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SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w dniu 09 stycznia 2015 r. w Domu Pomocy Spolecznej w

Pelplinie przez SSR Beat$ Gelinska na podstawie rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z

dnia 11.10.2012 r. w sprawie sprawowania kontroli przyj^cia i przebywania osob z

zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy spolecznej oraz

sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 1147) w obecnosci dyrektora Rufma Wysockiego,

glownego administratora - Magdaleny Grenc, pracownika socjalnego - Barbary Brzezinskiej

oraz kierownika zespolu piel^gniarek - Marzanny Trepkowskiej.

1. Organizacja

Dom Pomocy Spolecznej w Pelplinie z siedziba przy ul. Szpitalnej 2 dziala na

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

ktorej udzielono Powiatowi Tczewskiemu zezwolenia na prowadzenie domu na czas

nieokreslony. Dom Pomocy Spolecznej w Pelplinie jest przeznaczony dla osob

niepelnosprawnych fizycznie oraz dla osob przewlekle somatycznie chorych. Dom posiada

150 miejsc, w tym 55 dla osob przewlekle somatycznie chorych oraz 95 miejsc dla osob

niepelnosprawnych fizycznie.

2. Zatrudnienie

Dom Pomocy Spolecznej kierowany jest przez dyrektora Rufina Wysockiego od

1993 r.

Na dzieri 31 grudnia 2014 r. w placowce zatrudnionych bylo 87 pracownikow, w

tym: 29 opiekunow, 6 piel^gniarek, kierownik zespolu piel^gniarek, 19 pokojowych, technik

fizjoterapii, dietetyk, 4 pracownikow administracji, dyrektor, 3 pracownikow socjalnych, 3

pracownikow pralni, 4 robotnikow gospodarczych, 7 pracownikow kuchni, pracownik

magazynu, pomoc administracyjna, starszy administrator, 3 instruktorow kulturalno -

oswiatowych, kapelan oraz glowny administracyjny. Liczba zatrudnionych osob zwi^kszyla

si$ zatem o jedna osobf.



2. Mieszkancy

Na dzien 31 grudnia 2014 r. w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie przebywalo 158

osob. Od czasu ostatniej kontroli przybylo 14 osob, 11 osob zmarlo, a dwie osoby zostaly

przeniesione do domu pomocy spolecznej polozonego blizej miejsca zamieszkania rodziny

mieszkancow oraz jedna osoba zostala wypisana z DPS. Od lipca 2014 r. 2 osoby zostaly

umieszczone w DPS w Pelplinie na podstawie orzeczenia s^dowego.

W DPS w Pelplinie przebywa 14 osob ubezwlasnowolnionych calkowicie oraz 3

osoby ubezwlasnowolnione czesciowo. Osoby ubezwlasnowolnione calkowicie maja^

ustanowionych opiekunow prawnych, przy czym w stosunku do cz^sci osob funkcje^ opiekuna

prawnego pelnia^ czlonkowie ich rodzin, pozostali opiekunowie prawni to osoby obce -

pracownicy DPS. Osoby ubezwlasnowolnione cze^ciowo maja^ ustanowionych kuratorow.

W ostatnim polroczu 4 osoby byly kierowane na leczenie psychiatryczne - wedlug

oswiadczenia osob obecnych w czasie kontroli - wszystkie wyrazily zgod$ na pobyt w

szpitalu psychiatrycznym.

4. Finanse

Kazdy z mieszkancow ma swoje zrodlo utrzymania, w postaci renty, emerytury, b^dz

zasilku. Z dochodow mieszkancow na koszt pobytu w DPS potr^cane jest 70%, a pozostale

30% otrzymuj^ mieszkancy do rajc wlasnych, badz na konto depozytowe w zaleznosci od woli

mieszkanca majacego pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych. Za osoby calkowicie

ubezwlasnowolnione dochody pobieraj^ ich opiekunowie badz za ich zgoda^ srodki finansowe

54 umieszczane na koncie depozytowym mieszkanca. Osoby ubezwlasnowolnione calkowicie

maJ3 swoje rachunki bankowe zalozone przez opiekunow prawnych.

