, wyglądu zewnętrznego 5 AC, technicznym - 7, prozdrowotnym - 8, edukacyjno-wychowawczym - 9D); trening umiejętności
interpersonalnych i rozwiązywania problemów - l lEB; trening umiejętności spędzania wolnego
czasu (np. biblioterapii - 12 BC, uspołeczniania i grzeczności - 13B, motywacyjno-aktywizującym 16AB, muzykoterapii - 18, ogrodnictwa - 21B, arteterapii - 38A); psychoterapii (indywidualnej -
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zajęciach

ruchowych (turystyka: wycieczki turystyczne - 31, rekreacji: silwoterapia - 33)
zajęciach przygotowujących do podjęcia zatrudnienia (trening informatyczny - 41). Każdy
tydzień rehabilitacji został podsumowany i określa tygodniową ilość godzin. Na podstawie
powyższego ustalono, że mieszkaniec uczestniczył w rehabilitacji społecznej powyżej 1O godzin
tygodniowo. Ilość godzin rehabilitacji w poszczególnych tygodniach waha się od 15 do 51 godzin.
Kontrola zeszytów zajęć prowadzonych przez poszczególnych terapeutów, wykazała zgodność
dokonanych w nich zapisów z wpisami z zakresu zajęć w jakich uczestniczył mieszkaniec
dokonanych w dzienniku. Dziennik rehabilitacji społecznej Artura Krużyckiego stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu,
2) Ewa Woźniak - zaplanowano udział mieszkanki w zajęciach w zajęciach terapeutycznych,
i ruchowych (10 godzin tygodniowo). Na podstawie dziennika rehabilitacji prowadzonego dla
mieszkanki ustalono, że uczestniczyła ona w następujących działaniach tj. zajęciach terapeutycznych
(treningu funkcjonowania w życiu codziennym poprzez trening: utrzymania czystości i porządku 2 EF, wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej - 5 ACD), treningu umiejętności spędzania wolnego
czasu (biblioterapia - rozwijanie zainteresowań literaturą, wyjazdy do biblioteki - 12A, treningu
uspołeczniania - 13C, filmoterapii - 19, ogrodnictwa - prace porządkowe na rzecz domu i otoczenia
- 21 B), w zajęciach ruchowych (sportowych- treningu psychofizycznym - 29, socjoterapii - terapia
ruchem - 30 B, treningu turystycznym - 32, rekreacji - 33, 34). Każdy tydzień rehabilitacji został
podsumowany i określa tygodniową ilość godzin. Na podstawie powyższego ustalono, że mieszkanka
uczestniczyła w rehabilitacji społecznej powyżej 1O godzin tygodniowo. Ilość godzin rehabilitacji
w poszczególnych tygodniach waha się od 1O do 35 godzin tygodniowo. Kontrola zeszytów zajęć
prowadzonych przez poszczególnych terapeutów, wykazała zgodność dokonanych w nich zapisów
z wpisami z zakresu zajęć w których uczestniczyła mieszkanka dokonanych w dzienniku. Dziennik
rehabilitacji społecznej Ewy Woźniak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w 2014 i 2015 r.
zostali wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

rehabilitacją społeczną objęci

Zgodnie z zarządzeniem mieszkańcy aktywnie uczestniczący w zajęciach mogą otrzymać nagrody
rzeczowe. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej dla mieszkańca sporządza kierownik zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego. Dyrektor zatwierdza wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej i określa jej
wartość. Wybór i zakup nagrody rzeczowej jest dokonywany jest zawsze w uzgodnieniu z osobą
nagradzaną. W 2014 roku kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wystąpił z trzema pisemnym
wnioskami do dyrektora o udzielenie nagród dla mieszkańców:
1) wniosek z dnia 26 listopada 2014 r. o przyznanie nagrody dla Erenesta Jachimka w postaci zakupu
zestawu do szkicowania i płyt CD z ulubioną muzyką mieszkańca. Dyrektor dokonał akceptacji na
wniosku i określił wysokość nagrody (100,00 zł). Zakup nagrody rzeczowej potwierdza faktura
FP1447/01775/l l/01 i ODV/299/2014/S. Łączna wartość nagrody wyniosła 104,97 zł. Mieszkaniec
otrzymał nagrodę i pisemnie potwierdził jej odbiór. Dokumentacja w tym zakresie stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.
2) wniosek z dnia 26 listopada 2014 r. o przyznanie nagrody dla Czesława Sienkiewicza w postaci
zakupu zegarka i płyty CD z ulubioną muzyką mieszkańca. Dyrektor dokonał akceptacji na wniosku
i określił wysokość nagrody (100,00 zł). Zakup nagrody rzeczowej potwierdza faktura
ODV/299/2014/S i 28/14. Łączna wartość nagrody wyniosła 99,99 zł. Mieszkaniec otrzymał nagrodę
i pisemnie potwierdził jej odbiór. Dokumentacja w tym zakresie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
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3) wniosek z dnia 26 listopada 2014 r. o przyznanie nagrody dla Bernardy Woźniak w postaci zestawu
do malowania. Dyrektor w dniu 27 listopada 2014 r. dokonał akceptacji na wniosku i określił
wysokość nagrody (100,00 zł). Zakup nagrody rzeczowej potwierdza faktura FP1447/01775/11/01
Łączna wartość nagrody wyniosła 99,00 zł. Mieszkanka otrzymała nagrodę i pisemnie potwierdziła
jej odbiór. Dokumentacja w tym zakresie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Wnioski o przyznanie nagrody rzeczowej zostały sporządzone zgodnie z wymaganiami w tym zakresie
określonymi w rozporządzeniu. W przypadku nagrody dla Ernesta Jachimka jej faktyczny koszt
przekroczył nieznacznie wysokość nagrody dla mieszkańca określoną przez dyrektora.
Na tym kontrolę

zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
8 stanowią jego integralną część:

Załącznik

nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr

12345678-

książce
każdej

kontroli. Protokół sporządzono w dwóch
ze stron. Załączniki do protokołu w liczbie

wykaz mieszkańców DPS w Lubuczewie,
zarządzenie nr 6/2014 z dnia 3 marca 2014 roku,
zeszyty zajęć,
dziennik rehabilitacji społecznej Artura Krużyckiego,
dziennik rehabilitacji społecznej Ewy Woźniak,
dokumentacja w zakresie przyznania nagrody rzeczowej dla Ernesta Jachimka,
dokumentacja w zakresie przyznania nagrody rzeczowej dla Czesława Sienkiewicza,
dokumentacja w zakresie przyznania nagrody rzeczowej dla Bernardy Woźniak.

Zgodnie z § 8 pkt 7, 8 i 9 Zarządzenia nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Słupsku z dnia 30 stycznia 2012 roku, w sprawie procedury kontroli jednostek
nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zapoznaje się z treścią protokołu, podpisuje go
lub odmawia podpisania. Podpisanie protokołu jest równozn~czne z jego przyjęciem.
W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza na piśmie
zastrzeżenia co do ustaleń w protokole, wskazując równocześnie stosowne dowody.
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