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Pani
Violetta Skorupska
I(ierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gostyniu
ul. Willowa 3a
63 - 800 Gostyń

W dniach 3l marca oraz ż,8, 9,

i

13 kwietnia 2015 r., działaląc na podstawie

art.ż2pkt 8 ustawy zdnja 12marca 2004 r. o pomocy społecznejl , zespoł inspektorów

Wyclziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewodzkiego
w poznanilt skontrolorł,ał kierou,any przez panią Środowiskowy Dom samopomocy
zlokalizorł,any pod adresem: ul. Willowa 3a, 63-800 Gostyń (określanydalej Domem
także skrótem ^9Dł. przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadania
z zakresu administracji rządowej zleconego Gminie Gostyń, jakim jest prowadzenie i rozwój

sanlopolttoq:

a

środor.ł,iskoq,ych domów samopolllocy

objęto okres
opisano

11,

oc] 1

dla osob zzabutzeniami psychicznyni. Kontrolą

stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia pokontrolne szczegółowo

protokole, który został podpisany przez Panią w dniu 6 majaż0l5 r.

W rvyniku tej kontroli

ustalono,

iż SDS jest

ośrodkiemwsparcia działającym do

w Gostyniu, a od 1.01.2015 r. - jako wyodrębniona
.jednostka organizacyjna gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gostynia z dnia
5.09,2014 r. SDS jest Domem Samopomocy typu AB - tj. przeznaczonym dla osób
31.12.2014 r. w strukturach MGOPS

psychicznie chorych
z § 4 ust.

l

i

upośledzonych umysłowo. Funkcjonowanie SDS określają,zgodnie

pkt 2 t 3 oraz ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w sprar,vie środowisko\\rych dornów

samopomocy' 1r*un.go dalej rozporzqtlzeniem'\: regulamin organizacyjny, plany pracy na

każdy rok oraz programy działalności,przygotowywane odrębnie dla każdej kategorii
podopiecznych (tj. odrębnie dla typu donru A i typu B). W trakcie kontroli ww. dokumenty

były kor-rsultorł,ane z Wojewodą. W dniaclr kontroli działalnośćDomu Samopomocy opierała

się ponadto na Statucie SDS, zgodnie

z

wymogiem określonym w §4 ust. 1 pkt

1

rozporządzenta.

Zgodnie

z

treściąprzedstawionego projektu Regulaminu organizacyjnego, Dom

ofbruje 31 rniejsc dziennego pobytu. Projekt Regulaminu organizacyjnego SDS w § 4 pkt 4
I

'

tj. Dz LI. z ]01_5 r., poz. 163 ze zln
Dr. ll . z20l0 r,. Nr 238 poz. l5[36

al. Niepodległości16/18,6i-713 Poznań, tel.61 852-01-56,
1"\,r1

l1

far 61854-16-74

.i,li)iiil;;;.i]1,,;.l-|L]]_d, ę-rnail: u icelvojewoda@]poznarr.uw.gol,.pl

r
- :;ziałku do
Domu odbywają slę przez 5 dni rł,tygodrriLr tti, ;; :
prZ-Z ć ,,: ]" dziennie
piątku) w godzinach od 7.00 _ 15.00, Z czego co llajrnniej
przczll3ClJ -',] _: ,,l":ltlości
prowadzone są zajęc ia z uczestnikami, a pozostały czas
-_:,- , ,llieki
a takze z":;_]
porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie doł<umentacji,
po zajr.,ciach, Rc:, ", -" ]),,lrlu
uczestnikom w trakcie dowozenia na zajęcia i odrł,ożenia
rłrr. dtli-lll-.' - -- :::-''':'lli
dopuszczamożliwość realizow,ania doclatkowych zajęĆ takŻe Poza
stanowi,

iż zajęciaw

ust.
oIaZ W dni wolne od pracy. Porł,yższe jest zgoclne Z § 6

I

rozporzadzel,",

i_)i

1_"1,

prowadzi usług całodobowych.

n: zrle;i;
Dom świadczy usługi transportowe polegające na dowożeniu uczestnikórr
dorvozórr i odtr t)z,r,r
i odwożeniu ich do miejsca zamieszkania. Ustalony harmonogram
zajęciach pfZe Z Cr-l
uczestników pozwala każdernu z nlch na uczestniczenie rv prowadzonych
najmniej

