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SPRAWOZDANIE

z kontroli prze pro wad zone] w dniu 07 stycznia 2016 r. w Domu Pomocy Spotecznej w

Pelplinie przez SSR Dorot§ Klukowska. na podstawie rozporza^dzenia Ministra

Sprawiedliwosci z dnia 11.10.2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyjecia i

przebywania osob z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i

domach pomocy spotecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 1147) w

obecnosci dyrektora - Rufina Wysockiego, gJownego administrator - Magdaleny

Grenc, pracownika socjalnego - Barbary Brzezihskiej oraz kierownika zespolu

pielegniarek - Marzanny Trepkowskiej.

1. Organizacja

Dom Pomocy Spotecznej w Pelplinie z siedziba. przy ul. Szpitalnej 2 dziata na

podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 25/2006 z dnia 29 listopada 2006 r.,

moc3 ktorej udzielono Powiatowi Tczewskiemu zezwolenia na prowadzenie domu na

czas nieokreslony. Dom Pomocy Spotecznej w Pelplinie jest przeznaczony dla osob

niepetnosprawnych fizycznie oraz dla osob przewlekle somatycznie chorych obojga

ptci. Dom posiada 150 miejsc, w tym 55 dla osob przewlekle somatycznie chorych

oraz 95 miejsc dla osob niepelnosprawnych fizycznie.

"

2. Zatrudnienie

Dom Pomocy Spotecznej kierowany jest od 1993 r. przez dyrektora Rufina

Wysockiego.

Na dzieh 31 grudnia 2015 r. w placowce zatrudnionych byto 85 pracownikow,

w tym: dyrektor, 4 pracownikow administracji, 30 opiekunow, 6 pielegniarek,

kierownik zespolu pielegniarek, technik fizjoterapii, 3 pracownikow socjalnych, 19

pokojowych, 3 pracownikow pralni, 4 robotnikow gospodarczych, 6 pracownikow

kuchni, pracownik magazynu, 2 pracownikow pomocy administracyjnej, gtowny

administrator, 2 instruktorow kulturalno - oswiatowych, kapelan. Liczba

zatrudnionych zmniejszyta si§ zatem o 4 osoby. Nadto 1 osoba odbywa staz na

stanowisku kucharza.



3. Mieszkahcy

Na dzieh 31 grudnia 2015 r. w Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie

przebywafy 154 osoby. Chociaz formalnie dom posiada 150 miejsc, to jednak sq w

nim warunki do pobytu okoto 10 dodatkowych osob - przyjmowanych w sytuacjach

awaryjnych, losowych.

Od czasu ostatniej kontroli przybyto 27 osob, 25 osob zmarto, 2 osoby zostaty

przeniesione do innych placowek, a jedna zostata wypisana do domu rodzinnego. Od

lipca 2015r. trzy osoby zostaly umieszczone w DPS w Pelplinie na podstawie

orzeczenia sa.dowego (w trybie zabezpieczenia na czas trwania post^powania

sa_dowego, przy czym wszystkie te postepowania sa_dowe 53 jeszcze w toku).

W Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie przebywa 13 osob

ubezwtasnowolnionych catkowicie oraz 3 osoby ubezwtasnowolnione czesciowo.

Osoby ubezwtasnowolnione catkowicie maJ3 ustanowionych opiekunow prawnych,

przy czym w stosunku do czesci osob funkcj§ opiekuna prawnego petnia^ cztonkowie

ich rodzin, pozostali opiekunowie prawni to osoby obce - pracownicy DPS. Osoby

ubezwtasnowolnione czesciowo maja. ustanowionych kuratorow, ktorymi 33

pracownicy DPS.

W ostatnim potroczu 2 osoby byty kierowane na leczenie psychiatryczne -

wedtug oswiadczenia osob obecnych w czasie kontroli - wyrazify zgod§ na pobyt w

szpitalu psychiatrycznym. Jedna z tych osob jest ubezwtasnowolniona catkowicie - w

jej przypadku zgode na leczenie wyrazit rowniez opiekun prawny. W chwili obecnej

nikt nie przebywa na leczeniu.

