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SPRAWOZDANIE

7. kontroii przeprowadzonej w dniu 04 lipca 2016 r. w Domu Pomocy Spotecznej w
Pelpiinie przez SSR Dorote Kiukowska_ na podstawie rozporzqdzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 11.10.2012 r. w sprawie sprawowania kontroii przyjecia i
przebywania osob z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i
domach pomocy spotecznej oraz sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 1147) w
obecnosci glownego administratora - Magdaleny Grenc, pracownika socjalnego -
Barbary Brzezinskiej oraz kierownika zespofu piel^gniarek - Marzanny Trepkowskiej.
Dyrektor - Rufin Wysocki - przebywaf w czasie kontroii na urlopie.

Przeprowadzona kontrola byla kontrola_ stata^ za okres I polrocza roku 2016.

Przedmiotem kontroii byty warunki, w jakich przebywaj^ osoby z zaburzeniami
psychicznymi i przestrzeganie ich praw w Domu Pomocy Spotecznej w Pelpiinie.

Kontrole przeprowadzono na podstawie analizy akt osobowych i medycznych,
rozmow z pracownikarni i mieszkancarni Domu Pomocy Spotecznej w Pelpiinie oraz
osobistej wizytacji czesci pomieszczeh.

1. Qrganizacja

Dorn Pomocy Spotecznej w Peiplinie z siedziba_ przy uS. Szpitainej 2 dziata na
podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 25/2006 z dnia 29 listopada 2006 r.,
moc3 ktorej udzieiono Powiatowi Tczewskiemu zezwolenia na prowadzenie domu na
czas nieokreslony. Dom Pomocy Spotecznej w Peiplinie jest przeznaczony dla osob
niepelnosprawnych fizycznie oraz dla osob przewlekle somatycznie chorych. Dom
posiada 150 miejsc, w tym 55 dia osob przewiekle somatycznie chorych oraz 95
miejsc dla osob niepelnosprawnych fizycznie.

2. Zatrudnlenie

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

Na dzien 30 czerwca 2016 r. w piacowce zatrudnionych byte 85
pracownikow, w tym: dyrektor 4 pracov/nikow administracji, 30 opiekunow, 6
pieS^gniarek, kierownik zespofu pieie.gniarek, technik fszjoterapii, 3 pracownikow
socjainych, 19 pokojowych, 3 pracownikow pralni, 4 robotnikow gospodarczych, 6
pracownikow kuchni, pracownik magazynu, 2 pracownikow pomocy administracyjnej,
gfowny administrator, 2 instruktorow kulturalno - oswiatowych, kapelan. Liczba
zatrudnionych nie ulegla zmianie, przy czym obecnie 2 osoby odbywaj^ staz.

2.

Na dzien 30 czerwca 2016 r. w Domu Pomocy Spotecznej w Peiplinie
przebywalo 156 osob. Chociaz formalnie dom posiada 150 miejsc, to jednak sa_ w
nirn warunki do pobytu okolo 10 dodatkowych osob - przyjmowanych w sytuacjach
awaryjnych, losowych.

Od czasu ostatniej kontroii przybylo 16 mieszkancow, 11 osob zmarto, 1 osoba
zostala przeniesiona do innej placowki, a 2 osoby zostafy wypisane do domu



rodzinnego. Od stycznla 2016 r. jedna osoba zostala umieszczone w DPS w Pelplinie
bez swej zgody - na podstawie orzeczenia sadowego z 11.04.2016 r.

W Domu Pomocy Spotecznej w Pelplinie przebywa 15 osob
ubezwlasnowoinionych calkowicie oraz 3 osoby ubezwlasnowoinione czesciowo.
Osoby ubezwlasnowoinione calkowicie majc| ustanowionych opiekunow prawnych,
przy czym w stosunku do cz^sci osob funkcj^ opiekuna prawnego pelniq czlonkowie
ich rodzin, pozostaii opiekunowie prawni to osoby obce - pracownicy DPS. Osoby
ubezwlasnowoinione czesciowo majq ustanowionych kuratorow, ktorymi 53
pracownicy DPS.

W ostatnim polroczu 3 osoby byly kierowane na leczenie psychiatryczne (w
tym 2 na leczenie odwykowe na mocy orzeczenia sajJu, 1 osoba
ubezwlasnowolniona calkowicie - wedlug oswiadczenia osob obecnych w czasie
kontroli - wyrazila zgode na pobyt w szpitaiu psychiatrycznym, zgode na leczenie
wyrazil rowniez jej opiekun prawny). W chwili obecnej 1 osoba nadal przebywa w
szpitaiu na ieczeniu odwykowym.

