WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia Cjo lutego 2016 r.

PS-KNPS.431.1.48.2015.SG

Pani
Beata Sikorska - Krzyżosiak
K ie ro w nik

Domu Opieki „Pod Brzozami”
w Miękini

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 11 grudnia 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.) zespół kontrolny
w składzie: Sylwia Geppert - inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) i Dorota
Kamińska - starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Domu
Opieki „Pod Brzozami” w Miękini. Tematem kontroli była zgodność działalności jednostki
z art. 68 i art. 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na
II półrocze 2015 roku, zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 roku.

Czynnościami

kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 grudnia 2015 r. W okresie
objętym kontrolą kierownikiem placówki była Pani Beata Sikorska - Krzyżosiak, która
odpowiadała również za wykonanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.
Ustalenia kontroli - dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje
i wyjaśnienia udzielone przez kierownika, zostały zawarte w protokole, do którego nie
wniesiono zastrzeżeń.
Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.

Pani

Beata

Sikorska-Krzyżosiak

Nr PS.KNPS1.9423.20.2013

z dnia

decyzją

22 listopada

Wojewody

2013

r.

Dolnośląskiego

uzyskała

zezwolenie

na prowadzenie „Domu Pod Brzozami” przy ul. Zachodniej

1 w Miękini. Placówka

dysponuje

niepełnosprawnych

3 miejscami

dla

osób

przewlekle

chorych,

oraz

w podeszłym wieku. W dniu kontroli w jednostce przebywała 1 osoba. Według oświadczenia
Właścicielki/Kierownika Domu, obecnie nie zatrudnia żadnych osób i zapewnia wszelkie
usługi samodzielnie.
Placówka mieści się w budynku jednorodzinnym i zajmuje parter budynku.
Na I piętrze znajduje się mieszkanie prywatne. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd.
W dniu kontroli stwierdzono, iż placówka dysponuje 2 pokojami - jednoosobowym
i dwuosobowym. Pokoje mieszkalne wyposażone są w: jednoosobowe łóżka, szafę, stół,
krzesła oraz szafkę nocną dla każdej osoby. Spełniają wymogi metrażu, czyli w pokoju
9

9

wieloosobowym na osobę przypada 6m , a w pokoju 1-osobowym 9 m . Do dyspozycji
mieszkańców pozostaje 1 łazienka z natryskiem oraz WC. Stanowisko kąpielowe oraz toaleta
wyposażone są w odpowiednie uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w Domu
znajduje się jadalnia/pokój dziennego pobytu oraz pomieszczenie pomocnicze do prania
i suszenia.
Kierownik Domu, Pani Beata Sikorska-Krzyżosiak, oświadczyła, że w ramach
wyżywienia placówka zapewnia 4 posiłki dziennie, a kolacja podawana jest o godzinie 18.00.
Napoje i dodatkowe produkty spożywcze są dostępne całą dobę w kuchni Placówki.
W zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia i utrzymania czystości nie stwierdzono
nieprawidłowości - przestrzegane są wymogi art. 68 ustawy o pomocy społecznej.
W ramach świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z oświadczeniem Kierownika,
zapewnia się pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną zabezpiecza pomoc
w załatwianiu spraw osobistych i kontakty z otoczeniem.
Kierownik jednostki oświadczył, iż sposób świadczenia usług w „Domu Pod
Brzozami” uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne
potrzeby i możliwości, a mieszkańcom gwarantuje prawo do godności, wolności, intymności
i poczucia bezpieczeństwa. Osobom kontrolującym, z uwagi na stan psychiczny jedynej
mieszkanki obecnie przebywającej

w Domu, nie udało się przeprowadzić rozmowy

potwierdzającej informacje przekazane podczas kontroli przez Kierownika.
Według oświadczenia osoby kierującej Placówką każda osoba przyjmowana do Domu
podpisuje umowę o świadczenie usług.
przekazywanych

Rodzina podpisuje oświadczenie dotyczące

dokumentów (mieszkańca,

2

precjozów,

stanu

podopiecznego

oraz

zobowiązania, że w przypadku nieodebrania podopiecznego w razie potrzeby, pokryje koszty
dowozu mieszkańca do miejsca zamieszkania. W dniu kontroli okazano dokumentację
1 osoby obecnie przebywającej w Domu, która nie budziła zastrzeżeń.
W widocznym miejscu umieszczono informację dotyczącą rodzaju posiadanego
zezwolenia wraz z numerem wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę
oraz wewnątrz budynku w korytarzu umieszczono informację dotyczącą zakresu działalności
i podmiotu prowadzącego placówkę.

W

związku

z

ustaleniami

nieprawidłowości w bieżącym
pokontrolnych.

zawartymi

powyżej

oraz

niestwierdzeniem

funkcjonowaniu Domu, nie formułuje

się zaleceń

