
Powiotowe Centrum Pomocy Rodzinie
83-110 TCZEW, ul. Wojska Polskiego 6
tel./fax 58-532-07-84, 58-530-44-40
NIP 593-21-58-541 REGOH 191910194

Tczew, dnia 6 czerwca 2016 roku

PROTOKOL Nr 2/2016

Na podstawie:

1. Zarzajdzenia Nr 8/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tczewie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli

zarzajdczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz zasad jej

organizacji;

2. Zarzajdzenia 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

Kontroluj^cy: Alicja Goertz - Czertak - pracownik socjalny

Kontrolowany: Dom Pomocy Spolecznej

ul. Szpitalna 2

83-130Pelplin

Kontrola w zakresie realizacji indywidualnych planow wsparcia mieszkancow,

w tym przestrzeganie ich praw.

Kontrola w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie, przeprowadzona przez Alicje^

Goertz - Czertak - pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tczewie, na podstawie upowaznienia nr 14/2016 z dnia 20 maja 2016 roku (zai^cznik nrl),

wystawionego przez Pania^ Ewe^ Poblocka_ - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Tczewie. O terminie i zakresie planowanej kontroli poinformowano dyrekcj?

domu pismem z dnia 16 maja 2016 roku nr PCPR-PZ.8120.6.3078.2016 (zaiacznik nr 2).

Podczas kontroli z ramienia kontrolowanej jednostki obecni byli:

1. Pani Barbara Brzezinska - pracownik socjalny

2. Pani Marzanna Trepkowska - Kierownik zespolu

W okresie i w zakresie objetym kontrola^ obowiajzywaly nastejiujajce akty prawne:

a) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,

poz. 1058 z pozn. zm.);

b) rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domow pomocy spolecznej

(Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z pozn. zm.);
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c) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuriczy (Dz. U. z 2015r.

poz. 2082 z pozn. zm.);

Kontrol^ t£ przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2016r.

Dom Pomocy Spolecznej w Pelplinie powstal w 1974 roku i jest samodzielna^

jednostka^ organizacyjna^ Powiatu Tczewskiego dzialaja^ w formie jednostki budzetowej

o zasi^gu ponadgminnym. Dom osiajnal standaryzacje w 2006 roku, zezwolenie zostalo

wydane przez Wojewod? Pomorskiego w dniu 24 listopada 2006 roku, Nr 25/2006 na czas

nieokreslony.

USTALENIA KONTROLI

I. Ustalenia ogolne.

Zgodnie z § 2 i § 3 Rozporzajdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 sierpnia

2012 roku w sprawie domow pomocy spolecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964) - Dom Pomocy

Spolecznej funkcjonuje w sposob zapewniaja^cy wiasciwy zakres uslug, zgodny

ze standardami okreslonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby

mieszkafica domu.

Na dzien 23 maja 2016 roku w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie przebywalo 156

mieszkancow. Chociaz formalnie dom posiada 150 miejsc, to jednak sq. w nim warunki

do pobytu dodatkowych osob - przyjmowanych w sytuacjach naglych lub zdarzen losowych.

W Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie przebywa 15 osob calkowicie

ubezwlasnowolnionych oraz 3 osoby ubezwlasnowolnione czejsciowo. Osoby

ubezwlasnowolnione calkowicie maja^ ustanowionych opiekunow prawnych, przy czym

w stosunku do cze_sci osob funkcje^ opiekuna prawnego pelnia^ czlonkowie ich rodzin,

pozostali opiekunowie prawni to osoby obce - pracownicy DPS. Osoby ubezwlasnowolnione

cz^sciowo maja_ ustanowionych kuratorow, ktorymi sq. pracownicy DPS.