4. Finalise

Kazdy z mieszkancow ma swoje zrodto uirzymania, w postaci renty,
emerytury, badz zasilku. Z dochodow mieszkancow na koszt pobytu w DPS
potr^cane jest 70%, a pozostale 30% otrzymujq mieszkahcy do r^k wlasnych, b^dz
na konto depozytowe w zaleznosci od woli mieszkahca maja_cego peln^ zdolnosc do
czynnosci prawnych. Za osoby catkowicie ubezwlasnowoinione dochody pobieraj^
ich opiekunowie bc|dz za ich zgodsj srodki finansowe umieszczane s^ na koncie
depozytowyrn mieszkanca. Wszystkie osoby ubezwlasnowoinione calkowicie
posiadajqce srodki maj^ rachunki bankowe zalozone przez opiekunow prawnych.

Mieszkancy mog^ swobodnie dysponowac swoimi dochodami. Jezeli dany
mieszkaniec posiada zaoszczedzone srodki na koncie depozytowyrn DPS, moze je
pobierac w godzinach otwarcia kasy (od godz. 7°° do godz. 15°° kazdego dnia).
Pensjonariusze nieubezwlasnowolnieni wol^ trzymac pieniqdze w depozycie, nie zas
na rachunku bankowym, bowiem umozliwia im to swobodne korzystanie ze
zgromadzonych srodkow, a srodki zgromadzone na koncie depozytowyrn sq rowniez
oprocentowane. Tylko niektorzy sposrod mieszkancow dysponuj^ wtasnym
rachunkiem bankowym. Skontrolowano stan kont depozytowych poszczegolnych
mieszkancow. W kilku przypadkach na kontach tych znajdujq si^ wi^ksze sumy (od
ok. 5.000 zl do ok. 16.000 zl, w jednym przypadku ponad 26.000 zl), konta te nalez^
jednak do osob nieubezwlasnowolnionych, wobec ktorych brak jest podstaw do
orzeczenia ubezwlasnowoinienia, maja_ wiec one prawo swobodnie dysponowac
swoimi pieniedzmi.

Dokumentacja prowadzona jest przejrzyscie, starannie i rzetelnie.
Przejrzano akta osobowe mieszkancow nowo-przyj^tych, w tym 1

mieszkanca umieszczonego w DPS na mocy crzeczenia sajdu oraz akta osobowe
osob zmarlych w ostatnim polroczu.

We wszystkich attach znajdowaly si§ niezbedne dokumenty, przede
wszystkim oswiadczenia o wyrazeniu zgody na urnieszczenie w domu pomocy
spolecznej lub orzeczenie sadu o urnieszczeniu w domu pomocy spotecznej bez
zgody podopiecznego. Nadto decyzje o ustaieniu oplaty za pobyt w domu pomocy



spotecznej, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na ponoszenie opiaty i na potra_canie
70% dochodow na poczet opiaty za pobyt vv domu pomocy spotecznej, decyzje o
skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy spolecznej, rodzinne wywiady
srodowiskowe, upowaznienia do odbioru przesytek pocztowych, oswiadczenia o
zapoznaniu si^ z reguiaminem 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
dzialainosci domu, tj. w szczegolnosci umieszczenie zdjecia podopiecznego w
prowadzonych kronikach oraz galerii umieszczanej na scianach wewnajrz budynkow.
W aktach znajdujq sie rowniez orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci, opinie
dotycza_ce sprawnosci psychofizycznej, w niektorych aktach zaswiadczenia
psychiatryczne i psychologiczne oraz oswiadczenia o przechowywaniu dowodow
osobistych. Zdarza sie, ze pod niektorymi dokumentami zamiast podpisu mieszkanca
znajduje si§ jego odcisk jego kciuka i podpis osoby - pracownika DPS, w obecnosci
ktorej odcisk zlozono, wedlug oswiadczenia osob obecnych podczas kontroli stan
fizyczny niektorych z mieszkancow uniemozliwia/uniemozliwiaJ w danym momencie
zlozenia podpisu, mimo ze sa_ to osoby nie ubezwlasnowolnione moga.ce same
podejmowac decyzje w swych sprawach.