6

w związkuz

godzin dzięnnie. Powyzsze jest zgodne

Z Wymogiem

określonyr"n \\

§ ]0

§6 ust. 1rozporuądzenia,

oraz 10
W dniach kontroli SDS świadczyłusługi dla żI uczestników z gminy Gostyń
się lv oparcir,r
innych gmin. przyjmorł,anie osób spoza gnliny Gostyri odbywało

osób z terenu
o

porozumienia zarł,arte pornięd

zy

samorządami, zgodnie

z§ 7

ust,

4

rozporządzenia,

ObecnoŚĆ na zajęciacl-r
W pierlvszym dniu kontroii lista uczestnikow opiewała na 31 nazlvisk.
się ż6 osób
potwierdziło podpisem ż6 osób. wśród uczestnikólł, z listy znajdowało

zaliczonychdo kategorii B,

Realizacją

zadan1a

samopomocy dla osób

z

1 osoba

_ do kategorii A oraz 4 _ do kategorii AB,

Grniny Gostyń w zakresie pror,vadzenia Środorviskowego donlu
zaburzeniarni psychicznJml zajmowało się w dniach kontroli

fizjoteraPii"
1l osób, w tym: Kięrownik Domu, starszy instruktor terapii zajęciowej, technik

stanowisku pełniąca również
terapeuta, 4 starszych terapeutów, w tym 1 osoba na łączonym

kierorvcy), Z SDS
funkcję pielęgniarki, 2 opiekunów (rł, tym 1 pełniący również funkcję
zarządzeniem z dnia 13 marca
współpracuje ponadto, rł,ramach umowy zlecenia, psycholog.
Zespoł wspierająco _
2OI5 r. Kierownik SDS powołała formalnie w Domu Samopomocy
rł,eszli pracownicy zajnrujący
aktywizujący (określanydalej skrótem zwA), w skład którego
osoby Zaangazo\Vane
się bieżącą pracą merytoryczną Z vczestnikami oraz Kierownik SDS,
7o85 etatu, co pozwala
w pracę z uczestnikami wykonywali pracę w łącznym rł,ymiarze
uczestników (w tym l osoby przewlekle psychiczrrie chorej,

nastwierdzenie,

iż dla 31

26 osób z upośledzeniem umysłowym t 4

z

mięszanyn,I

typem zaburzęń psychicznych) sDs

na poziomie nie
zapervnił wskaznik zatruclnienia zespołu wspierająco aktywizującego
szym niż l etat na 5 r_rczestników
mniejszym niż I etat na 7 uczestników typu A i nie mniej
typu

B

(oraz AB). Powyzsze jest zgodne Z Wylnogiem określonymw
al.Niepodległości16/18,6I-113Poznań,tel.61852_01-56,l.ax6l854-16-74
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ę-n-rail: r,vicewojewocla@poznan,ulv,gol,,p1

§

12 ust, 1

i

2

rozporządzenia. Poza tynr, zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia, działania Domu są, w razie
potrzeb, rvspierane przęz opiekunów i członków rodzin.

W

zakresie kwalifikacji zatrudnionych \ł, Domu Samopolrlocy pracowników

stwierdzono, ze jako Kierownik SDS legitymuje się Pani, zgodnie

z

ar1. 122 ust, 1 ustawy3,

porrad trzyletniIll stazetn pracy w polllocy społecznej oraz specjalizacją zzal<ręsu organizacji

poll1ocy społecznej. Spełnia Pani ponadto r,vytnagania określone dla zajmowanego stanowiska

rł, § 9 ust.

1

zastosor,vanie

z

i 2 rozporządzenia, posiadając wykształcenie wyższe na kięrunku mającym

przy świadczeniu usług otaz ponad półroczny slaż pracy z

osobami

zabur zęniami psychicznymi.

Kontrola wykazała, ze wszyscy pracownicy SDS spełniają wymagania kwalifikacyjne
określor-re rv oborł,iązującyclr przepisach'.

p.uco*nicy

ą także wyrnógs posiadania
stazu pracy z osobani zzaburzeniatni psychiczllymi. Zatrudniona w SDS pielęgniarka
spełniaj

posiada aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Sześćosób na stanowiskach

instruktorów terapii zajęciowej, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie
z uczestnikami treningów umiejętności społecznych, posiada przeszkolenie

rł,zakresie: urniejętności kształtowania rnotywacji

do

i

doświadczenie

akceptowanych przez otoczenie

zacholł,ati, kształtor.ł,ania nawyków celow,ej aktylvności olaz prowadzęnia treningu zachowań
społecznych. Polrl,zsze jcst zgodne z § l

l

ust.1 i 2 pkt. 7-3 tozporządzenia.