Kazdy z mieszkancow, zgodnie z Rozporzajdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia 23 sierpnia 2012 roku § 2 pkt 4, ma sporzadzony w terminie 6 miesiejcy od dnia

przyj^cia indywidualny plan wsparcia. Zarzajdzenie Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej

w Pelplinie nr 11/2015 z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie aktualizacji zespolow

terapeutyczno - opiekunczych, koordynatorow, zasad wyboru i zmiany pracownika

pierwszego kontaktu i jego zadania oraz warunkow powstania indywidualnych piano w

wsparcie mieszkanca w Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie, zawiera m. in. Regulamin

regulujajcy prac? Zespolu Opiekuficzo-Terapeutycznego (zalajcznik nr 3). Za realizacje



indywidualnego planu wsparcia jest odpowiedzialny Zespol Opiekunczo - Terapeutyczny,

ktory stanowia^ wszyscy pracownicy Domu. Prac§ zespolu organizuje grupa koordynujajca,

w sklad ktorej wchodzaj dyrektor, kierownik zespolu i pracownik socjalny.

II. Realizacja indywidualnych planow wsparcia mieszkancow Domu.

Z mformacji uzyskanych od Kierownika Zespolu wynika, iz wszyscy mieszkancy Domu maja^

opracowane indywidualne plany wsparcia, ktore stanowia^ podstaw^ do dzialan

podejmowanych w zakresie uslug opiekunczych zgodnie z art. 55 ustawy o pomocy

spolecznej z dnia 12 marca 2004r. Wsrod mieszkancow Domu sâ  osoby sprawne ruchowo,

poruszajajcy si^ przy pomocy sprz^tu ortopedycznego i osoby lezajce. Do podstawowych

zadafi zespolow terapeutyczno - opiekunczych nalezy opracowywanie indywidualnych

planow wsparcia mieszkancow oraz wspolna z mieszkancami Domu ich realizacja. Zespoly

terapeutyczno - opiekuncze co trzy miesia^ce dokonujq. oceny realizacji indywidualnych

planow wsparcia mieszkancow Domu. Posiedzenie nadzoruje kierownik zespolu Pani

Marzanna Trepkowska. Dzialania wynikajajce z indywidualnego planu wsparcia mieszkanca

Domu nadzoruja^ koordynatorzy grup. Koordynatora wyznacza kierownik zespolu

piel^gniarek. Zarzajdzenie Dyrektora DPS w Pelplinie w bardzo przejrzysty sposob okresla

zadania koordynatora oraz pracownika pierwszego kontaktu.

Wyrywkowo skontrolowano indywidualne plany wsparcia pi^ciu mieszkancow Domu.

Indywidualny Plan Opieki i Aktywizacji Mieszkanca DPS w Pelplinie sklada si§

z nastejujajcych dokumentow (wzor dokumentu - zalajcznik nr 4):

• osoby, ktore wchodzq. w sklad zespolu terapeutyczno - opiekuriczego, z dokladnym

ustaleniem pracownika pierwszego kontaktu,

• dane osobowe mieszkanca, rozpoznanie choroby, dane opiekuna prawnego oraz

informacja o zrodle dochodu,.

• ramowy plan wsparcia: sposob przyjmowania posilkow, higiena osobista, ubieranie

odziezy, poruszanie si§, komunikowanie si^,

• karta aktywizacji mieszkanca,

• rozpoznanie i realizacja potrzeb.



1. Omowienie indywidualnego planu wsparcia Pani

mieszkanki Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie.

Z indywidualnego planu wsparcia mieszkanki Domu wynika, iz zostala ona przyj^ta w dniu

27 maja 2013 roku, plan opracowany zostal w terminie 6 miesi^cy od dnia przyj^cia.

Z ramowego planu wsparcia wynika, iz kontakt slowno - logiczny z mieszkanka^ jest

zachowany, porusza si? samodzielnie. Wymaga pomocy przy myciu si?, ubieraniu si?, ma

klopoty z wykonywaniem czynnosci fizjologicznych. Jest osoba bardzo nerwowa, wsz?dzie

widzi zagrozenie dla siebie, jest bardzo strachliwa, cz?sto zapomina.