Mieszkancy moga^ swobodnie dysponowac swoimi dochodami. Jezeli dany

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

przeszkod dysponowac i pobierac je w godzinach, kiedy kasa DPS jest otwarta (od godz. 7°°

do godz. 15°° kazdego dnia). Pensjonariusze nieubezwlasnowolnieni wol^ jednak 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 s^

rowniez oprocentowane. Niektorzy jednak dysponuj^ wlasnym rachunkiem bankowym.

Skontrolowano stan kont depozytowych poszczegolnych mieszkancow. W kilku przypadkach

na kontach tych znajduj^ sie^ wi^ksze sumy (do 18.000 zl), cz^sc z tych kont nalezy jednak do



osob nieubezwlasnowolnionych, wobec ktorych brak jest podstaw do orzeczenia

ubezwlasnowolnienia, maja^ wiec oni prawo swobodnie dysponowac swoimi pieniedzmi. W

niektorych przypadkach s^ to takze osoby zmarle, ktorych oszczednosci maj^ zostac zlozone

do depozytu saxlowego w stosunku do ktorych toczy sie post^powanie spadkowe.

5. Dokumentacja

Dokumentacja prowadzona jest przejrzyscie, starannie i rzetelnie.

Przejrzano akta osobowe nowo przyjetych osob.

We wszystkich aktach znajdowaly sie niezb^dne dokumenty, przede wszystkim

oswiadczenie o wyrazeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy spolecznej oraz

orzeczenia saxlu o umieszczeniu w domu pomocy spolecznej bez zgody podopiecznego, a

takze orzeczenia s^du zezwalaj^ce opiekunowi prawnemu na umieszczenia podopiecznego w

domu pomocy spolecznej. Jedna z nowo przyjetych osob zostala przyj^ta do DPS Pelplin

czasowo na okres 6 miesiecy. W sprawdzonych aktach nowo przyjetych mieszkancow

znajdowaly si$: rodzinne wywiady srodowiskowe, decyzje o skierowaniu i umieszczeniu w

domu pomocy spolecznej, decyzje o ustaleniu oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej,.

oswiadczenia o wyrazeniu zgody na ponoszenie oplaty i na potracanie 70% dochodow na

poczet oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej, oswiadczenia o zapoznaniu si§ z

regulaminem organizacyjnym domu pomocy spolecznej i o wyrazeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych, a takze zgoda osoby zainteresowanej na wykorzystanie

przez DPS wizerunku podopiecznego w zakresie dzialalnosci domu, tj. w szczegolnosci

umieszczenie zdjecia podopiecznego w prowadzonych kronikach oraz galerii umieszczanych

na scianach wewn^trz budynkow. W aktach znajduj^ si$ rowniez orzeczenia o stopniu

niepelnosprawnosci, opinie dotycz^ce sprawnosci psychofizycznej, w niektorych aktach

zaswiadczenia psychiatryczne i psychologiczne.

Nastepnie przejrzano indywidualne plany opieki i aktywizacji mieszkancow czterech

zespolow terapeutyczno - opiekuhczych, w ktorych pracownikami pierwszego kontaktu s^: p.

Katarzyna Jesionowska (6 podopiecznych), p. Barbara Alfuth (5 podopiecznych), p. Justyna

Choinska (6 podopiecznych), p. Marzena W^sowska (5 podopiecznych). W sklad kazdego

zespolu terapeutyczno - opiekunczego oprocz pracownika pierwszego kontaktu wchodza

