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Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Oleśnicy Małej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 5 - 1 6  czerwca 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), inspektorzy 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu: Dorota Kamińska -  przewodnicząca kontroli oraz Małgorzata Siłka -  

kontroler przeprowadzili kontrolę kompleksową Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Oleśnicy Małej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 

2015 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r. Kontrola 

dotyczyła oceny realizacji standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm., zwanego dalej „rozporządzeniem”) oraz 

zgodności zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. W 2015 r. 

Jednostką - prowadzoną przez Fundację „Pomaluj mi świat”, na podstawie umowy 

o powierzenie przez Gminę Oława realizacji zadania publicznego - kierował Pan Witold 

Jakubas. Od 2016 r. Dom stanowi jednostkę organizacyjną gminy Oława, za realizację zadań 

wynikających z rozporządzenia odpowiadała Pani Katarzyna Roskosz -  Więcek.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w zakresie 

objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.



W trakcie kontroli ustalono, że funkcjonowanie i organizacja pracy Domu odpowiadała 

normom wyznaczonym przepisami. Analiza dokumentacji potwierdziła zasadność 

skierowania osób do Jednostki zgodnie z typem prowadzonej działalności.

Jednostka usytuowana jest w bezpiecznym dla uczestników otoczeniu, ale budynek nie 

jest pozbawiony barier architektonicznych, tym samym nie spełnia standardu określonego 

w § 18 pkt 3 rozporządzenia. Dom dysponuje wymaganymi^ pornieszgzeniarni. stan 

techniczny, tym samym i estetyka niektórych z nich (pomieszczenia do treningu kulinarnego, 

pracowni biblioterapii, szatni oraz ciągów komunikacyjnych) wskazują na konieczność 

przeprowadzenia gruntownych prac remontowych. Jednostka spełnia normy pod względem 

wymaganych sanitariatów, ale żaden z nich nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych, a pozbawione drzwi stanowisko kąpielowe z niesprawną baterią nie 

może być użytkowane. Jednostka posiada wyposażenie do realizacji podstawowych zadań 

wspierająco -  aktywizujących, jednak w pomieszczeniu przeznaczonym do realizacji treningu 

kulinarnego brakuje mebli kuchennych, sprzęt komputerowy jest niesprawny, uzupełnienia 

wymagają również akcesoria do treningu higieny. Jednostka realizuje podstawowe treningi 

i udziela wsparcia, o którym mowa w § 14 rozporządzenia, ww. stan pomieszczeń oraz braki 

w wyposażeniu obniżają w znacznym stopniu jakość świadczonych usług, gdyż zajęcia 

kulinarne odbywają się w nieodpowiednich warunkach, uczestnicy nie mają zapewnionego 

dostępu do intemetu a nauka higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny jest prowadzona 

w ograniczonym zakresie. Wobec powyższego należy podjąć działania w celu poprawienia 

warunków realizacji postępowania wspierająco -  aktywizującego w Jednostce.

Jednostka współpracuje na rzecz integracji społecznej uczestników, o której mowa 

w § 21 rozporządzenia.

W dniu kontroli w Domu znajdowały się dokumenty postępowania wspierająco- 

aktywizującego realizowanego w 2016 r. Z ustaleń wynika, że po zakończeniu umowy 

Fundacja „Pomaluj mi świat” nie pozostawiła w Jednostce ww. dokumentacji. Taką praktykę 

należy uznać za niewłaściwą, w szczególności w odniesieniu do dokumentów 

indywidulanych uczestnika stanowiących w myśl § 24 ust. 8 rozporządzenia dokumentację 

wewnętrzną Jednostki. Obowiązujące w dniu kontroli indywidualne plany postępowania 

wspieraj ąco-aktywizującego były opracowane szczegółowo, na podstawie diagnozy określano 

cele główne adekwatne do możliwości i potrzeb uczestnika oraz odnoszące się 

do poszczególnych form wsparcia działania dla wszystkich członków zespołu. Efekty 

postępowania były systematycznie i rzetelnie dokumentowane. Stwierdzono jednak brak 

korelacji czasu skierowania uczestnika do Jednostki z okresem realizacji indywidualnego

2



planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Z uwagi na powyższe okoliczności 

związane ze zmianą prowadzącego Jednostkę organ kierujący wydał w styczniu 2016 r. 

wszystkim uczestnikom decyzje do 31 marca 2016 r. Indywidulane plany wspierająco- 

aktywizujące opracowano 17 lutego 2016 r., a następnie dwukrotnie w marcu i kwietniu 

uzupełniano je o działania wyznaczone dla nowych członków zespołu. Ocenę realizacji 

działań wspieraj ąco-aktywizuj ących zaplanowano po 6 miesiącach od daty opracowania 

a następnie uzupełnienia planu, w tym ostatni termin wyznaczono na październik 2016 r. 

