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Pani
Ewa Słonina
Kierownik
I Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bolesławcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 1 - 2 2  marca 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy 

z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm., zwanej dalej 

ustawą), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu: Dorota Kamińska -  przewodnicząca kontroli oraz Michalina Jarocka -  

kontroler przeprowadzili kontrolę kompleksową I Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 

2016 roku, zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 r. Kontrola obejmowała zagadnienia 

wynikające z 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., 

zwanego dalej rozporządzeniem) oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 21 marca 2016 r. 

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację kontrolowanych zagadnień 

była Pani Ewa Słonina -  Kierownik Jednostki.

Działalność I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu w zakresie 

objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

W trakcie kontroli ustalono, że organizacja pracy Domu była zgodna z § 6 ust. 1 

rozporządzenia. Jednostka świadczy usługi określone przepisami w formie treningów i zajęć 

indywidualnych. Funkcjonowanie Jednostki określa Statut i Regulamin Organizacyjny. .



W odniesieniu do standardu bytowego ustalono, że budynek Ośrodka jest usytuowany 

w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom. Wejście do obiektu jest 

pozbawione barier architektonicznych, a powierzchnia użytkowa zapewnia uczestnikom metraż 

zgodny z normą wyznaczoną przepisami. Jednostka dysponuje wymaganymi przepisami 

pomieszczeniami. Z uwagi na fakt, że do jednej z dwóch sal przeznaczonych do terapii ruchem 

prowadzą schody, należałoby rozważyć wyposażenie Jednostki w schodołaz. Ustalono, 

że Jednostka posiada sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco -  aktywizujących.

Ośrodek współpracuje na rzecz integracji społecznej uczestników z podmiotami, 

o których mowa w § 21 rozporządzenia.

Zespół wspieraj ąco -  aktywizujący opracował dla wszystkich uczestników 

indywidualne plany postępowania wspierająco -  aktywizującego. Dla przejrzystości przebiegu 

postępowania wspierająco -  aktywizującego wskazane jest określanie w planie okresu jego 

obowiązywania. Ustalono również, że określone w planach cele pracy uwzględniały 

indywidualne potrzeby i możliwości uczestników, a efekty postępowania były systematycznie 

dokumentowane.

Jednostka prowadziła w sposób prawidłowy ewidencję uczestników oraz rejestr 

obecności uczestników na zajęciach. Pracownicy zespołu wspierająco - aktywizującego 

prowadzili dzienniki zajęć, w których dokumentowali swoją pracę zgodnie z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu.

Czynności kontrolne potwierdziły, że w odniesieniu do aktualnej liczby osób skierowanych 

Jednostka zapewniała wymagany w § 12 ust. 1 rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników zespołu wspierająco -  aktywizującego. Wykształcenie ww. personelu jest zgodne 

z kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. 

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

Pracownicy ww. zespołu byli przygotowani do przeprowadzania treningu umiejętności 

społecznych. Kierownik Domu spełniała wymogi art. 122 ustawy dotyczące stażu pracy 

w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jak również 

§ 9 rozporządzenia, tj. wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w pracy z osobami 

z zaburzeniami psychicznymi. W okresie objętym kontrolą zorganizowano szkolenia 

w zakresie tematycznym związanym z funkcjonowaniem Jednostki.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z  up. W O JE W O D Y  D O LN O Ś LĄ S K IEG O

:J)f. ^^Ś&ki^tcfZawilla 
Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 

.Polityki Społeczne] 2