Ustalolro. ze \ł, okresie objętym kontrolą zorganizowała Pani dla pracowników
szkolenia podnoszące ich kon-rpetencje zawodowe

w

pTacy

z

podopiecznymi. Szkolenia

odbyły się 3 razy rv roku i prowadzone były przęz psychologa. Pracownicy skorzysta|i takZę

ze szkoleń ze\ł,llętrznych uzasadnionych potrzebarni stanowiska

i

realizowanych zadań.

Ter-tratyka oraz częstotlirr ośćzorganizowanych szkoleń zgodna była z wymogiem określonym

2j rtlzptlrządrcnia.

§

W zakresie oceny bazy lokalow,ej strvierdzono, że SDS rnieścisię na dwóch piętrach
rvolnostojąccgo budynku zlokalizowanego

w spokojnym miejscu osiedla mieszkaniowego

w Gostyniu. ŚOS dysponuje dźwigierl osobowym i schodołazem umozliwiającym wejściena

piętro uczestnikotrr rnającym problem z poruszaniern się. Budynek nie posiada progów.

Wejściado pornieszczeń uwzględrriają potrzeby osób poruszających się na wózku
inr,ł.aiidzkiln. Toalety w budynku zostały doposazone w uchrł,yty ułatwiające korzystanie osobom

]2lllarca200,1 r.opolnocyspołeczne,| (i.t.z"2015 r.poz. l63 zezm.)

]'Lrtorr,ozclnia
załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l8 marca 2009 r. w
satllorządclrłych (.t. Dz. U, z20l4r.,poz. 1786.) tabela lV H pkt. III, starrowiska
.l0.

5

§

1

l

ust.

l

sprau,ie wynagradzania pracowników
pomocnicze iobsługi, poz. 16,21,26,

rozpolządzenia lv splalvic środolvisktll,vy,ch doniólł,samopo]llocy

al. Niepodległościl6118, 6I-]13 Poznań, tel. 6l 852-01-56, fax 61 854-16-14
\\,,uf:.łtŁ!łr+=;,ilr,.głlr ryi, e-nrail: rł,icewojewoda@poznan.uw,.gor,.pl

I

niePełnosPrawnYm, pod natryskami zaitlstalowano krzesła kąpielowe. Powierzchnia użytkowa

Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 374,3l m2, w zrviązku

do

3l -

osobowej grupy podopiecznych,

na 1

r-rczestnik

a

z

czym rr. odniesieniu

przypada średnio12,07 m2

Powierzchni użY'tkowej. Powyższe świadczy o spełnianiu przez SDS rłymo_eórv określonych
w § 18 pkt1-4rozporządzenia.

W ŚPS zorganizowano, zgodnie z § 18 pkt 5 lit. a - e rozpor ząd,zenia. zaplecze
teraPeutYczne, w tYm: obszerną salę urnożliwiającą procz organizorvania zajęć
teraPeutYcznYch - spotykanie się uczestników

i ich rodzin i wspólne

salę rehabilitacYjną, Pracownie: muzykoterapeutyczną, plastyczno

teatralno

-

biblioterapeutyczną, ogólnouzytkową

i

komputerową.

-

spożyr,ł,anie posiłkórv,

krawiecką i rękodzieła,

W śDSznajduje się

tez

Pokój PrZeZnacZonY clo indywidualnego poradnictwa psychologicznego i wyciszeń. ponadto,
zgodnie z § 18 Pkt 5 lit. d rozporządz,enia, SDS posiada w pełni wyposażoną pracorynię

kulinarną, dzięki działalnościktórej, zgodnie z §
moŻliwoŚÓ

15

rozporządzenia, uczestnicy mają

sPozYwania gorącego posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarne,eo.

W ramach treningu samoobsługi natomiast, uczestnicy mają możliwośćkorzystania z pralki
automatYcznej, żelazka, deski do Prasowania, nadto * ze sprzętu komputerowego
oraz audiowizualnego i muzycznego. ŚOS wyposażono takze w sprzęt rekreacyjny

i

sportowy.

śos

dYsPonuje Ponadto ogródkiem działkowo rekreacyjnym, gdzie uczestnicy uczą
się uprawiać
roŚlinY i wsPÓlnie sPędzają czas na wolnym powietrzu. Powyzsze jest zgodne z
wynrogiem
określonymw § 18 pkt 6 lit. a-b rozporządzenia.