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

Pracownikiem pierwszego kontaktu s^ opiekunowie i pielegniarki, maja po 5-6

podopiecznych. W prowadzonych teczkach znajdowaly sie indywidualne plany wsparcia,



dodatkowe informacje o mieszkancu dotyczace odzywiania, higieny osobistej, ubierania,

poruszania si§, komunikowania, nadto w kazdych aktach znajdowal si$ aktualizowany na

biez^co co trzy miesi^ce dokument w postaci rozpoznania i realizacji potrzeb zawierajacy:

informacje odnosnie obserwacji biez^cej rozpoznania potrzeb, okreslenia problemow,

wskazania celow dzialania wraz z elementem czasu, pianowanych dzialan, realizacji, oceny

wynikow dzialania. W wiekszosci przypadkow brak jest podpisow pracownika pierwszego

kontaktu oraz mieszkanca pod tymi dokumentami. Z wpisow wynika, iz zespoly staraja^ si§

odpowiednio zaktywizowac, uspokoic b^dz 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 zyj^cych mieszkancow DPS w

Pelplinie oraz akta medyczne 6 losowo wybranych osob zmarlych w ostatnim polroczu.

Wynika z nich, ze mieszkancy objeci s^ (byli) stai^ opiek^ medyczn^, w zaleznosci od

potrzeb, w tym opieka^ specjalistyczn^. Przeprowadzane s^ (byly) niezbedne badania

diagnostyczne (rtg, badania laboratory]ne) w razie zalecen lekarskich. Lekarz na biez^co

dokonuje (dokonywal) wpisow w historii choroby, odnosnie opisu stanu pacjenta,

przypisanych lekow. W aktach znajduj^ si§ rowniez indywidualne karty zlecen lekarskich

odnosnie ilosci i rodzaju przyjmowanych aktualnie lekow z podpisami lekarza zlecaj^cego, a

takze karty leczen szpitalnych. Dla osob obj^tych opiek^ psychiatryczna prowadzi si$

oddzielne dodatkowe historic choroby poradni zdrowia psychicznego, gdzie lekarz dokonuje

wpisow do historii choroby. Wpisy lekarza psychiatry w historii choroby dokonywane s^

(byly) regularnie.

Wszyscy mieszkancy s^ ubezpieczeni. Opieke^ lekarsk^ w DPS w Pelplinie zapewnia

Przychodnia Zdrowia PELMED w Pelplinie oraz lekarz psychiatra ze Szpitala dla Nerwowo i

Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim. Pensjonariusze pokrywaj^ koszty lekow tzw.

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

mieszkaniec ma zapisane leki pelnoplatne, a nie stac go ich na wykupienie, a s^ to leki

obowi^zkowe, to dyrektor wyraza zgod§ na zakup takiego medykamentu ze srodkow

finansowych Domu. Na badania i konsultacje wysokospecjalistyczne mieszkancy s^

dowozeni do wielu miast w Polsce. DPS dysponuje trzema wlasnymi samochodami (busami)

do przewozenia mieszkancow. W razie naglych przypadkow wzywane jest pogotowie

ratunkowe.



6. Wanmki bytowe

Dom Pomocy Spolecznej w Pelplinie dysponuje trzema budynkami:

- budynkiem glownym, ktory posiada wydzielon^ cz?sc administracyjnq dla

pracownikow oraz cz?sc mieszkaln^; cz?sc mieszkalna oprocz pokoi

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

osobowych, 5 pokoi 1-osobowych), iazienek i toalet, miesci dyzurki piel?gniarek

(po 1 na kazde pi?tro), dzwig osobowy, jadalni?, pokoje socjalne - swietlice dla

mieszkancow, sal? rehabilitacyjn^, kaplic?; w przyziemiu znajduje si? sala do

prowadzenia zaj?c terapeutycznych, kuchnia glowna.

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

rowniez dzwig osobowy,

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

osobowy.

Pokoje urzaxlzone s^ estetycznie, przytulnie. Kazdy mieszkaniec ma prawo do

urz^dzenia swojego pokoju zgodnie ze swoim zyczeniem. Przy lozkach znajdujq. si? stoliki

nocne. W pokojach znajduj^ si? inne niezb?dne meble. Meble s^ nowe i w dobrym stanie.