4. Finanse

Kazdy z mieszkahcow ma swoje zrodlo utrzymania, w postaci renty, emerytury,

ba^dz zasitku. Z dochodow mieszkancow na koszt pobytu w DPS potra.cane jest 70%,

a pozostate 30% otrzymuja, mieszkancy do ra^k wtasnych, ba.dz na konto depozytowe

w zaleznosci od woli mieszkanca maja.cego peJna. zdolnosc do czynnosci prawnych.

Za osoby catkowicie ubezwiasnowolnione dochody pobieraja. ich opiekunowie ba.dz

za ich zgoda. srodki finansowe sq umieszczane na koncie depozytowym mieszkanca.

Wszystkie osoby ubezwtasnowolnione catkowicie posiadajace srodki maja. rachunki

bankowe zatozone przez opiekunow prawnych.



Mieszkahcy moga^ swobodnie dysponowac swoimi dochodami. Jezeli dany

mieszkaniec posiada zaoszcz^dzone srodki na koncie depozytowym DPS, moze je

pobierac w godzinach otwarcia kasy (od godz. 7°° do godz. 15°° kazdego dnia).

Pensjonariusze nieubezwtasnowolnieni wola. trzymac pieni^dze w depozycie, nie zas

na rachunku bankowym, bowiem umozliwia im to swobodne korzystanie ze

zgromadzonych srodkow, a srodki zgromadzone na koncie depozytowym 53 rowniez

oprocentowane. Tylko niektorzy sposrod mieszkancow dysponuja_ wlasnym

rachunkiem bankowym. Skontrolowano stan kont depozytowych poszczegolnych

mieszkancow. W kilku przypadkach na kontach tych znajduja. si§ wi^ksze sumy (od

ok. 5.000 z\o ok. 16.000 zt, w jednym przypadku ponad 40.000 zt), konta te naleza^

jednak do osob nieubezwtasnowolnionych, wobec ktorych brak jest podstaw do

orzeczenia ubezwfasnowolnienia, maJ3 wi§c one prawo swobodnie dysponowac

swoimi pieni^dzmi.

5. Dokumentacja

Dokumentacja prowadzona jest przejrzyscie, starannie i rzetelnie.
.

Przejrzano akta osobowe 7 losowo wybranych, nowo przyj^tych osob oraz

osob umieszczonych w DPS na mocy orzeczenia sqdu.

We wszystkich aktach znajdowaty si§ niezb^dne dokumenty, przede

wszystkim oswiadczenia o wyrazeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy

spotecznej lub orzeczenie sa.du o umieszczeniu w domu pomocy spotecznej bez

zgody podopiecznego. Nadto decyzje o ustaleniu oplaty za pobyt w domu pomocy

spotecznej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na ponoszenie opfaty i na potr^canie

70% dochodow na poczet optaty za pobyt w domu pomocy spotecznej, decyzje o

skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy spotecznej, rodzinne wywiady

srodowiskowe, upowaznienia do odbioru przesytek pocztowych, oswiadczenia o

zapoznaniu si§ z regulaminem organizacyjnym domu pomocy spotecznej, i o

wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a takze zgoda osoby

zainteresowanej na wykorzystanie przez DPS wizerunku podopiecznego w zakresie

dziatalnosci domu, tj. w szczegolnosci umieszczenie zdj^cia podopiecznego w

prowadzonych kronikach oraz galerii umieszczanej na scianach wewnqtrz budynkow.

W aktach znajduja, si§ rowniez orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci, opinie

dotycz^ce sprawnosci psychofizycznej, w niektorych aktach zaswiadczenia



psychiatryczne i psychologiczne oraz oswiadczenia o wyrazeniu zgody na

przechowywaniu dowodow osobistych w depozycie.