Gdnosnie przypadku, gdzie podczas poprzedniej kontroii stwierdzono brak
podpisow mieszkanca pod w/w dokumentami (nie byla to osoba
ubezwlasnowolniona, a odmawiafa podpisania jakichkoiwiek dokumentow, poniewaz
nie chce przebywac w DPS, gdzie zostala doprowadzona przymusowo i
umieszczona wbrew swej woii - na mocy orzeczenia Sa.du wydanego w trybie
zabezpieczenia), ustaiono, ze postepowanie saxJowe nie zostalo jeszcze
zakohczone, przy czym stan zdrowia psychicznego mieszkanki znacznie si§
pogorszyf.

Nastepnie przejrzano indywidua!ne plany opieki i aktywizacji mieszkancow 7
(sposrod 29) zespolow terapeutyczno - opiekunczych. W sklad kazdego zespolu
terapeutyczno - opiekunczego oprocz pracownika pierwszego kontaktu wchodza_
ponadto: dyrektor, pracownik socjalny, kierownik dziaiu opieki oraz rehabilitant.
Pracownikiem pierwszego kontaktu sq opiekunowie i pieiegniarki, maj^ po 5-6
podopiecznych. W prowadzonych teczkach znajdowaly sie indywidualne plany
wsparcia, dodatkowe informacje o mieszkancu dotycz^ce odzywiania, higieny
osobistej, ubierania, poruszania sie, komunikowania, nadto w kazdych aktach
znajdowaly sie aktualizowane na biezqco - co dwa/trzy miesi^ce - dokumenty w
postaci rozpoznania i realizacji potrzeb zawieraja.ce: informacje odnosnie obserwacji
biez^cej rozpoznania potrzeb, okresienia problemov^, wskazania celow dzialania
wraz T. elementem czasu, planowanych dziatan, reaiizacji, oceny wynikow dziatania.
Dokumenty te we wszystkich przypadkach podpisane byly przez pracownika
pierwszego kontaktu, brak bylo natomiast podpisow niektorych mieszkancow - czesc
z nich podpisala oswiadczenia o akceptacji indywidualnego pianu opieki i aktywizacji,
czesc natomiast nie jest w stanie zlozyc takiego podpisu z uwagi na stan zdrowia,
niektorzy skladaj^ w obecnosci pracownika potwierdzaja_cego ten fakt swoim
podpisem - odcisk kciuka, niektorzy z mieszkancow sprzeciwia si§ aktywizacji i nie
chc£f podpisac tych dokumentow ani uczestniczyc w planowanych dzialaniach. Z
wpisow wynika, iz zespoly starajq sie odpowiednio zaktywizowac, uspokoic ba.dz
kontroiowac podopiecznych w zaleznosci od ich stanu psychofizycznego. Podejscie
pracownikow pierwszego kontaktu jest bardzo indywiduaine i bierze pod uwag^
ewentualne zmiany w zachowaniu podopiecznych. Okazano takze protokoly ze



spotkah zespolow terapeutyczno - opiekunczych, ktore odbywaja_ sie 1 raz w
miesi^cu.

Skontrolowano rowniez akta medyczne nowo-przyjetych mieszkahcow DPS
w Pelplinie oraz akta medyczne 6 losowo wybranych osob zmarlych w ostatnim
polroczu. VVynika z nich, ze mieszkancy obj^ci Sc| (byli) statq opiekq medycznq, w
zaleznosci od potrzeb, w tym opieka specjalistycznq. Przeprowadzane sa_ (byly)
niezbedne badania diagnostyczne (rig kiatki piersiowej maksymainie co 4 lata,
badania laboratoryjne) w razie zalecen lekarskich. lekarz na bieza_co dokonuje
(dokonywaf) wpisow w historii choroby, odnosnie opisu stanu pacjenta, przypisanych
lekow. W aktach znajduja_ sie rowniez indywidualne karty zleceh lekarskich odnosnie
ilosci i rodzaju przyjmowanych aktuainie lekow z podpisami lekarza zlecaja_cego,
wyniki badah lekarskich, a takze karty ieczen szpitalnych. Mieszkancy badani 53
zawsze przy przyj^ciu do Domu i nast^pnie w zaieznosci od stanu zdrowia, nie
rzadziej jednak niz co po! roku.

