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Pani
Anna Lewandowska
Dyrektor
Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej
w Henrykowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 25 - 27 marca 2015 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, ze zm.) kontrolerzy
Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu: Elżbieta Pawłowska - starszy inspektor
wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Michalina Jarocka - inspektor wojewódzki,
przeprowadzili kontrolę kompleksową w Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie przy pl. Cystersów 4d. Czynności kontrolne
dotyczyły organizacji i funkcjonowania jednostki zgodnie ze standardem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) obejmujące okres od
1 stycznia 2014 roku do 25 marca 2015 r.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o aneks nr 3 poz. 3 z dnia 25 lutego 2015 r. do planu
kontroli na I półrocze 2015 roku zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu
29 grudnia 2014 r.
W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu była Pani Anna Lewandowska odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarze kontrolowanych zagadnień.
Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą kompleksową została oceniona
pozytywnie.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej
w Henrykowie, w zakresie potrzeb bytowych spełniał wymagania określone w § 6 ust. 1 pkt
1 - 8 cytowanego rozporządzenia.
W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc
w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską. Byli objęci
pomocą w załatwianiu spraw osobistych.

Placówka stwarzała warunki do udziału

w terapii, w podnoszeniu sprawności, zapewniała przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt
z Dyrektorem Domu, co spełnia wymóg § 6 ust.l pkt 10 cytowanego rozporządzenia.
Dom umożliwiał i zapewniał pensjonariuszom bezpieczne przechowywanie środków
pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

W Regulaminie

Organizacyjnym Domu

w Załączniku Nr 2 oraz 2a zostały uregulowane zasady postępowania z depozytami
rzeczowymi i pieniężnymi. Na dzień kontroli nie było osób posiadających konto depozytowe
w Domu oraz nie zostały złożone do depozytu przedmioty wartościowe mieszkańców.
Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował
zadania określone w § 2 i § 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
W dokumentacji pobranej do kontroli ustalono, że mieszkańcy posiadali aktualne
indywidualne plany wsparcia opracowane przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Plany
opracowane były na pół roku (przy osobach nowoprzyjętych) oraz na rok. Po tym okresie plan
był oceniany i na tej podstawie opracowywany na kolejny okres.
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terapeutyczno - opiekuńczego, spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, tj. dla
osób przewlekle somatycznie chorych ma wartość 0,6 na jednego mieszkańca.
Opis stanu faktycznego zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora
Domu w dniu 30 kwietnia 2015 roku.
W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz brakiem nieprawidłowości —
odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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Polityki Społecznej
Do wiadom ości:
1. Starosta Powiatu
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkow ice Śl.
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