Z pierwszej Karty Aktywizacji Mieszkanca wynika, ze najwazniejsze dla mieszkanca jest

zapewnienie poczucia bezpieczenstwa w celu ulatwienia procesu adaptacji, stworzenie

wzajemnego zaufania, co ma ulatwic proces zaaklimatyzowania si? mieszkanki. Mieszkanka

polubila terapi? zaj^ciowa^ prowadzona^ na terenie Domu. Regularnie oglajda swoje ulubione

programy oraz slucha audycji radiowych. W dokumentacji widnieja^ wpisy swiadczace

o regularnych podsumowaniach pracy Zespolu Opiekunczo - Terapeutycznego.

Dokumentacja prowadzona jest na bieza^co.

2. Omowienie indywidualnego planu wsparcia Pana

mieszkanca Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie.

Z indywidualnego planu wsparcia mieszkanca Domu wynika, iz zostal on przyj?ty w dniu

15 kwietnia 2016 roku. W dniu 30 czerwca 2016 roku dokonano pierwszej oceny dla w/w.

Mieszkaniec wymaga calkowitego wsparcia - personel pomaga przy ubieraniu si?,

przygotowuje mu odziez. Porusza si? na wozku inwalidzkim, ma utrudniony kontakt slowno -

logiczny, posilki zjada przy pomocy opiekuna. Celem podstawowym jest poprawa zaradnosci

osobistej w obszarach podstawowych - higiena, systematyka, organizacja oraz ogolna

poprawa kondycji fizycznej, zaspokajanie potrzeby bezpieczenstwa. Mieszkaniec wykonuje

cwiczenia usprawniajajce przy fizykoterapeucie, ale szybko zapomina w jaki sposob ma

je wykonywac gdy jest sam. W/w lubi ogla^dac telewizj?. Utrzymuje staly kontakt z rodzina^

w formie odwiedzin.

3. Omowienie indywidualnego planu wsparcia Pana - mieszkanca

Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie.

Z indywidualnego planu wsparcia mieszkanca Domu wynika, iz zostal on przyj?ty w dniu

13 listopada 2015 roku. W przeci^gu 6 miesi^cy sporzajdzono dla w/w IPW. Pracownik

pierwszego kontaktu Pani Joanna Pawela, systematycznie uaktualnia dokumenty.

Mieszkaniec zachowuje kontakt slowno - logiczny, wymaga opieki osoby drugiej. Porusza si§

na wozku inwalidzkim. Jedyne zainteresowania w/w to oglajdanie telewizji, niech?tnie bierze



udziai w zyciu Domu, jak rowniez w wykonywaniu cwiczen usprawniajajcych,

jak i w organizowanych imprezach. Glownym celem dla w/w jest jego usprawnienie

i aktywizacja. Cel ten, zgodnie z wpisami, jest realizowany, niestety z uwagi na apati? i stan

zdrowia mieszkanca, jest bardzo trudno zaktywizowac zainteresowana^osob?.

4. Omowienie indywidualnego planu wsparcia Pani - mieszkanki

Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie. ,

Mieszkanka zostala przyj^ta do Domu 9 lutego 2000 roku (stare zasady). Indywidualny Plan

Wsparcia dla w/w zalozono zgodnie z obowi^zuja^cymi aktami prawnymi. Jest uzupelniany na

bieza^co. Z uwagi na wiek (93 lata) i stan zdrowia oraz cechy charakteru (pobudliwa,

nerwowa, rzajdza^ca) praca z mieszkankq. jest bardzo utrudniona. W/w chodzi samodzielnie,

pokonuje jednorazowo dystans okoto 600 m, jest we wszystkich czynnosciach samodzielna.