Wsz?dzie jest czysto i schludnie. W pawilonach przy kazdym pokoju znajduje si? lazienka z

toalet^ dostosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych. W budynku glownym jedynie przy

cz?sci pokoi znajduj^ si? lazienki z toaletami, przy czym pozostali mieszkancy mog^

korzystac z Iazienek z toaletami znajduj^cych si? w poblizu swoich pokoi w wystarczaj^cej

ilosci. Zarowno w budynku glownym, jak i w pawilonach znajduj^ si? dyzurki piel?gniarek.

84 one zamykane na klucz. W dyzurkach znajdujqi si? szafki na leki, rowniez zamykane na

klucz.

Telewizory znajduja_ w pokojach i swietlicach. We wszystkich pokojach znajduje si?

system przywolawczy.

Jest dost?pny jeden pokoj goscinny w budynku glownym, w ktorym czlonkowie

rodzin odwiedzaj^cych mieszkancow moga^ przenocowac. Ponadto jeden pokoj, znajdujacy

si? w budynku glownym przy dyzurce piel?gniarek, przeznaczony jest na potrzeby osob

znajdujacych si? w stanie agonalnym, gdzie stworzono odpowiednie warunki dla godnego

odejscia.

Wszystkie pokoje maj^ rolety w oknach. Niektore okna wyposazone s^ w moskitiery.

Oprocz jadalni w budynku glownym i w pawilonie, w drugim pawilonie znajduje si?

pomieszczenie kuchenne (rowniez w budynku glownym znajduje si? takie pomieszczenie),



gdzie mieszkancy maja mozliwosc przygotowania sobie cieplych napojow oraz mozliwosc

spozycia posilkow przez cala dobe.

W ostatnim polroczu przeprowadzono liczne biezace prace remontowe. W cze^ci

pomieszczen mieszkalnych odswiezono sciany, wymieniono podlogi i meble, zakupiono nowe

telewizory. Zadbano rowniez o poprawe estetyki pokoi poprzez wprowadzenie nowych lub

wymiane^ dotychczasowych elementow dekoracyjnych. Duzym wyzwaniem dla personelu jest

fakt, ze budynek stanowi zabytek w zwiazku z czym wszelkie prace budowlane musza bye

wykonywane po uprzednim uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow. Zrealizowano zakladany

na ostatnie polrocze plan inwestycyjny w postaci wymiany dzwigu osobowego w budynku

glownym (projekt cz^sciowo sfinansowany ze srodkow PFRON), wymieniono 106 drzwi

wewnetrznych (pokojowych) na parterze i pierwszym pietrze w budynku glownym. Ponadto

wyremontowano korytarze, klatkq; schodowa, stolowk? oraz swietlic? w pawilonie,

wyremontowano korytarz i dokonano montazu sufitu podwieszonego na pierwszym pietrze w

budynku glownym, a takze rozbudowano monitoring wizyjny (zakupiono 5 kamer).

Mieszkancy otrzymuja 3 posilki dziennie, ostatni wydawany jest mi^dzy 18.00, a

19.00. Osoby, ktore moga samodzielnie sie poruszac spozywaja posilki w jadalniach, zas

osoby majace trudnosci w poruszaniu w pokojach. Mieszkancy na biezaco maja dost^p do

napojow, tez na biezaco dost^pne jest pieczywo i cos do posmarowania. Chorzy na cukrzyc^

otrzymuja posilki przy uwzglednieniu diety cukrzycowej. Stawka zywieniowa wynosi 8,50 zl.

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

ktorej odbywaja sie wystepy. Jest miejsce do urzadzania imprez (np. grilla). Na terenie DPS

znajduje sie staw, w ktorym mieszkancy moga^ lowic ryby. Ogrod mimo pory zimowej

wygl^da na zadbany i estetyczny. Mieszkancy moga spedzac czas wolny spacerujac po

ogrodzie lub na dwoch tarasach w budynku glownym. Park pozbawiony jest barier

architektonicznych. To samo dotyczy pawilonow oraz budynku glownego.