W jednym przypadku brak podpisow mieszkarica pod w/w dokumentami -

pani Gertruda Prus (nie jest osoba^ ubezwfasnowolnionq) odmawia podpisania

jakichkolwiek dokumentow, poniewaz nie chce przebywac w DPS, gdzie zostata

doprowadzona przymusowo i umieszczona wbrew swej woli - na mocy orzeczenia

S^du wydanego w trybie zabezpieczenia, postepowanie jest w toku (m.in. decyzja w

sprawie umieszczenia jej w DPS zostata w catosci uchylona przez Samorzajdowe

Kolegium Odwotewcze w Bydgoszczy w dniu 15 grudnia 2015r. i spraw§ skierowano

do ponownego rozpoznania przez organ I instancji).

Nast^pnie przejrzano indywidualne plany opieki i aktywizacji mieszkaricow 6

(sposrod 29) zespolow terapeutyczno - opiekuhczych. W sktad kazdego zespotu

terapeutyczno - opiekuhczego oprocz pracownika pierwszego kontaktu wchodza^

ponadto: dyrektor, pracownik socjalny, kierownik dziatu opieki oraz rehabilitant.

Pracownikiem pierwszego kontaktu 53 opiekunowie i piel^gniarki, maja, po 5-6

podopiecznych. W prowadzonych teczkach znajdowafy si§ indywidualne plany

wsparcia, dodatkowe informacje o mieszkancu dotycza.ce odzywiania, higieny

osobistej, ubierania, poruszania sie, komunikowania, nadto w kazdych aktach

znajdowafy si§ aktualizowane na biez^co - co trzy miesi^ce - dokumenty w postaci

rozpoznania i realizacji potrzeb zawieraj^ce: informacje odnosnie obserwacji bieza^cej

rozpoznania potrzeb, okreslenia problemow, wskazania celow dziatania wraz z

elementem czasu, planowanych dzialan, realizacji, oceny wynikow dziatania.

Dokumenty te w przewazaja^cej wi^kszosci byfy podpisane przez pracownika

pierwszego kontaktu, brak bylo natomiast podpisow niektorych mieszkancow- cz^sc

z nich podpisala oswiadczenia o akceptacji indywidualnego planu opieki i aktywizacji,

CZQSC natomiast nie jest w stanie ztozyc takiego podpisu z uwagi na stan zdrowia. Z

wpisow wynika, iz zespoty staraja, si§ odpowiednio zaktywizowac, uspokoic bqdz

kontrolowac podopiecznych w zaleznosci od ich stanu psychofizycznego. Podejscie

pracownikow pierwszego kontaktu jest bardzo indywidualne i bierze pod uwag§

ewentualne zmiany w zachowaniu podopiecznych.

Skontrolowano rowniez akta medyczne wybranych 6 zyja.cych mieszkancow

DPS w Pelplinie oraz akta medyczne 6 losowo wybranych osob zmarfych w ostatnim

potroczu. Wynika z nich, ze mieszkahcy objeci s^ (byli) statq opiek^ medyczna., w



zaleznosci od potrzeb, w tym opieka^ specjalistycznq. Przeprowadzane sq (byfy)

niezb^dne badania diagnostyczne (rtg klatki piersiowej maksymalnie co 4 lata,

badania laboratoryjne) w razie zalecen lekarskich. Lekarz na biez^co dokonuje

(dokonywat) wpisow w historii choroby, odnosnie opisu stanu pacjenta, przypisanych

lekow. W aktach znajduj^ si§ rowniez indywidualne karty zleceri lekarskich odnosnie

ilosci i rodzaju przyjmowanych aktualnie lekow z podpisami lekarza zlecaja_cego,

wyniki badari lekarskich, a takze karty leczeri szpitalnych. Mieszkancy badani 53

zawsze przy przyj^ciu do Domu i nastepnie w zaleznosci od stanu zdrowia, nie

rzadziej jednak niz co pot roku.

