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PROTOK6I-

Z kontroli problenowej w zakresie funkcjonowania Klubu Seniora dzialaj4cego w Miejskim O6rodku

Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

I. Kontrolowana jednostka:

l. Miejski O6rodek Pomocy Rodzinie w Biatymstoku ul. Malmeda 8

2. Dyrektor jednostki - Pani Zdzislawa Sawicka

Il, Kontroluj4cy:

l. Joanna Szoka - podinspektor w Referacie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku na podstawie upowaznienia znak: oRN-1.077.424.2016 z dnia 30.06.2016 roku

wydanego pnez Z^stgpcA Prezydenta Miasta Bialegostoku Pana Adama Poliliskiego

2. Barbara Prusko - inspektor w Referacie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Biatymstoku na podstawie upowa2nienia znak: oRN-1.077.423.2016 z dnia 30.06.2016 roku

O wydanego przez Zastgpca Prezydenta Miasta tsialegostoku Pana Adama Poliriskiego

lII. Przedmiotowy zakres kontroli:

ocena prawidlowosci funkcjonowania Klubu Seniora dzialaj4cego w Miejskim osrodku Pomocy

Rodzinie w Bialymstoku

IV. Okres objgty kontrol4: lara 2014-2015

V. Termin przeprowadzenia kontroli:

Data rozpoczgcia czynnodci kontrolnych :2 czerwca 2016 r.

DaIA zAkoirczenia crynno5ci kontrolnych: 6 cznrwca20l6 r.

VI. W czasie przeprowadzania kontroli informlcji i rvyiaSniefi udzielila:

l. Pani Alicja Kutyriska - Zastgpca Kierownika Dzialu Kadr i Administracji

2. Pani Krystyna Tuzinowska- Kierownik Klubu Seniora

VIl. Przepisy prawne oraz regulacje:

l. Ustawazdnia 12 marca2004 r. o pomocy spolecznej (Dz U'2015 poz' 163 zezm)

2. Statut Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku

3. Regulamin organizacyjny Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku'

VIII. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

Klub Seniora funkcjonuje w strukturze Miejskiego osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku

jako osrodek wsparcia dziennego os6b starszych, samotnych i niepe{nosprawnych. Szczeg6}ow4

organizacjg Klubu Seniora MOPR w Bialymstoku okresla regulamin organizacyjny, wprowadzony

zarzqdzeniem Nr 2014112 Prezydenta Miasta Bia{egostoku z dnia 15.05.2012 r', zmieniony

zarz4dzeniem Nr 3306/13 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 15.05.2013 r., Zarz4dzeniem

Nr 4945/14 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 20.10.2014 r. oraz Zarz4dzeniem Prezydenta

Miasta Bia{egostoku Nr 54115 z dnia 23.12.2014 r. reguluj4cy zasady kierowania osrodkiem,

organizacjg wewngtrzn4, zadania kom6rek organizacyjnych oSrodka'

Do Zadah Klubu Seniora naleZY:

l. praca socjalna z grup4 senior6w - wsp6lpraca z zespolami pracownik6w socjalnych'
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2. organizacja zajgi kulturalno-rekreacyjnych i edukacyjnych dostosowanych do potrzeb

i moZliwo5ci senior6w,

3. podejmowanie dzialari na rzecz inicjatyw samopomoco!rych,

4. podejmowanie innych dzialah w celu aktywizacji Srodowiska senior6w, w tym organizacja

imprez okolicznoSciowych,

5. podejmowanie dzialah wspomagajqcych senior6w w dostgpie do poradnictwa, w tym

psychologicznego i Prawnego,

6. podejmowanie dzialai na rzncz inlegracji senior6w ze spoleczno5ci4 lokalna,

7. wsp6lpraca z organizacjami i instytucjami na rzecz os6b starszych.

Na dzieri kontroli ustalono,2e w Klubie Seniora zatrudnione s4 2 osoby: kierownik i pomoc

administracyjna. Osoby te posiadaj4 zakresy czynno6ci, kt6re zav,rieraj4 szczeg6lowy zakres

obowi4zk6w. Nie stwierdzono nieprawidlowoSci w tym zakresie.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr 1]

noszczee6lnvch zadah klubu :

8,1. Praca socjaln 
^ 

z grup1 senior6w - wsp6lpraca z zespolami pracownik6w socjalnych

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz wyjasniei zloionycl^t przez Kierownika Klubu

Seniora stwierdzono, i2 klub stale wsp6lpracuje z zespolami pracownik6w socjalnych w zakresie

pomocy i wsparcia osobom starszym. Informuje senior6w o dzialaniach pomocy spolecznej.