Mieszkancy DPS nie sa obarczeni dodatkowymi obowiazkami. Praniem i

sprz^taniem zajmuja si$ glownie pracownicy DPS. Dom dysponuje wlasna pralnia na

potrzeby mieszkancow. Oprocz tego mieszkancy maj^ do dyspozycji osobne pralki, gdzie

samodzielnie lub z pomoca^ pracownikow moga wyprac swoje rzeczy. Kazdy mieszkaniec ma

indywidualny pojemnik na brudna^ odziez.

Odziez mieszkancow jest w wiekszosci indywidualnie oznakowana. Dom dysponuje

wystarczajacymi zapasami odziezy i wyposaza w nia^ potrzebuj^cych jej mieszkancow.

Obuwie kupowane jest na biezaco.

Odziez mieszkancow znajduje si§ w szafach znajdujacych si$ w ich pokojach.



7. Swiadczenia rehabilitacyjne i wspomagajace

Na terenie DPS dzialajqi zespoly terapeutyczno - opiekuncze, skladajace si§ z pi^ciu

osob: pracownika pierwszego kontaktu, dyrektora, pracownika socjalnego, kierownika dzialu

opieki i rehabilitanta. Podejmuj^ one szereg dzialan celem aktywizacji kazdego z

mieszkancow, w zaleznosci od jego potrzeb i mozliwosci. Prowadzone dzialania jedynie

czesciowo odnosza skutek, albowiem pomimo szerokiego wachlarza mozliwosci spedzania

wolnego czasu, czesc mieszkancow nie chce brae udzialu w zyciu domu, woli czas spedzac w

pokoju, spiac badz ogladajac telewizj^.

W sali terapeutycznej mieszkancy maj^ mozliwosc grania w gry planszowe i

karciane, brania udzialu w innych zaj^ciach jak wykonywanie prac r^cznych, maja mozliwosc

korzystania z Internetu, ogladania telewizji. Prace mieszkancow wisz^ na scianach lub

stanowi^ element dekoracyjny wystroju pomieszczen ogolnych.

Na terenie DPS organizowane s^ imprezy okolicznosciowe na powietrzu:

grillowanie, ogniska, zabawy. W ostatnim polroczu zorganizowano imprezy wyjazdowe, w

tym takze dwudniowe i trzydniowe. Szczegolowy wykaz imprez w ktorych uczestniczyli

mieszkancy domu w okresie ostatniego polrocza zostal dolaczony do sprawozdania.

W DPS prowadzone s^ codziennie zaj^cia rehabilitacyjne w godz. 7.00 - 15.00. Sala

rehabilitacyjna jest wyposazona w rowerki, laser, atlas, Iozko do pionizacji, Solux, sprzet do

diadynamiki i inny drobny sprzet. Z zaj^c tych korzystaj^ osoby, ktore otrzymaly

odpowiednie w tym zakresie zalecenie lekarskie. Nadto moze z nich korzystac kazdy wedlug

potrzeb. Z wyjasnien pracownikow DPS obecnych w czasie kontroli wynika, iz zajecia te nie

ciesz^ sie duz^ popularnoscia.

W kaplicy msze swiete odbywaj^ sie codziennie. Przed kazda msz^ swi^t^. istnieje

mozliwosc skorzystania z sakramentu spowiedzi. Istnieje mozliwosc przyjecia komunii

swi^tej nawet codziennie. Nie stwierdzono osob wyznajacych inn^ wiare anizeli

rzymskokatolicka. 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 osob niepelnosprawnych.

Goscie mieszkancow przyjmowani s§ bez ograniczen czasowych, w pokojach lub

swietlicach, a takze w ogrodzie. Placowka jest otwarta, w zwiazku z czym mieszkancy moga^

wychodzic do miasta o kazdej porze. Mieszkancy korzystaj^ z telefonow komorkowych i



komunikacji internetowej. Pracownicy domu pomagaj^ mieszkancom w zalatwianiu

niezb?dnych dla nich spraw.

8. Przestrzeganie praw osob przebywajqcych w Domu, skargi, stosowanie

przymusu bezposredniego

W ostatnim polroczu nie stosowano przymusu bezposredniego.