Dla osob obj^tych opieka^ psychiatryczn^ prowadzi sie oddzielne dodatkowe

historie choroby poradni zdrowia psychicznego, gdzie lekarz dokonuje wpisow. Wpisy

lekarza psychiatry w historii choroby dokonywane 53 (byty) regularnie. Nadto we

wszystkich aktach medycznych znajdujq sie karty pielejgnowania, w ktorych opisano

stan podopiecznego w chwili przyjecia do DPS, w tym odnosnie tego, jak sie

porusza, czy pozostaje w kontakcie stownym, jego orientacji w miejscu, czasie, stanu

psychicznego (spokojny, oboje.tny, pobudzony, agresywny, zamkniety, niepewny),

odzywiania, wydalania, orientacji o stanie wtasnego zdrowia itp.

Wszyscy mieszkancy sa. ubezpieczeni. Opieke lekarskq w DPS w Pelplinie

zapewnia Przychodnia Zdrowia PELMED w Pelplinie oraz lekarz psychiatra ze

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdahskim. Mieszkancy

mog3 korzystac z konsultacji z lekarzem rodzinnym raz w tygodniu, kiedy ten

przyjezdza do Domu, calodobowo z opieki pielegniarskiej oraz z konsultacji z

fizjoterapeutq, zatrudnionym w DPS. Pensjonariusze pokrywaj^ koszty lekow tzw.

100 %-owych. Pozostate medykamenty nabywane s^ przez placowke. W sytuacji,

kiedy mieszkaniec ma zapisane leki petnoplatne, a nie stac go ich na wykupienie, a

sq to leki obowiazkowe, dyrektor wyraza zgode na zakup takiego medykamentu ze

srodkow finansowych Domu. Na badania i konsultacje wysokospecjalistyczne

mieszkancy sq dowozeni do wielu miast w Polsce. DPS dysponuje trzema wiasnymi

samochodami (busami) do przewozenia mieszkancow. W razie nagfych przypadkow

wzywane jest pogotowie ratunkowe.

6. Warunki bytowe



Dom Pomocy Spotecznej w Pelplinie dysponuje trzema budynkami:

- budynkiem gtownym, ktory posiada wydzielona. cz^sc administracyjna^ dla

pracownikow oraz czesc mieszkalna.; CZQSC mieszkalna oprocz pokoi

mieszkahcow (1 pokoj 4-osobowy, 13 pokoi 3-osobowych, 36 pokoi 2-

osobowych, 5 pokoi 1-osobowych), tazienek i toalet, miesci dyzurki

piel^gniarek (po 1 na kazde pi^tro), nowy dzwig osobowy, jadalnie,

pokoje socjalne - swietlice dla mieszkaricow, sale rehabilitacyjna^, kaplic§;

w przyziemiu znajduje sie sala do prowadzenia zaj§6 terapeutycznych,

kuchnia gtowna;

- pawilonem I - miesci 16 pokoi 2-osobowych, jadalnie, swietlice, znajduje

si§ tu rowniez dzwig osobowy (dzwig zamykany jest na klucz, mieszkancy

mogq z niego korzystac wyt^cznie w obecnosci pracownika DPS),

- pawilonem II - miesci 5 pokoi: 1 pokoj 1-osobowy, 3 pokoje 2-osobowe i 1

pokoj 3-osobowy.

Pokoje urzqdzone sa_ estetycznie, przytulnie. Kazdy mieszkaniec ma prawo

do urzqdzenia swojego pokoju zgodnie ze swoim zyczeniem. Przy tozkach znajduj^

sie stoliki nocne. W pokojach znajduja, si^ inne niezb^dne meble. Meble s^ nowe i w

dobrym stanie. Wszedzie jest czysto i schludnie. W pawilonach przy kazdym pokoju

znajduje si§ lazienka z toaleta. dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych. W

budynku gJownym jedynie przy cz^sci pokoi znajduj^ sie tazienki z toaletami, przy

czym pozostali mieszkancy moga. korzystac z tazienek z toaletami znajduj^cych si§ w

poblizu swoich pokoi w wystarczaj^cej ilosci. Zarowno w budynku gtownym, jak i w

pawilonach znajdujq sie dyzurki pielegniarek. Sq one zamykane na klucz. W

dyzurkach znajduj^ si§ szafki na leki, rowniez zamykane na klucz.