Dla osob obj^tych opieka, psychiatryczn^ prowadzi si§ oddzielne dodatkowe
historie choroby poradni zdrowia psychicznego, gdzie lekarz dokonuje wpisow. Wpisy
lekarza psychiatry w historii choroby dokonywane s^ (byfy) regularnie. Nadto we
wszystkich aktach medycznych znajduja, si^ karty pielegnowania, w ktorych opisano
stan podopiecznego w chwiii przyjecia do DPS, w tym odnosnie tego, jak sie
porusza, czy pozostaje w kontakcie slownym, jego orientacji w miejscu, czasie, stanu
psychicznego (spokojny, oboje^ny, pobudzony, agresywny, zamkniety, niepewny),
odzywiania, wydaiania, orientacji o stanie wtesnego zdrowia itp,

W DPS prowadzona jest ksiqzka czynnosci opiekuhczo - pielegniarskich,
gdzie odnotowyvvane sa_ m.in. daty zabiegow higienicznych mieszk.ahca (k^piel,
golenie, mycie wlosow, strzyzenie), czynnosci w jego pokoju (zmiana poscieli) ze
wskazaniem kto wykonal dane czynnosci.

Wszyscy mieszkancy sa_ ubezpieczeni. Opiek^ lekarsk^ w DPS w Pelplinie
zapewnia Przychodnia Zdrowia PELMED w Pelplinie oraz lekarz psychiatra ze
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdahskim.
Pensjonariusze pokrywajq koszty lekovv tzw. 100 %-owych. Pozostaie medykamenty
nabywane s^ przez placowke. W sytuacji, kiedy mieszkaniec ma zapisane leki
pelnoplatne, a nie stac go ich na wykupienie, a sq to leki obowiqzkowe, dyrektor
wyraza zgode na zakup takiego medykamentu ze srodkow finansowych Domu. Na
badania i konsultacje wysokospecjalistyczne mieszkancy s^ dowozeni do wielu miast
w PoSsce. DPS dysponuje trzema wlasnymi samochodami (busami) do przewozenia
rnieszkancow. W razie naglych przypadkow wzywane jest pogotowie ratunkowe.
Pieiegniarki pracuj^ na dyzurach w godzinach 7.00:19.00 i 19.00:7.00, wiec
zapewniaj^ mieszkaricom opieke przez cala dobe.

Leki rozdzielane s^ stosownie do zalecen lekarza psychiatry oraz lekarzy
specjalistow. W gabinecie okazano aktualne karty lekow mieszkahcow. Porownano
wpis z historii choroby (gdzie odnotowywane sq zaiecenia lekarza ogolnego i lekarzy
specjaiistow) oraz historii poradni zdrowia psychicznego losowo wybranego
podopiecznego z karfa_ lekow oraz lekami w przeznaczonym dla niego pojemniku i
nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosei,
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6, Warurski bytowe

Dorn Pornocy Spolecznej w Pelpiinie dysponuje trzema budynkami:
- budynkiem gtownym, ktory posiada wydzielona^ czesc administracyjna^ dla

pracownikow oraz czesc mieszkalna; czesc mieszkalna oprocz pokoi
mieszkancow (1 pokoj 4-osobowy, 13 pokoi 3-osobowych, 36 pokoi 2-
osobowych, 5 pokoi 1-osobowych), tazienek i toalet, miesci dyzurki
pielegniarek (po 1 na kazde pi§tro), dzwig osobowy, jadalnie, pokoje
socjalne - swietiice dla mieszkancow, sale rehabilitacyjn^, kaplice; w
przyzlemiu znajduje si§ saia do prowadzenia zajec terapeutycznych,
kuchnia glowna;

- pawilonem ! - miesci 16 pokoi 2-osobowych, jadalnie, swietlic§, znajduje
si§ tu rowniez dzwig osobowy (dzwig zamykany jest na klucz, mieszkaricy
mogq z niego korzystac wytqcznie w obecnosci pracownika DPS),

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

Pokoje urzqdzone sq estetycznie, przytulnie. Kazdy mieszkaniec ma prawo
do urzadzenia swojego pokoju zgodnie ze swoim zyczeniem. Przy tozkach znajduja^
si§ stoliki nocne. W pokojach znajduj^ si§ inne niezbedne meble. Meble sa. nowe i w
dobrym stanie. Wszedzie jest czysto i schiudnie. W pawiionach przy kazdym pokoju
znajduje si§ lazienka z toaletq dostosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych. W
budynku glownym jedynie przy cz^sci pokoi znajduja, sie lazsenki z toaletami, przy
czym pozostali rnieszkancy mog^ korzystac z tazienek z toaletami znajduja.cych si§ w
poblizu swoich pokoi w wystarczaja^cej ilosci. Zarowno w budynku glownym, jak i w
pawiionach znajdulq si§ dyzurki pielegniarek. Sa_ one zamykane na klucz. W
dyzurkach znajduj^ si§ szafki na leki, rowniez zamykane na klucz.

