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Tczew, dnia 14 pazdziernika 2013 roku

Dem

PROTOKOL Nr 3/2013

Na podstawie:
1. Zarzadzenia Nr 8/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tczewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli
zarza_dczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz zasad jej
organizacji;

2. Zarzadzenia Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie okreslenia procedury kontroli
jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

Kontrolujqcy: Alicja Goertz-Czertak - pracownik socjalny

Kontrolowany: Dom Pomocy Spolecznej
ul. Szpitalna 2
83-130 Pelplin

Kontrola merytoryczna dokumentacji z 2012 roku oraz 1 polrocza 2013 roku.

Kontrola w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie, przeprowadzona przez Alicje_
Goertz-Czertak - pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Tczewie,
na podstawie upowaznienia nr 16/2013 z dnia 10 pazdziernika 2013 roku, wystawionego
przez Pania^ Ewe_ Poblocka^ - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.
O terminie i zakresie planowanej kontroli poinformowano dyrekcjej domu pismem z dnia
02 pazdziernika 2013 roku nr PCPR-PZ.8120.6.2706.2013.

Podczas kontroli z ramienia kontrolowanej jednostki obecni byli:

1. Pan Rufin Wysoki - Dyrektor Domu pomocy Spolecznej
2. Pani Barbara Brzezinska- pracownik socjalny
3. Pan Krystian Switala - - pracownik socjalny

W okresie i w zakresie obj^tym kontrola^ obowiazywaly naste_pujajce akty prawne:

a) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182,

poz. 509 z pozn. zm.);

b) rozporzajizenie z dnia 19 pazdziernika 2005 r. w sprawie domow pomocy

spolecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z pozn. zm.);



Dom Pomocy Spoiecznej w Pelplinie powstai w 1974 roku i jest samodzieinq.
jednostka_ organizacyjnq. Powiatu Tczewskiego dziaiaja_cq. w formic jednostki budzetowej
o zasi?gu ponadgminnym. Dom osiagnaj standaryzacje^ w 2006 roku, zezwolenie zostalo
wydane przez Wojewode_ Pomorskiego Nr 25/2006 na czas nieokreslony.
Dom Pomocy Spoiecznej jest domem przeznaczonym dla osob przewlekle somatycznie
chorych oraz niepelnosprawnych fizycznie. W 2013 r. dom posiada 150 miejsc. Na dziefi
przeprowadzenia kontroli w DPS przebywalo 158 osob. Do dnia 11 pazdziernika 2013 roku
do Domu zostalo przyjejych 27 osob, natomiast zmarlo 17 osob.
Wszyscy mieszkancy obj^ci sq. indywidualnymi planami wsparcia, opracowanymi przez
pracownikow zespolu terapeutyczno - opiekunczego zgodnie z rozporzadzeniem z dnia
19 pazdziernika 2005 r. w sprawie domow pomocy spolecznej Zespoly terapeutyczno -
opiekuncze zostaiy powolane Zarzajdzeniem nr 8/06 Dyrektora Domu Pomocy Spoiecznej
w Pelplinie z dnia 9 pazdziernika 2006 r. Zarzadzenie okresla sklad zespoiow terapeutyczno -
opiekuficzych oraz regulamin pracy zespolu terapeutyczno - opiekunczego. W skiad kazdego
zespolu wchodza;

• Pracownik pierwszego kontaktu
" Dyrektor DPS
• Pracownik/ Pracownicy socjalny
• Kierownik dziaiu opieki rehabilitacyjnej
• Rehabilitant
Zadaniem zespolu jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planow wsparcia

dla mieszkancow. Dokumentacja dotycza^ca posiedzen zespoiu jest przechowywana
u pracownika pierwszego kontaktu. Indywidualne plany wsparcia prowadzone sq. dia kazdego
mieszkanca osobno. Teczki aktualizowane sa^co 3 m-ce.

W prowadzonych teczkach dotycza^cych poszczegolnych mieszkancow znajdujq. si§:
a) Karta indywidualna
b) Charakterystyka mieszkanca
c) Karta aktywizacji mieszkanca
d) Rozpoznanie i realizacja potrzeb mieszkanca

W trakcie kontroli wyrywkowo sprawdzono indywidualne plany wsparcia mieszkancow.
Prowadzona dokumentacja nie budzi zastrzezen.

Podstawa_ realizacji i opracowania indywidualnego planu wsparcia przez pracownika
pierwszego kontaktu jest przeprowadzenie indywidualnej rozmowy z mieszkancem.

W trakcie kontroli skontrolowano teczki trzech osob przyj^tych do Domu Pomocy
Spoiecznej w Pelplinie w 2013 roku oraz dwie z 2012 roku. Wszystkie teczki zawieraly:

a) Decyzje^ kierujajca do DPS
b) Decyzj§ w sprawie odpiamosci za pobyt w DPS
c) Decyzje^ umieszczaja^ca w DPS
d) Kart§ tytulowa akt pensjonariusza
e) Arkusz ewidencyjny
1) Zgod§ na pobyt w DPS
g) Zgod? na przetwarzanie danych osobowych
h) Oswiadczenie o zapoznaniu si^ z regulaminami obowiajzuja^cymi w DPS
i) Wywiady srodowiskowe
j) Wniosek osoby ubiegajajcej si^ o umieszczenie w DPS, opiekuna prawnego

lub postanowienie sadu



Wnioski:
W trakcie kontroli stwierdzono prawidlowe prowadzenie akt mieszkancow DPS. Teczki
zawieraiy dokumenty zgromadzone przez organ kieruja^cy do DPS oraz dokumentacj?
zgromadzona^ w trakcie pobytu w Domu zgodnie z ustawa^ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spoiecznej.
Nie wniesiono zastrzezen do ww. dokumentacji. Pracownicy Domu podnoszq swoje
kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Podczas kontroli stwierdzono,
ze pomieszczenia Domu utrzymane 33. w czystosci. Ponadto, jak stwierdzono po rozmowie
z mieszkancami, sa^oni zadowoleni z pobytu w Domu Pomocy Spoiecznej w Pelplinie.

Na tym czynnosci kontrolne zakonczono. Protokol sporza^dzono w dwoch
jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazano
jednostce kontroiowanej.

Przed podpisaniem protokolu, Dyrektor Domu Pomocy Spoiecznej w Pelplinie -
Rufin Wysocki zostal poinformowany o przysiuguja^cym mu prawie zgloszenia zastrzezen
co do ustaien zawartych w protokole kontroli w ci^gu 7 dni.
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