Telewizory znajduj^ w pokojach i swietlicach. We wszystkich tazienkach i

pokojach, przy kazdym tozku, znajduje si§ system przyzywowo - alarmowy.

Jest dost^pny jeden pokoj goscinny w budynku gtownym, w ktorym mogq

przenocowac cztonkowie rodzin odwiedzaj^cych mieszkancow. Ponadto jeden pokoj,

znajduja^cy si§ w budynku gtownym przy dyzurce pielegniarek, przeznaczony jest na

potrzeby osob wymagaja.cych szczegolnej opieki, wzmozonego nadzoru lub

znajduja.cych sie w stanie agonalnym.

Wszystkie pokoje maja. rolety w oknach. Niektore okna wyposazone sa. w

moskitiery.



Oprocz jadalni w budynku glownym i w pawilonie, w drugim pawilonie

znajduje si§ pomieszczenie kuchenne (rowniez w budynku glownym znajduje sie

takie pomieszczenie), gdzie mieszkahcy maJ3 mozliwosc przygotowania sobie

cieplych napojow oraz spozycia posilkow przez cata^ dob§.

W ostatnim polroczu przeprowadzono liczne biez^ce prace remontowe.

Ukoriczono remont wejscia glownego i korytarza na parterze w budynku glownym,

zmodernizowano pomieszczenia administracji (biuro i pomieszczenie socjalne), kilka

pokoi zostato pomalowanych, w kilku pomieszczeniach wymieniono panele

podtogowe.

Duzym wyzwaniem dla personelu jest fakt, ze budynek stanowi zabytek w

zwiqzku z czym wszelkie prace budowlane musza^ bye wykonywane po uprzednim

uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow. W planach na rok 2016 jest remont kottowni

gtownej z wymianq kottow oraz dalsza modernizacja pokoi mieszkalnych (malowanie,

wymiana paneli podtogowych).

Mieszkahcy otrzymujq 3 positki dziennie, ostatni wydawany jest mi§dzy

godzin^ 18.00, a 20.00. Osoby, ktore mog^ samodzielnie sie poruszac spozywaj^

positki w jadalniach, zas osoby majqce trudnosci w poruszaniu, w pokojach.

Mieszkahcy na biez^co majq dostep do napojow, tez na biez^co dostepne jest

pieczywo i cos do posmarowania. Chorzy na cukrzyc§ otrzymuja. posilki przy

uwzgl^dnieniu diety cukrzycowej. Stawka zywieniowa wynosi 8,50 zt (de facto jest

ona znacznie wyzsza, bowiem DPS pozyskuje wiele produktow zywnosciowych w

ramach darowizn).

Przy budynkach znajduje sie park z ogrodem. Jest boisko do siatkowki oraz

scena, na ktorej odbywaj^ si§ wyst^py. Jest miejsce do urzqdzania imprez (np.

grilla). Na terenie DPS znajduje si§ staw, w ktorym mieszkancy moga. towic ryby.

Ogrod jest bardzo zadbany i estetyczny. Park pozbawiony jest barier

architektonicznych. To samo dotyczy pawilonow oraz budynku glownego. W parku 53

sciezki dostosowane do potrzeb osob poruszajqcych sie na wozkach. Mieszkahcy

moga, sp^dzac czas wolny spaceruja.c po ogrodzie lub na dwoch tarasach w budynku

gtownym.

Mieszkahcy DPS nie 53 obarczeni dodatkowymi obowi^zkami. Praniem i

sprzqtaniem zajmuj^ si^ gtownie pracownicy DPS. Dom dysponuje wlasna^ pralni^ na

potrzeby mieszkahcow. Oprocz tego mieszkahcy majq do dyspozycji pralki, gdzie



samodzielnie lub z pomoca. pracownikow 01093 wyprac swoje rzeczy. Kazdy

mieszkaniec ma indywidualny pojemnik na brudna, odziez.