Teiewizory znajduj^ w pokojach i swietlicach. We wszystkich pokojach, przy
kazdym lozku, znajduje si§ system przyzywowo - aiarmowy.

Jest dostepny jeden pokoj goscinny w budynku gtownym, w ktorym moga.
przenocowac czfonkowie rodzin odwiedzaj^cych mieszkancow. Ponadto jeden pokoj,
znajduj^cy si§ w budynku glownym przy dyzurce pielegniarek, przeznaczony jest na
potrzeby osob wymagaj^cych szczegolnej opieki, wzmozonego nadzoru lub
znajduja_cych sie w stanie agonainym.

Wszystkie pokoje maja^ rolety w oknach. Niektore okna V(/yposazone sa_ w
moskitiery.

Oprocz jadalni w budynku gtownym i w pawilonie, w drugim pawilonie
znajduje si§ pomieszczenie kuchenne (rowniez w budynku glownym znajduje sie
takie pomieszczenie), gdzie rnieszkancy niaja. mozliwosc przygotowania sobie
ciepfych napojow oraz spozycia posilkow przez catq dobe.

W ostatnim polroczu wyloniono w postepowaniu przetargowym wykonawce
modernizacji kotlowni centralnego ogrzewania, gdzie prace zaplanowane 53 na okres
17.07-31.08.2018r., odmalowano 5 pokoi, wymieniono panete podlogowe w 2
pokojach.

Duzym wyzwaniem dla personelu jest fakt, ze budynek stanov\/i zabytek w
zwi^zku z czym wszelkie prace budowlane muszq bye wykonywane po uprzednim
uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow. W planach na rok 2016 jest takze
modernizacja lazienki i kfatki schodowej w budynku adrninistracji.



Mieszkancy otrzymuja^ 3 posilki dziennie, ostatni wydawany jest mi§dzy
godzina^ 18.00, a 20.00, przy czym osoby, ktore przebywajq na dietach leczniczych
Iub maJ3 stosowne zaiecenia lekarskie otrzymuj^ 5 posilkow. Podopieczni, ktorzy
rnoga^ samodzielnie sie poruszac spozywaja. posilki w jadalniach, zas osoby maj^ce
trudnosci w poruszaniu, w pokojach. Mieszkancy na biez^co maJ3 dost^p do
napojow, tez na bieza_co dostepne jest pieczywo i cos do posmarowania. Chorzy na
cukrzyce otrzymujq posilki przy uwzgjfdnieniu diety cukrzycowej. Stawka zywieniowa
wynosi 8,50 zl (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 odbywajq sie wystepy. Jest miejsce do urzqdzania imprez (np.
grilla). Na terenie DPS znajduje sie staw, w ktorym mieszkancy moga^ fowic ryby.
Ogrod jest bardzo zadbany i estetyczny. Park pozbawiony jest barier
architektonicznych. To sarno dotyczy pawilonow oraz budynku glownego. W parku sa.
sciezki dostosowane do potrzeb osob poruszaj^cych si$ na wozkach. Mieszkancy
moga_ sp^dzac czas wolny spaceruja_c po ogrodzie iub na dwoch tarasach w budynku
gtownym.

Mieszkancy DPS nie sa_ obarczeni dodatkowyrni obowiazkami. Praniem i
sprzataniem zajmuja_ sie giownie pracownicy DPS. Dom dysponuje wlasnq pralnia. na
potrzeby mieszkahcow. Oprocz tego mieszkancy maj^ do dyspozycji pralki, gdzie
samodzieinie iub z pomoc^ pracownikow mogq wyprac swoje rzeczy. Kazdy
mieszkaniec ma indywidualny pojemnik na brudnq odziez.

Odziez mieszkahcow jest w wiekszosci indywidualnie oznakowana. Dom
dysponuje wystaTczajcjcymi zapasami odziezy i wyposaza w niq potrzebujqcych jej
mieszkahcow. Obuwie kupowane jest na biezqco.

Odziez mieszkahcow znajduje sie w szafach w ich pokojach.

