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Pan
Jan Tumiłowicz
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Szczytnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13-14 lipca 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.), inspektorzy
Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:
Sylwia Geppert - przewodnicząca kontroli oraz Dorota Kamińska - kontroler, przeprowadzili
kontrolę sprawdzającą Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Kontrolę przeprowadzono
w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półrocze 2015 roku, zatwierdzony
w dniu 23 czerwca 2015 roku. Tematem kontroli była realizacja zaleceń wydanych po
przeprowadzonej kontroli kompleksowej w dniach 11-13 czerwca 2014 r. i obejmowała okres
od dnia 24 lipca 2014 r. do 13 lipca 2015 r.
W okresie objętym kontrolą Dyrektorem placówki był Pan Jan Tumiłowicz, który
odpowiadał za wykonanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.
Postępowanie

kontrolne

zostało

przeprowadzone

na

podstawie

dokumentów

przedłożonych przez Dyrektora Domu tj.: procedur postępowania, indywidualnych planów
wsparcia mieszkańców, wydruków z kont depozytowych i innych. Ponadto zespół kontrolny
przyjął ustne wyjaśnienia od Dyrektora Domu. W trakcie czynności kontrolnych dokonano
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również wizji lokalnej placówki pod kątem realizacji zaleceń pokontrolnych. Ustalenia
kontroli zostały zawarte w protokole, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wyniku
przeprowadzonej w dniach 11-13 czerwca 2014 r. kontroli kompleksowej

wydano

następujące zalecenia pokontrolne:

Zalecenie nr 1. Należy zamontować system przyzywowo-alarmowy w pokojach Nr 209 A
i B oraz 521.
Zalecenie nr 2. Pokój Nr 202, znajdujący się na poziomie I pełniący jednocześnie funkcję
pokoju mieszkalnego dla 3 osób oraz pokoju dziennego pobytu dla grupy

VI, należy

dostosować, do jednej z w/w funkcji jakie ma spełniać.
Zalecenie nr 3. Należy zlikwidować pokój przejściowy (nr 303A) oraz dostosować
stanowisko kąpielowe przy pokoju Nr 505 w taki sposób, aby zagwarantować mieszkańcom
intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa.
Zalecenie nr 4. Należy utworzyć dla mieszkańców ogólnodostępną kuchenkę pomocniczą.
Zalecenie nr 5. Należy zamontować uchwyty umożliwiające osobom mniej sprawnym
korzystanie z łazienek Nr 206, 422 i 423.
Zalecenie nr 6. Zapewnić dla każdego z posiłków czas wydawania 2 godziny oraz ostatniego
posiłku nie wcześniej niż o godz. 1800
Zalecenie nr 7. Należy podjąć określone przepisami działania w celu ustalenia i wezwania
uprawnionych, których nieznane jest miejsce zamieszkania, do podjęcia depozytu po zmarłym
mieszkańcu.
Zalecenie nr 8. Przy opracowywaniu indywidualnego planu wsparcia przez zespół
terapeutyczno-opiekuńczy należy zapewnić udział pracownika pierwszego kontaktu oraz
mieszkańca (w miarę jego możliwości). Wyznaczany przez plan cel powinien odnosić się do
indywidualnych potrzeb podopiecznego.
Zalecenie nr 9. Należy zapewnić zajęcia z psychologiem, wymagane rozporządzeniem
w sprawie

zajęć

rehabilitacji

społecznej

w domach

z zaburzeniami psychicznymi.

2

pomocy

społecznej

dla

osób

W trakcie kontroli sprawdzającej w dniach 13-14 lipca 2015 r. dotyczącej realizacji zaleceń
pokontrolnych ustalono, co następuje:
Zalecenie nr 1 - zrealizowano
Oględziny Domu w dniu 13.07.2015 r. potwierdziły, że zamontowano system alarmowoprzyzywowy w pokojach nr 2019 A i B oraz 521.
Zalecenie nr 2 - zrealizowano
Mieszkańcy pokoju Nr 202 zostali przeniesieni do nowo utworzonego pokoju trzyosobowego
N r 412, znajdującego się na poziomie III. W pokoju dziennego pobytu dla grupy VI, znajdują
się nadal 3 łóżka rehabilitacyjne i wersalka, wg oświadczenia Dyrektora jest to niezbędne ze
względu na stan zdrowia przebywających tam w ciągu dnia mieszkańców.
Zalecenie nr 3 - zrealizowano
W trakcie oględzin Domu stwierdzono, że zlikwidowano pokój przejściowy Nr 303A,
poprzez zabudowanie korytarza ścianką działową i wstawienie drzwi. Ustalono, że z dwóch
stanowisk kąpielowych nie gwarantujących intymności przy pokoju N r 505, jedno zostało
zlikwidowane. Po remoncie łazienki na poziomie III utworzono dodatkowe stanowisko
kąpielowe w pomieszczeniu nr 414, które gwarantuje poczucie intymności i jest dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zalecenie nr 4 - zrealizowano
Zgodnie z zaleceniem, na poziomie II Domu, utworzono dla mieszkańców ogólnodostępną
kuchenkę pomocniczą.

Zalecenie nr 5 - zrealizowano
W łazienkach Nr 206, 422 i 423 zamontowanie uchwyty, umożliwiające osobom mniej
sprawnym korzystanie z sanitariatów.
Zalecenie nr 6 - zrealizowano
Wg oświadczenia Dyrektora dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny,
a ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godz. 1800 Podczas oględzin budynku
potwierdzono, że przy drzwiach stołówki wywieszono informację z godzinami wydawania
posiłków, potwierdzających w/w informację.
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Zalecenie nr 7 - zrealizowano
Zgodnie z zaleceniem podjęto odpowiednie działania w celu likwidacji zaległych środków
z depozytów mieszkańców DPS w Szczytnej. W trakcie kontroli przeanalizowano 25 spraw
prowadzonych przez pracowników Domu, potwierdzono, że 17 z nich przekazano do Sądu
w celu likwidacji. W pozostałych sprawach, potencjalni spadkobiercy zostali poinformowani
o istnieniu depozytu i możliwości ubiegania się o jego podjęcie.
Zalecenie nr 8 - zrealizowano
Podczas kontroli sprawdzającej dokonano analizy 20 indywidualnych planów wsparcia
mieszkańców Domu. Potwierdzono, że obecnie przy ich opracowywaniu przez zespół
terapeutyczno-opiekuńczy,

zapewniono

udział

pracownika pierwszego

kontaktu

oraz

mieszkańca (w miarę jego możliwości). Wyznaczany w planach cel odnoszono indywidualnie
do potrzeb mieszkańca lub zakresu usług.
Zalecenie nr 9 - zrealizowano
Zajęcia z psychologiem, wymagane rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej
w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzone są przez
psychologa zatrudnionego na umowę o świadczenie usług opieki psychologicznej 2 razy
w miesiącu

po
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godziny.

Z

dokumentacji

psychologa

wynika,

że

konsultacjami

psychologicznymi objętych było 7 osób. Oprócz tego prowadzone są badania psychologiczne,
terapia psychologiczna i poradnictwo psychologiczne. Zajęciami tymi objęte są osoby
pozostające w prawidłowym kontakcie słownym, o lekkim lub umiarkowanym stopniu
upośledzenia.

W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały
zrealizowane.
W związku z powyższymi ustaleniami nie wydaje się zaleceń w wyżej wymienionym
zakresie.

D o wiadomości:
1.
Starosta Powiatu Kłodzkiego
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
2.
2. a/a
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