Natomiast kolejną decyzją przedłużono uczestnikom pobyt w Jednostce do końca 2016 r. 

Zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego 

planu postępowania wspieraj ąco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas 

określony, niezbędny do jego realizacji. Wobec powyższego przy opracowywaniu kolejnego 

planu należy określić termin jego wykonania, zgodnie z którym organ powinien skierować 

uczestnika do Jednostki, w celu kontynuowania postępowania wspierająco- aktywizującego.

Stwierdzono, że w 2016 r. Jednostka prowadziła dokumentację zbiorczą o której mowa 

w § 24 ust. 3 rozporządzenia, ewidencję uczestników należy uzupełnić o datę przyjęcia oraz 

okres i przyczyny dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność na zajęciach.

Dom zapewniał wymagany w § 12 ust. 1 rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu wspierająco -  aktywizującego. W kwestii zgodności stanowisk 

z kwalifikacjami personelu wnosi się uwagi do zatrudnienia pracowników pracujących jako 

asystent osoby niepełnosprawnej oraz terapeuta zajęciowy, gdyż ich wykształcenie nie 

odpowiadało wymogom określonym w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1786.). W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia w zakresie tematycznym 

związanym z funkcjonowaniem Jednostki. W aktach pracowników nie było potwierdzenia 

szkolenia dotyczącego treningu umiejętności społecznych. W chwili przyjęcia do pracy 

w 2016 r. każdy pracownik został poinformowany o specyfice pracy z osobami chorymi 

psychicznie oraz upośledzonymi umysłowo, należy jednak uznać że taka forma nie zapewnia 

realizacji wymogu określonego w § 11 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego przeszkolenia 

w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie 

zachowań, nawyków celowej aktywności, jak również przygotowania do prowadzenia 

treningu umiejętności społecznych.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Budynek Jednostki nie pozbawiony barier architektonicznych.

2. W łazience brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych .
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3. Zły stan techniczny aneksu kuchennego, pracowni biblioterapii, szatni oraz ciągów 

komunikacyjnych.

4. Brak sprzętu tj. mebli kuchennych, sprawnego zestawu komputerowego, sprzętu 

do pielęgnacji niezbędnego do realizacji treningów: kulinarnego, higieny i wyglądu 

osobistego oraz czasu wolnego.

5. Natrysk z uwagi na brak drzwi i niesprawną baterię jest nieużytkowany.________________

6. Brak korelacji czasu skierowania uczestnika do Jednostki z okresem realizacji 

indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

7. Brak kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej oraz 

instruktora terapii zajęciowej.

8. Brak potwierdzenia przeszkolenia w zakresie przeprowadzania treningu umiejętności 

społecznych.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne 

wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad.l

Należy zniwelować bariery architektoniczne w budynku Jednostki.

Podstawa prawna: § 18 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, 

poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 grudnia 2017 r.

Ad.2

Łazienki doposażyć w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna: § 18 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, 

poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 marca 2017 r.

Ad. 3,4, 5

Należy zapewnić odpowiednie warunki, sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia 

treningów z zakresu postępowania wspieraj ąco-aktywizującego
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Podstawa prawna: § 18 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, 

poz. 1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31 czerwca 2017 r.

Ad. 6

Należy skorelować czas—skierowania uczestnika do—Jednostki—z—okresem-realizacji 

indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Podstawa prawna'. § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, 

poz.1586 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco 

Ad. 7

Pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego Domu należy zatrudnić zgodnie 

z kwalifikacjami.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

Ad.8

Należy przestrzegać wymogu posiadania przeszkolenia pracowników zespołu wspierająco- 

aktywizującego, którzy w zakresie swoich obowiązków mają prowadzenie treningu 

umiejętności społecznych.

Podstawa prawna: § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 238, poz. 1586 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
930) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 
pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia 
zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. 
Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania 
wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości;
1. Wójt Gminy Oława
2. a/a
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