7, Swiadczensa rehabiSitacyjrie I wspomagaj^ce

Na terenie DPS dzia!aja_ zespoly terapeutyczno - opiekuhcze, skladajqce si§
z pî ciu osob: pracownika pieru'szego kontaktu, dyrektora, pracownika socjalnego,
kierownika dzialu opieki i rehabilitanta. Podejmujq one szereg dziatah celem
aktywizacji kazdego z mieszkahcow, w zaleznosci od jego potrzeb i mozliwosci.
Prowadzone dziaiania jedynie cz^sciowo odnosza skutek, albowiem pomimo
szerokiego wachlarza mozliwosci spedzania wo!nego czasu, czesc mieszkahcow nie
chce brae udzialu w zyciu Domu, woli czas spedzac w pokoju, spi^c b^dz ogla.daj^c
telewizje.

W sail terapeutycznej mieszkancy maja. mozliv\/osc grania w gry planszowe i
karciane, brania udzialu w innych zaj§ciach jak wykonywanie prac necznych, maj^
tez mozliwosc korzystania z Internetu, ogi^dania telewizji. W czasie kontroli
przebywalo tam wieie osob, ktore korzystah/ z kosnputerow, wykonywaly prace
rnanualne, ozdoby. Nsektorzy z mieszkahcow rozmawiali przy kawie, inni byli
zaangazowani w swa_ prace. Prace mieszkahcow wisz^ na scianach, zdobi^ ich
pokoje iub stanowia_ element dekoracyjny wystroju pornieszczeh ogolnych.

Na terenie DPS organizowane sa_ imprezy okolicznosciowe na powietrzu:
grillowanie, ogniska, zabawy. W ostatnim polroczu zorganizowano m.in. zabawe



karnawatowa_, uroczyste obchody swieta zakochanych i dnia kobiet, imprezy grillowe.
Organizowane byfy takze imprezy wyjazdowe, w tym do kina, na koncerty, innych
domow, na turnieje. Szczegotowy wykaz imprez. w ktorych uczestniczyli mieszkaiicy
Domu w okresie ostatniego polrocza dol^czony zostal do sprawozdania.

W DPS prowadzone sq codziennie zajecia rehabilitacyjne w godz. 7.00 -
15.00. Sala rehabiiitacyjna jest wyposazoha w rowerki, laser, atlas, Jozko 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 wyjasnieh pracownikow DPS obecnych w
czasie kontrofi wynika, iz zajecia te nie cieszq siej duza_ popularnosci^.

W kapiicy msze swieie odbywaja_ si§ codziennie, sq one transmitowane i
mieszkancy mog^ je ogladac w telewizorach na kanale ,,0". Przed kazda. msza. swieta.
istnieje mozliwosc skorzystania z sakramentu spowiedzi. Nie stwierdzono osob
wyznajqcych inn^ wiare anizeli rzymskokatolick^. Msze swiete odbywaj^ sie rowniez
raz w mtesicjcu w jednym z pawilonow, dla osob ktorych sta'n zdrowia nie pozwala na
opuszczenie pawilonu. Kapiica znajduje si^ na terenie Domu. Jest przystosowana
takze dla potrzeb osob niepelnosprawnych.

Goscie rnieszkancow przyjmowani s^ bez ograniczen czasowych, w
pokojach lub swietlicach, a takze w'ogrodzie. Placowka jest otwarta, w zwiajzku z
czym mieszkancy mogq wychodzic do miasta o kazdej porze. Mieszkancy korzystaj^
z wlasnych teiefonow komorkowych i komunikacji internetowej, moga. takze korzystac
z teiefonow przenosnych pracov/nikow domu. Tylko nieiiczni mieszkancy sa_
systematycznie odwiedzani przez cztonkow rodziny i zabierani do domow na swieta i
wakacje. Pracownicy Domu pomagaj^ mieszkancom w zatatwianiu niezbednych dla
nich spraw.

8. Przestrzeganie praw osob przebywaj^cych w Domu, skargi,
stosowanie przymusu bezposrednsego

W ostatnim polroczu nie stosowano przymusu bezposredniego.
Mieszkancy !ub ich rodziny nie zglaszaj^ skarg i wnioskow na pismie.

Ewentualne skargi zglaszane s^ ustnie pracownikom i dyrektorowi, ktorzy staraj^ si§
rozwiazywa6 problerny rnieszkancow na biezqco.