mo2liwo(ciach korzystania z tej pomocy w sy'tuacjach trudnych' Pracownicy wskazuj4 do kt6rego

Zespolu Pracownik6w Socjalnych nale/y sig zglosii, podaj4 adres, numer telefonu oraz w razie

koniecznosci kontaktuj4 sig konkretnym zespolem. Dodatkowo informuje o mo2liwoSci skorzystania

z turnus6w rehabilitacyjnych z PFRON. W 2015 roku zorganizowano wyjazd os6b chgtnych

i zainteresowanych do nowej siedziby dziatu Rehabilitacji Spolecznej Os6b Niepelnosprawnych

MOPR przy ul. Klepackiej. Pracownik dzialu udzielil seniorom szczeg6lowych informacji w tym

temacle. [Dow6d: aktu kontroli zul. nr 2]

8.2, Organizacja zajg6 kulturalno-rekreacyjnych i edukacyjnych dostosowanych do potrzeb

i moiliwo5ci senior6w.

KlubSenioranastawionyjestprzedewszystkimnaakq'wizacjgSrodowiskasenior6w'

zmierzajIc4 do poprawy jakosci ich 2ycia, przeciwdzialaniu osamotnieniu' izolacji spolecznej

izagroZeniumarginalizacjispolecznej.Wtymcelupracownicyklubuorganizowalir62norodne

zajgcia maj4ce na celu wsparcie os6b starszych.

W 2014 roku z ofefi zaj96 proponowanych przez Klub skorrystalo 179 os6b' natomrast

w 201 5 roku I 92 osoby. W ramach dzialaf realizowano projekty:

} Projekt ,,Razem |epiej,,_ imprezy integracyjne, spotkania okoIicznosciowe np. Dzief babci

i dziadka z ldzialem dzieci z przedszkola, karnawa{ na Bialej, jasetka maj6wka, spotkanie

oplatkowe czY zabawa sYlwestrowa,
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Projekt,,Akademia tw6rczej jesieni":

Zajgcia jEzykowe,

ZajQcia integracyjne,

Warsztaty muzyczne,

- Tarice integracyjne,

- Zajgcia plastyczne,

- Zajgcia edukacyjne, itp.

F Projekt ,,Odklei6 Seniora od telewizora" - wyjazdy, spacery, wystawy.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacja stwierdzono, i2 w klubie prowadzona jest szczeg6lowa

dokumentacja dot. wszelkich dzialari skierowanycli do senior6w. Spotkania, zaigcia czy warsztaty s4

w spos6b przejr4sty opisane, dol4czone s4 zdjgcia oraz listy obecnosci os6b bior4cych udzial

w poszczeg6lnych dzialaniach. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy jednodniowe autokarowe

do Elk (45 os6b), do Kopisk (49 os6b). w skontrolowanej dokumentacji majduje sig lista os6b

chgtnych na te wyjazdy oraz zl'igcia. Dodatkowo zorganizowano wyjazdy komunikacj4 miejsk4 do

SupraSla, Socho6, Choroszczy, Dojlid G6rnych, Kurian i Tykocina.

w 2014 roku Klub Seniora zorganizowal Projekt ,,wczasy na Bialej". ze skontrolowaneJ

dokumentacji wynika, i2 w lipcu i sierpniu zorganizowano dwa turnusy wypoczynku letniego dla os6b

starszych. Seniorzy w tym czasie mogli wypocz46 w ogrodzie i bra6 czynny udzial w r62nego rodzaju

zajgciach integracyjnych. W projekcie uczestniczylo 27 os6b.

w 2015 roku realizowano Projekt ,,seniorzy Dzieciom", kt6ry polegal na zorganizowaniu zaj96

teatralnych i przygotowaniu przedstawienia - bajki ,,Spi4ca kr6lewna". Odbiorcami projektu byty

dzieci z 6 bialostockich przedszkoli. W zajqciach wziglo udzial I 8 os6b'

[Dow6d: akta kontroli zal. nr 3]

8.3. Podejmowanie dzialari na rzecz inicja$rv samopomocowych'

Na podstawie zloiLonych przez Kierownika Klubu Seniora wyjasnieri zesp6l kontroluj4cy

stwierdzil, 2e dzialania szrmopomocowe klubu polegajq przede wszystkim na zachgcaniu senior6w do

wzajemnej troski o siebie. Seniorzy odwiedzaj4 sig w czasie choroby, pobytu w szpitalu' uczestniczq

w pogrzebach. Wsp6lnie wychodz4 na koncerty, spacery, wystawy cry spotkania rekreacyjne na

ogr6dkach dzialkowych. Pracownicy Klubu Seniora informuj4 o mozliwoSciach aktywnego spgdzanta

wolnego czasu, motywuj4 do wychodzenia z domu i spotykania sig z innymi senioramt'

w skontrolowanej dokumentacji znajduj4 sig zliigcia ze spotkaf senior6w oraz opisy potwierdzaj4ce

podejmowane dzialania.