Odziez mieszkahcow jest w wi^kszosci indywidualnie oznakowana. Dom

dysponuje wystarczaja^cymi zapasami odziezy i wyposaza w niq potrzebuja^cych jej

mieszkahcow. Obuwie kupowane jest na bieza^co.

Odziez mieszkahcow znajduje sie w szafach w ich pokojach.

7. Swiadczenia rehabilitacyjne i wspomagajcjce

Na terenie DPS dziataja. zespofy terapeutyczno - opiekuricze, sktadaja.ce si§

z pi^ciu osob: pracownika pierwszego kontaktu, dyrektora, pracownika socjalnego,

kierownika dziatu opieki i rehabilitanta. Podejmuja. one szereg dziatari celem

aktywizacji kazdego z mieszkahcow, w zaleznosci od jego potrzeb i mozliwosci.

Prowadzone dziatania jedynie cz^sciowo odnosza. skutek, albowiem pomimo

szerokiego wachlarza mozliwosci spedzania wolnego czasu, cz^sc mieszkancow nie

chce brae udziatu w zyciu Domu, woli czas sp^dzac w pokoju, spia.c ba^dz oglajdaj^c

telewizj^.

W sali terapeutycznej mieszkahcy majq mozliwosc grania w gry planszowe i

karciane, brania udziatu w innych zajeciach jak wykonywanie prac recznych, maj^ tez

mozliwosc korzystania z Internetu, ogla^dania telewizji. W czasie kontroli przebywalo

tarn wiele osob, ktore korzystafy z komputerow, wykonywaty prace manualne,

ozdoby. Niektorzy z mieszkancow rozmawiali przy kawie, inni byli zaangazowani w

swa. prac^. Prace mieszkancow wisza^ na scianach, zdobia. ich pokoje lub stanowia.

element dekoracyjny wystroju pomieszczeh ogolnych.

Na terenie DPS organizowane sq imprezy okolicznosciowe na powietrzu:

grillowanie, ogniska, zabawy. W ostatnim potroczu zorganizowano m.in. piknik

lipcowy z udziatem zaproszonych gosci, zabawy andrzejkowa, i sylwestrowa..

Organizowane byty takze imprezy wyjazdowe, w tym kilkudniowe. Szczegotowy

wykaz imprez. w ktorych uczestniczyli mieszkahcy Domu w okresie ostatniego

pofrocza dota^czony zostat do sprawozdania.

W DPS prowadzone 53 codziennie zaj^cia rehabilitacyjne w godz. 7.00 -

15.00. Sala rehabilitacyjna jest wyposazona w rowerki, laser, atlas, tozko do

pionizacji, Solux, sprzet do diadynamiki i inny drobny sprzet. Z zaj§c tych korzystajg^

osoby, ktore otrzymafy odpowiednie w tym zakresie zalecenie lekarskie. Nadto moze



z nich korzystac kazdy wedtug potrzeb. Z wyjasnieri pracownikow DPS obecnych w

czasie kontroli wynika, iz zajecia te nie ciesza. si§ duza. popularnosci^.

W kaplicy msze swiete odbywajq si§ codziennie, 53 one transmitowane i

mieszkaricy moga^ je ogl^dac w telewizorach na kanale ,,0". Przed kazda_ mszq swieta.

istnieje mozliwosc skorzystania z sakramentu spowiedzi. Nie stwierdzono osob

wyznaj^cych inna^ wiar§ anizeli rzymskokatolickq. Msze swiete odbywaj^ si§ rowniez

raz w miesi^cu w jednym z pawilonow, dla osob ktorych stan zdrowia nie pozwala na

opuszczenie pawilonu. Kaplica znajduje si§ na terenie Domu. Jest przystosowana

takze dla potrzeb osob niepelnosprawnych.