Ma klopoty z pami^ciaj niedoslyszy. Ostatnia ocena z dnia 30 kwietnia 2016 roku -

mieszkanka mimo swego wieku orientuje si§ w biezajoej sytuacji politycznej kraju, ma

wyrobione zdanie co do pojawiajajcych si§ problemow seniorow i innych ludzi. Regularnie

oglajda wybrane programy telewizyjne i seriale. Mieszkanka niezbyt cze_sto chodzi na spacery

i zakupy. Ma duze obawy, ze moglaby upasc. Jednak pracownik pierwszego kontaktu nadal

czyni starania, aby polepszyc funkcjonowanie mieszkanki. W zakresie uslug zdrowotnych

zaplanowane sâ  wizyty u lekarza. Rodzina utrzymuje z w/w cz^ste kontakty.

5. Omowienie indywidualnego planu wsparcia Pana - mieszkanca

Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie.

Mieszkaniec zostal przyjejy do Domu 26 marca 1993 roku (stare zasady). Indywidualny Plan

Wsparcia dla w/w zalozono w terminie, zgodnie z rozporzajdzeniem z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie domow pomocy Spolecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z pozn. zm.). Glownymi

celami sa^: poprawa wspolzycia i wspolpracy w grupie spolecznej, pomoc i rozwoj wiedzy

przy podstawowych sprawach urz^dowych oraz zaspakajanie potrzeby bezpieczenstwa. W/w

jest osoba uposledzona^ we wszystkich czynnosciach wymaga pomocy osoby drugiej. Lubi

sluchac radia i oglajdac telewizje. Na spacery i zakupy chodzi tylko z opiekunem. W ostatniej

ocenie widnieje wpis, ze mieszkaniec wymaga coraz wi^kszej poniocy personelu

w utrzymaniu czystosci ciala i ubioru.



Indywidualne plany wsparcia w/w grupy mieszkancow Domu zawieraja^ charakterystyke^

mieszkancow, ich potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania, rodzaj i zakres oraz

sposob realizacji dzialan wspieraja^cych mieszkancow.

W wyniku analizy kontrolowanych planow stwierdzono, ze uwzgl^dnione sâ  w nich

w szczegolnosci informacje takie jak: szczegolowe informacje dotyczajce mieszkanca,

poprzedzone jego obserwacja^, stan zdrowia mieszkanca, jego sytuacja rodzinna, mozliwosci

psychiczne, fizyczne a takze posiadane umiej^tnosci.

Prowadzone dzialania wspierajajce maja^ na celu ustalenie indywidualnych potrzeb

wynikaja^cych ze stanu zdrowia oraz mozliwosci sfer aktywizacji.

Na tym kontrol^ zakonczono.

Wnioski:

W trakcie kontroli nie stwierdzono zadnych nieprawidiowosci, indywidualne plany wsparcia

opracowywane sâ  z udzialem mieszkancow Domu, jezeli udziai ten jest mozliwy ze wzgl^du

na stan zdrowia mieszkanca. IPW sâ  prowadzone na bieza^co i podlegajq. systematycznej

kontroli. Ponadto, jak stwierdzono po rozmowie z mieszkancami, sa^oni zadowoleni z pobytu

w Domu Pomocy Spoiecznej w Pelplinie.

Kontrole^ wpisano w Zeszyt Kontroli na pozycji 8/2016.

Protokol sporzajdzono w dwroch jednobrzmia^cych egzemplarzach, z ktorych jeden

po odczytaniu i podpisaniu przekazano jednostce kontrolowanej.

Dyrektor Domu Pomocy Spoiecznej w Pelplinie, Pan Rufin Wysocki, zostal

poinformowany o przysluguj^cym mu prawie zgloszenia zastrzezen, co do ustalen zawartych

w protokole kontroli w ci^gu 7 dni od jego otrzymania.

Zatwierdzil

Powiatowego CetorunfSomoey Rodzinie
w Tt

mgr

Kontrolowany Kontrolujajcy