Mieszkancy lub ich rodziny nie zglaszaja^ skarg i wnioskow na pismie. Ewentualne

skargi zglaszane sa^ ustnie pracownikom i dyrektorowi, ktorzy staraja^ si? rozwi^zywac

problemy mieszkancow na biez^co.

Mieszkancy Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie przebywajqi w dobrych warunkach

lokalowych. W rozmowach w czasie kontroli sedziego z mieszkancami potwierdzaj^

zadowolenie z roztoczonej nad nimi opieki, nie zglaszaj^ zastrzezen, co do mozliwosci

poruszania si?, naruszenia ich godnosci.

9. Wnioski

Indywidualna dokumentacja medyczna stanowi^ca podstaw? przyjmowania i

przebywania w zakladzie osob z zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest w sposob

prawidlowy.

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

w dokumentach odnosnie takich dzialan pracownikow wobec pensjonariuszy.

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

okreslonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, w przepisach o zakladach opieki

zdrowotnej i ustawie o pomocy spoiecznej. Dotyczy to w szczegolnosci godnosci, wolnosci

poruszania sie, prawa do nalezytego leczenia, rozporzadzania w dopuszczalnym zakresie

swoimi przychodami, jak rowniez prawa do wykonywania praktyk religijnych. Pensjonariusze

korzystaj^ z programow wielorakiej aktywizacji.

Pensjonariusze Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie maja^ zapewnion^ dobr^

opiek? na terenie placowki i zapewnione dobre warunki bytowe. Pracownicy Domu

doskonale orientuj^ si? w potrzebach kazdego z mieszkancow. Dyrektor dba o zapewnienie

mieszkancom kierowanej przez siebie placowki coraz lepszych warunkow bytowych,

zblizonych do warunkow domowych.



Mieszkancy placowki w rozmowach z wizytujacym sedzi^ wyrazaja^ zadowolenie z

funkcjonowania placowki i wspolpracy z pracownikami domu pomocy spolecznej.

Dzialalnosc zakladu w zakresie wspolpracy z osobami sprawujacymi nadzor nad

osobami z zaburzeniami psychicznymi nalezy uznac za dobr^. Wspohpraca z opiekunami i

kuratorami osob ubezwlasnowolnionych uklada si? dobrze.

W okresie obj^tym kontrola^ nie stwierdzono skarg na dzialalnosc placowki, ani

wnioskow na pismie.

W ostatnim sprawozdaniu nie zawarto zalecen pokontrolnych, w zwiazku z czym nie

bylo obecnie potrzeby dokonania oceny sposobu ich wykonania. Rowniez obecnie nie

stwierdzono potrzeby udzielania zalecen pokontrolnych.

Tczew, dnia 09.01.2015 r.

SSR Beata Gelinska

JDZ:
'ie

Zahjczniki:
1) wykaz imprez, w ktorych uczestniczyli mieszkancy DPS Pelplin w 2014 r.



Spis imprez na rok 2014

1. 17.01.2014 Wyjazd grupy rnieszkaricow naszego domu do DPS w Damaszce

na koncert kole.d w wykonaniu zespotu Fisolki.

2. 23.01.2014 Wyjazd druzyny karcianej naszego domu do DPS w Kwidzynie na

rozgrywki Ligi Karcianej.

3. 7.02.2014 Zabawa karnawatowa z zaproszonymi goscmi w naszym domu

4. 13.02.2014 Wyjazd z grupg mieszkaricow do DPS-u w Darnaszce na zabawe,

karnawafowa.

5. 14.02.2014 Wyjazd z grupa. mieszkaricow do DPS-u w Stegnie na zabawe.

karnawatowg

6. 14.02.2014 Zabawa Walentynkowa w naszym domu

7. 18.02.2014 Uroczyste zakoriczenie Turnieju Warcabowego o Puchar

Dyrektora

8. 21.02.2014 Wyjazd z mieszkaricami naszego domu na zabawe. karnawaiowq

do DPS Polanki

9. 26.02.2014 Wyjazd z mieszkancami naszego domu na LigQ karcianq 1000 do

DPS-u w Szpe.gawsku.