Goscie mieszkancow przyjmowani sa. bez ograniczen czasowych, w

pokojach lub swietlicach, a takze w ogrodzie. Placowka jest otwarta, w zwi^zku z

czym mieszkahcy moga^ wychodzic do miasta o kazdej porze. Mieszkancy korzystajq

z wlasnych telefonow komorkowych i komunikacji internetowej, mog^ takze korzystac

z telefonow przenosnych pracownikow domu. Tylko nieliczni mieszkahcy sa.

systematycznie odwiedzani przez cztonkow rodziny i zabierani do domow na swieta.

Pracownicy Domu pomagaj^ mieszkahcom w zatatwianiu niezbednych dla nich

spraw.

8. Przestrzeganie praw osob przebywajejcych w Domu, skargi,

stosowanie przymusu bezposredniego

Wostatnim potroczu nie stosowano przymusu bezposredniego.

Mieszkahcy lub ich rodziny nie zgtaszajq skarg i wnioskow na pismie.

Ewentualne skargi zgtaszane s^ ustnie pracownikom i dyrektorowi, ktorzy staraj^ si§

rozwi^zywac problemy mieszkancow na biez^co.

Mieszkahcy Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie majq zapewnionq dobra.

opiek§ na terenie placowki i zapewnione dobre warunki bytowe. Widac w tym

zakresie duze zaangazowanie osob bezposrednio opiekujqcych si§ mieszkancami,

jak i du±3 dbatosc o zaspokojenie ich potrzeb ze strony dyrekcji i personelu. W

trakcie wizyty w Domu widoczne bylo zadowolenie jego mieszkancow z pobytu w tym

miejscu. Mieszkahcy czuli si§ w domu swobodnie, byli otwarci, usmiechnieci. W

rozmowach z sedzia^ potwierdzaja, zadowolenie z roztoczonej nad nimi opieki, nie

zglaszaja. zastrzezeh. Pracownicy DPS znaja. problemy mieszkancow, mieli

swobodny z nimi kontakt, mieszkahcy rowniez bez oporow nawi^zywali z nimi



:

rozmowy, cieszyli sie z odwiedzin. Mieszkaricy swobodnie poruszali sie po catym

domu, niektorzy wychodzili poza jego obreb np. w celu dokonania drobnych

zakupow.

9. Wnioski

Indywidualna dokumentacja medyczna stanowi^ca podstawe przyjmowania i

przebywania w zaktadzie osob z zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest w

sposob prawidtowy.

Przymus bezposredni w ostatnim czasie nie byl stosowany, sta^d tez brak jest

zapisow w dokumentach odnosnie takich dziatan pracownikow wobec

pensjonariuszy.

Nie stwierdzono naruszeri praw osob przebywaj^cych w placowce, w tym

okreslonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, w przepisach o zaktadach

opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy spotecznej. Dotyczy to w szczegolnosci

godnosci i poczucia bezpieczehstwa, intymnosci, wolnosci poruszania sie, prawa do

nalezytego leczenia, rozporz^dzania w dopuszczalnym zakresie swoimi

przychodami, jak rowniez prawa do wykonywania praktyk religijnych. Pensjonariusze

moga. korzystac z programow wielorakiej aktywizacji.

Pracownicy Domu doskonale orientuja. sie w potrzebach kazdego z

mieszkahcow. Dyrektor dba o zapewnienie mieszkancom kierowanej przez siebie

placowki coraz lepszych warunkow bytowych, zblizonych do warunkow domowych.

Mieszkancy placowki w rozmowach z wizytuj^cym s^dziq wyrazaj^

zadowolenie z jej funkcjonowania i wspolpracy z pracownikami Domu Pomocy

Spotecznej.

Wspotpraca z opiekunami i kuratorami osob ubezwtasnowolnionych oraz z

sqdem uktada si^ bez zastrzezeh.

W okresie objejym kontrol^ nie stwierdzono skarg na dziatalnosc placowki,

ani wnioskow na pismie.