Mieszkancy Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie maj^ zapewniong_ dobra.
opiek^ na terenie piacowki i zapewnione dobre warunki bytowe. Widac w tym
zakresie duze zaangazowanie osob bezposrednio opiekujgcych si^ mieszkahcami,
jak i duza^ dbalosc o zaspokojenie ich potrzeb ze strony dyrekcji i personelu. W
trakcie wizyty w Domu widoczne bylo zadowolenie jego mieszkahcow z pobytu w tym
miejscu. Mieszkancy czuli si«? w domu swobodnie, byli otwarci, usmiechnieci, nieiiczni
niechetni nawi^zaniu kontaktu, rozmowy, pochfonieci wtasnymi sprawami. Wiekszosc
podopiecznych w rozmowach z s^dzi^ potwierdza zadowoienie z roztoczonej nad
nimi opieki, nie zglasza zastrzezen, chwali warunki, jakosc positkow, organizowane
imprezy i wyjazdy. Przy czym nie zawsze stan zdrowia mieszkahca umozliwiat
sedziemu wizytuj^cego nawi^zanie z nim logicznego kontaktu. Pracownicy DPS.
znajq problemy mieszkancow, mieli swobodny z nimi kontakt, mieszkancy rowniez
bez oporow nawig^zywali z nimi rozmowy, cieszyii si§ z odv/iedzin. Mieszkancy



swobodnie poruszali sie po calym domu, niektorzy wychodzili poza jego obreb np. w
celu dokonania drobnych zakupow. Niestety w kilku przypadkach pojawia sie
problem spozywania alkoholu na terenie domu. Naiezy miecjednak na wzgledzie, ze
mieszkahcy nieubezwlasnowolnieni, ktorzy przebywajq w domu maJ3 mozliwosc
samodzielnego dysponowania swoimi pieniedzmi, czasem, moga^ dokonywac
zakupow poza miejscem zamieszkania. Przy czym w sytuacji, gdy ich zachowanie
zagraza bezpieczenstwu innych mieszkahcow, personeiu podejmowane 53 wobec
nich stosowne interwencje, zdarza sie koniecznosc kierowania podopiecznych na
ieczenie odwykowe.

9. Wnioski

Indywiduaina dokumentacja medyczna stanowia_ca podstawe przyjmowania i
przebywania w zakiadzie osob z zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest w
sposob prawidtowy (zwrocono iedynie uwage na koniecznosc opatrzenia kazdego
wpisu iekarza pieczatkq i podpisem lekarza).

Przymus bezposredni vv ostatnim czasie nie byt stosowany, stad tez brak jest
zapisow w dokumentach odnosnie takich dzialah pracownikow wobec
pensjonariuszy.

Nie stwierdzono naruszeh praw osob przebywaja_cych w placowce, w tym
okreslonych w ustawte o ochronie zdrowia psychicznego, w przepisach o zaktadach
opieki zdrowotnej i ustawie o pomocy spotecznej. Dotyczy to w szczegolnosci
godnosci i poczucia bezpieczenstwa, intymnosci, wolnosci poruszania sie, prawa do
naiezytego leczenia, rozporz^dzania w dopuszczalnym zakresie swoimi
przychodami, jak rowniez prawa do wykonywania praktyk reiigijnych. Pensjonariusze
mogq korzystac z programow wielorakiej aktywizacji.

Pracownicy Domu doskonaie orientujcj sie w potrzebach kazdego z
mieszkahcow. Dyrektor dba o zapewnienie mieszkahcom kierowanej przez siebie
piacowki coraz lepszych warunkow bytowych, zblizonych do warunkow domowych.

Mieszkahcy piacowki w rozmowach z wizytujacym sedzi^ wyrazaj^
zadowolenie z jej funkcjonowania i wspolpracy z pracownikami Domu Pomocy
Spotecznej,

Wspotpraca z opiekunami i kuratorami osob ubezwlasnowolnionych oraz z
s^dem uktada sie bez zastrzezen.

VV okresie objetym kontro!^ nie stwierdzono skarg na dziatainosc piacowki,
ani wnioskow na pismie.

W ostatnim sprawozdaniu nie zawarto zaiecen pokontrolnych, w zwia.zku z
czym nie bylo obecnie potrzeby dokonania oceny sposobu ich wykonania. Rowniez
obecnie nie stwierdzono potrzeby udzieiania zaiecen pokontrolnych.

Tczew, dnia 08.07.2015 r.

SSR Dorota Klukowgka

1) wykaz imprez, w ktorych uczestniczyii mieszkahcy DPS w Peipiinie od
stycznia 2016 r.



Spis Imprez na rok 2016,

1.27.01.2016. Wyjazd druzyny ligi karcianej 1000 do

DPS w Malborku.