10,7.03.2014 Przedstawienie z udziatem naszych mieszkancow z okazji Dnia

Kobiet

11.15.03.2014 Wyste,p choru kamerainego 441 Hz w naszym d'omu

12.20.03.2014 Rozgrywki Regionalnej Ligi Karcianej 1000 w naszym domu z

udziatem naszych mieszkancow oraz z zaproszonych innych domow

13.21.03.2014 Wyjscie z mieszkancami naszego domu na wiosenny spacer i

topienie Marzanny



14.26.03.2014 Wyjscie z grupa. mieszkaricow do MOK-u w Pelplinie na film pt.

,,Kamienie na szaniec"

15.11.04.2014 Wyjazd z grupg mieszkaricow do Swarozyna na XII Powiatowy

Konkurs Wielkanocny

16.13.04.2014 Wystawa rqkodzieta wykonanego w ramach zaje_c terapeutycznych

w swietlicy naszego DPS-u, na Kiermaszu Wielkanocnym w Peiplinie.

17.14.04.2014 Wizyta dzieci i mtodziezy z ZS nr.2 w Pelplinie w celu

indywidualnych odwiedzin w pokojach z zyczeniami wielkanocnymi.

18.23.04.2014 Wyjazd z druzyna. karciang do DPS-u w Malborku na lige. karciang

1000.

19.25.04.2014 Wyjazd z grupa. mieszkaricow do kina Sokot w Starogardzie Gd. na

film o papiezu Janie Pawle II ,,Szukatem Was".

20.30.04.2014 Wyjscie z grupa, mieszkaricow na koncert Pelpliriskiej Orkiestry

De t̂ej do Miejskiego Osrodka Kultury w Pelplinie.

21.1.05.2014 Wyjscie z grupg mieszkaricow na Piknik Europejski w Pelplinie.

22.8.05.2013 Wyjazd z druzynq szachowg na Kawiarenke. szachowg do szkoty w

Morzeszczynie.

23.16.05.2014 Grill na terenie rekreacyjnym naszego domu dla mieszkaricow oraz

personelu.

24.21.05.2014 Wyjazd z druzynq karciang na rozgrywki ligi karcianej 1000 do

DPS-u w Rudnie.

25.22.05.2014 Wyjscie z grupa, mieszkaricow na konkurs wokalistow pt. Wiosenne

spiewanie organizowanym przez MOK w Pelplinie. W konkursie udziat wziaj

Krzysiu Wesotowski.

26.10.06.2014 IX Przeglqd Tworczosci Artystycznej Osob Niepetnosprawnych

,,Razem weselej" w naszym domu.



27. 12-13.06.2014 Wyjazd z mieszkaricami naszego domu do Osrodka

Wypoczynkowego Vida w Szteklinie.

28. 16.06.2014 Koncert na stotowce ku pami^ci Agnieszki Osieckiej w wykonaniu

dziewczgt z Zespotu Szkot nr 2 w Pelplinie.

29.16-18.06.2014 Wyjazd z druzyna. w^dkarskq na zawody w^dkarskie do Osrodka

Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego Mausz na Kaszubach.

30.23.06.2014 Wyjazd z grupq mieszkancow na obchody Nocy Swi^tojanskiej

organizowane przez DPS w Stegnie.

31.26.06.2014 Wyjazd z druzynq karcianq na zakoriczenie Ligi karcianej 1000

organizowane przez DPS w Gniewie.

32.27.06.2014 Wyjscie z mieszkahcami na zabaw^ z okazji rozpocze,cia wakacji

zorganizowang przez MOK w Pelplinie. Na zabawie zaspiewat Krzysztof

Wesotowski - laureat konkursu ,,Wiosenne Spiewanie".

33.09.07.2014 Wyjazd grupy mieszkancow naszego domu do Tczewa na II

Integracyjne towienie ryb.