W ŚOS zotganizowano dla uczestników 6 pomieszczeń sanitarnych, w skład l<tórych
wchodzą 3 toaletY koedukacyjne (w tym 1 z udogodnieniami dla osób poruszających
się na

i 2

łazięnki z natryskiem (w tyłn 1 przystosowana do potrzeb osób
niePełnosPrawnYch ruchowo i wyposażona w WC). W pomies zczenjach zamontowano
wózkach)

uchwYtY ułatwiające korzYstanie

z

urządzeń sanitarnych osobom niepehosprawnym.

W Domu SamoPomocY znajduje się odrębna toaleta tlla personelu. Liczba

i

przeznaczenie

Pomieszczeń sanitarnych w SDS w dniach kontroli zgodne były z wymogami określonymi
w § 18 pkt 5 lit. f-grozpotządzenia.
SDS, zgodnię

z

art.51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, świadczyusługi w ramach

indYrvidualnYch i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych,

PolegającYch na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętnościw zakresie czynności
dnia codziennego. Zajęcia realizowane są m.in. w oparciu o plan placy oraz plogram
działalnoŚci nabieżący rok. W Domu realizowane są treningi: funkcjonowania w codziennym
ŻYciu, w tYm trening szeroko rozumianej troski o higienę, trening kulinarny, umie.jętności
al. Niepodległości16/18,6]-713 Poznań, tel. 61 852-01-56, fax 61 854-16-74
}!},_!.piz;uł.!!!!d!,r.Il, e-nraiI: r.vicervojewoda@poznan.urł,.gov.pl

praktycznyclr, konsumencki

i

gospodarowania pieniędzmi, trening samoobsługowy; trening

umiejętności interpersonalnych

czasu wolnego,

i

rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania

w tym rozwijanie

zainteresowania literaturą, sztuką, kulturą, audycjami

radiowymi i telewizyjnymi oraz sportem.

Pracownicy SDS, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, zgodnie
z § 21 pkt 1

- 9 rozporządzenia, współpracują m.in. z rodzinami, opiekunami prawnymi,

z zaprzyjażnionymi placówkami, fundacjami

i

stowarzyszeniami

oraz

organizacjami

i instytucjami oświaty i kultury. Uczestnicy biorą udział w regulamie organizowanych
imprezach, konkursach, olimpi adach, przeglądach arlysty czny ch i zawodach.

Funkcjonujący w Domu Zespoł wspierająco
adekrł,atnie do potrzeb

i

-

aktywizujący dobiera metody pracy

indywidualnych możliwościuczestnikow. zĄęcia prowadzone są

zgodnie z planem pracy ŚDS, planami zajęc edukacyjnych, planami działaniaposzczególnych

pracowni oraz Indywidualnymi Planami Postępowania Wspierająco

-

Aktywizującego

uczestnikórł, (zwanymi dalej Indywidualnymi planami lub określanymi skrótem IPPWA).

ZWA regularnie dokonuje oceny efektywności terapii u poszczególnych uczestników, atakże
ewentualnych modyfikacji indywidualnych planów i stosowanych metod pracy. Posiedzenia
Zespołu są dokumentowane.

Dla kazdego z uczestnikow Domu Samopomocy opracowano Indywidualny plan.
Szczegółolr-a ana|iza 10 wybranych losowo IPPWA wykazała, że plany opracowane są
w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Założone do realizacji w IPPWA cele
dostosor.vane zostały do potrzeb i

możliwościwynikających zę schorzęnia podopiecznęgo,

zdiagnozowanycłr deficytów w określonych obszarach terapeutycznych oraz ujawnionych
w toku pracy z uczestnikiem jego mocnych stron. Plany opracowywane są na okres pobytu

określony decyzją, podpisywane przez uczestnika, członka jego rodziny lub opiekuna
prawnego oraz kilkuosoborł,y skład Zespołu wspierająco

-

aktywizującego. Realizacja

Indywidualnego planu weryfikowana jest okresową oceną odnoszącą się do uzyskanych

rezultatów

i

ewentualnej modyfikacji. Stwierdzono, że weryfikacja planów każdorazowo

miała miejsce nie rzadziej niż co
rozporządzenia.
przechowywana

6

miesięcy. Powyższe jest zgodne

z§

13 ust. I-2

W trakcie kontroli wykazano, że ocena realizacjt IPPWA jest
w innym miejscu niż plan, którego dotyczy, jednak niezwłocznie

zadeklarowała Pani dokonanie zmian w sposobie prowadzenia dokurnentacji indywidualnej
uczestników i pouczenie personelu, by dokumentacja uczestnika odzwierciedlała całoksztah
planowej i celowej pracy zuczęstnikiem, tj. jej założenia, sposób rea7izacji i uzyskane efekty.