2.28.01.2016. Zabawa karnawatowa w naszym domu.

3.29.01.2016. Wyjazd grupy mieszkaricow wraz z

opiekunami na zabaw^ karnawatow^ do DPS-u w

Gdyni.

4.03.02.2016. Wyjazd grupy mieszkancow wraz z

opiekunami na zabaw§ karnawatowg do DPS-u w

Szp^gawsku.

5.15.02.2016. Uroczyste obchody swieta zakochanych

w naszym domu.

6.16.02.2016. Wyjscie grupy mieszkancow wraz z

terapeutkami do MOK na film pt. wBella i Sebastian".

7.24.02.2016.Wyjscie grupy mieszkancow wraz z

terapeutkami do MOK na pokaz iluzjonistyczny.



8.25.02.2016. Wyjazd druzyny ligi karcianej 1000 na

rozgrywki turniejowe do DPS w Ryjewie.

9.25.02.2016. Zakonczenie Turnieju Warcabowego o

Puchar Dyrektora naszego domu.

10. 08.03.2016. Uroczyste obchody Dnia Kobiet w

naszym domu.

11.18.03.2016. Udziat mieszkancow naszego domu

wraz z terapeutk^ w Kiermaszu Wielkanocnym w

Swarozynie.

12. 22.03.2016. Wyjazd grupy mieszkancow naszego

domu wraz z terapeutk^ do Kwidzyna na 14 Turniej

Warcabowy o Puchar Starosty Kwidzyriskiego.

13. 31.03.2016. Rozgrywki Ligi Karcianej 1000 w

naszym domu.

14. 06.04.2016. Wyjscie grupy mieszkancow wraz z

opiekunami do MOK Pelplin na koncert Pelpliriskiej

Orkiestry D^tej.

15.13.04.2016. Wyjscie grupy mieszkancow wraz z

terapeutkami do MOK na Turniej Pitkarzykow

Stotowych.



16.19.04.2016 Wyjscie z grup^ Mieszkaricow wraz z

opiekunami do MOK Pelplin na film "Robinson Crusoe"

17. 20.04.2016 Wyjscie z grup§ Mieszkancow wraz z

opiekunami do MOK Pelplin na Koncert ,,Maiej

Orkiestry Gitarowej ,,Kwidzyriskiego Domu Kultury.

18. 27.04.2016 Wyjazd druzyny Ligi Karcianej 1000 na

rozgrywki turniejowe do DPS Rudno.

19.06.05.2016 Rozpocz^cie sezonu grillowego w

naszym domu.

20.12.05.2016 Wyjscie z grup$ Mieszkancow do MOK

Pelplin na przedstawienie „ W hotdzie Ojcu Swi^temu"

21.18.05.2016 Wyjazd druzyny Ligi Karcianej 1000 na

rozgrywki turniejowe do DPS Damaszka.

22.30.05.2016 Grill w naszym domu.

23. 31.05.2016 Wyjazd z grup$ mieszkancow do DPS

Bielawki na koncert Disco Polo.

24.02.-03.06.2016 Wyjazd z mieszkancami do Osrodka

Wypoczynkowego w Szteklinie.



25.14.06.2016 ,,Koncert PamiQci Janusza Kruka" w

wykonaniu Dzieci z Zespotu Szkot nr.2 w Pelplinie.

26.15.06.2016 Wyjazd grupy mieszkancow wraz z

opiekunami do DPS w Damaszce na Dzieri Sportu.

27.16.06.2016 XI Przegl^d Tworczosci Artystycznej

Osob Niepetnosprawnych ,,Piosenka Zotnierska"

28.22.06.2016 Wyjazd druzyny ligi karcianej 1000 na

zakoriczenie rozgrywek turniejowych do DPS w

Kwidzynie.

29.23.06.2016 Wyjazd grupy mieszkancow wraz z

opiekunami na obchody Nocy Swi^tojariskiej do DPS w

Stegnie.

30.28.06.2016r.Wyjazd grupy Mieszkancow pod opiek^

terapeutki do DPS w Gdansku na X Konkurs Literacko

-Artystyczny.

31.30.06.2016r.Wyjazd na Druzyny W^dkarskiej

Naszego Domu do Tczewa na Integracyjne towienie Ryb

zorganizowane przez DPS Szp^gawsk.

31.01.07.2016r. Jednodniowa wycieczka dla sprawnych

Mieszkancow Naszego Domu do Ktobka -Ciechocinek.