34.10.07.2014 Piknik Lipcowy w naszym domu z udziaiem zaproszonych gosci.

35.16.07.2014 Wycieczka dla mieszkancow poruszajgcych si^ na wozkach

inwalidzkich do Dino parku w Malborku.

36.25.07.2014 Wyjazd grupy mieszkancow naszego domu na kiermasz odpustowy

do DPS-u w Stegnie.

37.13.08.2014 Wyjazd z mieszkaricami naszego domu nad jezioro wOsieku.

38.18.08.2014 wystep w kaplicy naszego domu grupy oazowej.

39.19.08.2014 impreza dla naszych mieszkancow na terenie rekreacyjnym naszego

domu pt. ,,Piknik Sierpniowy". Wyste,p zespotu GZUBY i PARASOLKI.

40.21-22.08.2014 Wyjazd z mieszkaricami naszego domu na Ogolnopolski Festiwal

Piosenki Zotnierskiej Seniorow i Osob Niepetnosprawnych w Bornem Sulinowie.



41.27.08.2014 Wycieczka autokarowa z mieszkaricami naszego domu do

Szymbarku i Kaszubskiego Parku Miniatur w Stryszej Budzie.

42.5.09.2014 Narodowe Czytanie Tryiogii Henryka Sienkiewicza w naszym domu.

43.11.09.2014 Wyjazd z mieszkaricami naszego domu na Dzieri tasucha do DPS-u

w Chojnicach.

44.17.09.2014 Wyjazd z mieszkaricami na Msz§ Sw. z okazji Dnia Chorego do

Piaseczna.

45.19.09.2014 Wyjazd z mieszkaricami naszego domu do Sanktuarium Maryjnego

w Piasecznie.

46.21.09.2014 Pokazanie prac terapii zaJQciowej na XII Jarmarku Cysterskim w

Pelplinie.

47.26.09.2014 Impreza dla uczestnikow terapii zaj^ciowej pod nazwa, ,,Dzieri

Pieczonego Ziemniaka".

48.30.09.2014 Wyjazd z grupa. mieszkaricow do DPS-u w Stegnie na ,,Dzieri

Pieczonego Ziemniaka"

49.3.10.2014 Wyjscie z grupg mieszkaricow na koncert akordeonowy do MOK-u w

Pelplinie

50.4.10.2014 Wyjscie z grupa, mieszkaricow na seans filmowy pt. Wakacje

Mikotajka do MOK-u w Pelplinie

51.7.10.2014 Wyjazd z grupg mieszkaricow do lesniczowki w Bielawkach po

materiafy na terapi^ zaj^ciowg

52.21.10.2014 Koncert Maryjny dla naszych mieszkaricow w kaplicy naszego

domu.

53.23.10.2014 Wyjazd z druzyna. karcianq do DPS-u w Stegnie na rozgrywki Ligii

1000.



54.21.11.2014 Wyjazd z druzyng karciang do DPS-u w Rudnie na rozgrywki Ligii

1000.

55.27.11.2014 Zabawa Andrzejkowa w naszym domu z udziatern zaproszonych

gosci.

56.3.12.2014 Wyjazd z druzyna. karciang do DPS-u w Kwidzynie na rozgrywki Ligii

1000.

57.4.12.2014 Koncert Ku Pami^ci Jarostawa Kukulskiego w wykonaniu uczniowZS

nr 2 w Pelplinie w stotowce budynku gtownego.

58.5.12.2014 Mikotajki w naszym domu

59.16.12.2014 Wizyta uczniow z ZS nr 2 w Pelplinie z zyczeniami

bozonarodzeniowymi.

60.19.12.2014 Wizyta uczestnikow WTZ w Rajkowach z zyczeniami

Bozonarodzeniowymi.

61.19.12.2014 Wizyta kole_dnikow z WSD w Pelplinie.

62.24.12.2014 Uroczysta Wigilia w naszym domu z udziatem Ks. Biskupa Ryszarda

Kasyna.

63.31.12.2014 Zabawa Sylwestrowa dla mieszkahcow naszego domu.