W dniach 14-15.04.2015 r. w DPS w Pelplinie odbyta si§ wizytacja

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, placowka otrzymata raport z

wizytacji, ktorego kopie zatqczono do sprawozdania.
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W ostatnim sprawozdaniu nie zawarto zalecen pokontrolnych, w zwia^zku z

czym nie byto obecnie potrzeby dokonania oceny sposobu ich wykonania, Rowniez

obecnie nie stwierdzono potrzeby udzielania zalecen pokontrolnych.

Tczew, dnia 10.07.2015 r.

SSR Dordta Klufcowsjfe
U^Ko

Zalqczniki:
1) wykaz imprez, w ktorych uczestniczyli mieszkancy DPS w Pelplinie od lipca

2015 r.
2) kopia raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w

DPS w Pelplinie z 27.07.2015r.
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Spis Imprez organizowanych w DPS Pelplin

Lipiec-grudzieri 2015

1.17.07.2015 Piknik Lipcowy w naszym domu z udziatem zaproszonych gosci.

2. 22.07.2015 Wyjazd z grupa. mieszkancow naszego domu na III Integracyjne

towienie ryb w Tczewie. Organizator DPS SzpQgawsk i Cord is.

3. 24.07.2015 Wyjazd grupy mieszkancow naszego domu na Kiermasz

Odpustowy do DPS-u w Stegnie.

4. 04.08.2015 Grill dla mieszkancow naszego domu.

5. 05.08.2015 Wyjazd grupy mieszkancow nad jezioro do Osieka.

6. 19.08.2015 Udziat grupy mieszkancow naszego domu w koncercie muzyki

klasycznej zorganizowanego wogrodzie biskupim.

7. 27.08.2015 Wyjazd grupy mieszkancow do Cinema City w Starogardzie Gd., na

film ,,Maty Ksia.ze".

8.04.09.2015 ,,Narodowe czytanie" w naszym domu ,,Lalka"

9.17.09.2015 Wyjazd grupy mieszkancow na obchody dnia chorych w Piasecznie.

10.19-20.09.2015 Udziat w Jarmarku Cysterskim w Pelplinie.

11. 22.09.2015 Wyjazd druzyny Ligi karcianej 1000 naszego domu na rozpocze.cie

rozgrywek turniejowych do DPS w Stegnie.

12. 21.10.2015 Wyjazd druzyny Ligi karcianej 1000 naszego domu na rozgrywki

turniejowe do DPS w Gniewie.

13. 13.11.2015 Wyjazd grupy mieszkancow naszego domu na zabaw^

Andrzejkowa. do DPS w Gdarisku.

14. 17.11.2015 Wyjazd grupy mieszkancow naszego domu na zabaw^



Andrzejkowa, do DPS w Stegnie.

15. 23.11.2015 Udziat mieszkancow naszego domu w Mafych Formach

Artystycznych w Gdyni, zorganizowanych przez DPS w Gdyni.

16. 25.11.2015 Wyjazd druzyny Ligii karcianej 1000 na rozgrywki turniejowe do

DPS w. SzpQgawsku.

17. 26.11.2015 Zabawa Andrzejkowa w naszym domu.

18.01.12.2015 Koncert Pamie.ci Mirostawa Bregufy w naszym domu.

19.04.12.2015 Mikotajki w naszym domu.

20.11.12.2015 Wlzyta Caritas Rajkowy z zyczeniami swia_tecznymi.

21.14.12.2015 Wyjazd mieszkancow wraz z opiekunami do Gdanska na kiermasz

Bozonarodzeniowy.

22. 21.12.2015 Wizyta dzieci z Zespotu Szkot nr.2 w Pelplinie. Wizyta w ramach

lekcji wychowawczej w celu ztozenia zyczeri swia.tecznych wszystkim

mieszkahcom.

23. 24.12.2015 Uroczysta Wigilia mieszkancow naszego domu wraz z

Ks. Biskupem Ryszardem Kasyna.

24. 30.12.2015 Koncert kole.d w wykonaniu uczennicy szkoty muzycznej w

Gdansku Nikoli Freda.

25.31.12.2015 Zabawa Sylwestrowa dla mieszkancow naszego domu.