al. Niepodległości16/18, 6I-113 Poznali, tel. 61 852-01-56, fax 61 854-16-14
$ i\,1\ .poz]]e]].!]]!4io\,§1,

e-mail

:

wicewojewoda@poznan.uw.gov.p1

C
w zakresie

prowadzonej przez

sDs dokulnentacji ustalono,

iż zgodlliez treścią§ 24
ust' 1 i 2 rozPotządzenia, w celu
dokunrentowania świa<lczonych
usług, w Donlu prowaclzona
jest dokumentacja zbiorcza
oraz inclywidualna każdego
uczestnika. Zgodnie z
§ 24ust. 3 pkt
1 lit' a rozPorządzenia, ŚDS
znajduje się w posiaclaniu wyczerpu.jących
infbrnlacji o danych
PersonalnYch, kontaktowYch, miejscu zamieszkania
uczestnikórł, i ich opiekunór,v,
stanie
zdtowia uczestników oraz
Przyczynach ich nieobecności na zajęciach.
Dla kazdego
uczestnika Prowadzona jest indYwidualna
dokutnentacja socjalna, na którą
składają się m.in.
decyzje w sprawie przyznania pobytu
dziennego rł, ŚDs, opinie specjalistórł ,,
orzeczenia
o

stopniu niepełnosprawności,indywidualne
plany postępowania wspierająco
aktYwizującego oraz notatki pracowników
ZWA w sprawie aktyw.ności uczestnika,
jego
motYwacji, zachowania i postępów.
Brakujące w pojedynczych przypadkach
dokumenty
ztego zakresu zostały uzupełnione przez

przechowywane

Śos oo chwili podpisania protokołu
kontroli.
oddzielnie podsumorvania realizacji
lppwA zostały w.łączone

do dokumentacj i indyr,vidualnej
uczestn ika.

Biezące uczestnictwo podopiec znych
w poszczególnych fbrnlach
terapii _ w tyln
teraPii zajęciowej oraz rehabilitacji
utrwa]ane jest w dziennikach
pracy poszczególnych
pracowni, Dzienniki pod rł,zględem
..eściorvym spełniają n,ymagania
wynikające
z § 24 ust' 3 Pkt' 2 rozPorządzenia,
Wpisy w dokumentacji dokonywane
są na bieząco

i Potwierdzane są
PodPisami osób ich dokonujących. powyzsze jest
zgodne z wymogiem 24
§
ust' rozPotządzenia, W Domu
Samopomocy pror.r,adzona jest
ewidencja

5

na zajęciach, zgodnie z wymogiem
§ 24 ust 3 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 tozporządzenia.

obecności

UczestnicY korzYstają z usług
SDS na podstarł,ie imiennych
decyzji o skierowanitr do
Domu samopomocy, wszystkie osoby
korzysta.jące w. dniach kontroli
z usług śos
w Gostyniu, skierowane tu zostały
w drodze d,ecyzji Miejsko
- Gminnego ośrodkapomocy
SPołecznej w GostYniu, osobY
kierowane ao Śos po razpierwszy
otrzynrywały skierowanie
oPiewające na okres nie dłuższY
niz 3 miesiące. Po raz kolejny
- na okresy dłuższe,niezbędne
do realjzac,ii IPPWA, Wg stanu
na dzień kontroli 8 uczestników przebywało
w śos
na Podstawie skierowania
wYdanego na okres 3 miesięcy,
natomiast pozostali na poclstawie
kilkumiesięcznych skierowań
w celu realizacji IPPWA. Powyzsze jest
zgo<lne z § 7 ust. 5-8
rozporządzenia.

Dom samopomocy zaperł'nia wszystkim
uczestnikom możliw.ośćspozycia
ciepłego
posiłku
na zasadachokreślonych w 1 5
rozporządzenia.
§
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Reasumując,

poza stwierdzonymi brakami w dokumentacji

indyrvidualnej

uczestników, które uzupełntła Pani do dnia podpisania protokołu kontroli, w badanym okresie
w funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu nie stwierdzono innych

nieprawidłowości,Biorąc powyższe pod uwagę niniejszym odstępuję od wystosowania
zaleceń pokontrolnych, pozostawiając w gestii Kierownika Domu Samopomocy troskę
o utrzymanie standardu w SDS na wypracowanym poziomie.

Dorotp $tnal

e

,jM-.^4

Wcewojowoda Wńlkopolskl

Otrzymują:
Pani Violetta Skorupska

Kięrownik Srodowiskowego Domu Samopomocy
u|. Willowa 3a
63-800 Gostyń
Rada Miejska lł Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń.
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