[Dowdd: akta kontroli zal. nr 1]

S.4.Podejmowanieinnychdzialafiwceluaktywizacji6rodowiskasenior6w,wtymorganizacja
imprez okolicznoSciowYch'

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentacjq dotycz4c4 organizacji imprez

oko|icznosciowychmaj4cychnaceluaktywizacjgsrodowiskasenior6w.KlubSenioraorganizuje
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kazdego roku Miejski Dzieri Seniora, kt6ry jest imprez4 og6lnomiejsk4 dedykowan4 osobom

starszym. Jej celem jest docenienie os6b, kt6re swoj4 prac4 przyczyniaj4 sig do polepszenia jako(ci

Zycia bialostockich senior6w. UroczystoSi odbywala sig w Auli Magna Palacu Branickich, na kt6r4 s4

zapraszani seniorzy, reprezentanci organizacji seniorskich oraz wladze miast. Ka2dego roku bterze

w niej udzial ponad 200 os6b. Prezydent Miasta Bialegostoku wrgcza Listy Gratulacyjne osobom

aktywnie dzialaj4cych na rzecz os6b starszych. W trakcie czg5ci artystycznej seniorzy z grupy talica

integracyjnego ,,lskierka" z Klubu Seniora zaprezentowali swoje umiejqtno6ci taneczne.

Dodatkowo seniorzy Klubu Seniora tworz4cy grupg tarica ,,lskierka" co roku bior4 czynny

udzial w ,,Senioradzie", czyli przegl4dzie dorobku artysfycznego senior6w. organizatorem Jest

Bialostocki osrodek Kultury w Bialymstoku oraz zwi4zek Emeryt6w, Rencist6w i Inwalid6w.

Seniorzy maj4 okazje zaprezentowa6 swoje umiejgtno6ci taneczne oraz mog4 spotka6 sig z innymi

seniorami, nrwi4zac nowe przyjaZnie przelamuj4c bariery wlasnej nie(mialoSci'

[Dow6d: akta kontroli zal. Nr 5]

8.5. Podejrnowanie dzialari wspomagaj4cych seniorrlw w dostgpie do poradnictwa' w tym

psychologicznego i prawnego'

czynnosci kontrolne wykazaty, i2 Klub Seniora MOPR w Biatymstoku zapewnia swoim

podopiecznym szeroko pojgt4 pomoc psychologiczn4 i prawn4. Seniorzy niejednokrotnie borykaj4 si9

z r6wnego rodzaj u problemami psychologicznymi i emocjonalnymi, kt6rych nie potrafi4 tozwiqzai

samodzielnie. w tym celu pracownicy klubu informuj4 o mozliwoSci rozwiqzania tych problem6w

poprzez skorzystanie z pomocy psycliologicznej. W tej kwestii wsp6lpracuj4 z Odrodkiem Interwencji

Kryzysowej, Poradni4 Psychologiczn4, oddzialem Dziennym Psychogeriatrii, telefonu zaufania dla

os6b starszych, Asystentem Osoby Niepelnosprawnej. Pomagaj4 seniorom w skontaktowaniu sig

z konkretn4 instytucj4 i umawiaj4 na spotkanie. Seniorry r6wnie2 s4 informowani o mo2liwoici

skorzystania z telefonu zaufania dla os6b starszych.

Pomoc prawna jest oferowana seniorom w formie bezplatnych porad prawnych' kt6rych

udzief aj4 pracownicy osrodka Interwencji Kryzysowej oraz radcy prawni MoPR. Pracownicy klubu

udzielajq informacji o mozliwo6ci skorzystarria z takiej porady, w celu rozwiqzania istotnych dla danej

osoby problem6w.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr 6]

8.6.Wsp6|pracazeSrodowiskiem|oka|nymwtymzorganizacjamiiinstytucjaminarzeczos6b
starszych

ZwyjaSnierizloZonychprzezKierownikaK|ubuSenioraoraznapodstawieskontrolowanej

dokumentacji wynika" iz klub umozliwia i organizuje r62nego rodzaju spotkania majqce na celu

integracjg senior6w ze spolecznosci4 lokalnq. Wsp6lpracuje z organizacjami seniorskimi w Miedcie

Biaiystok (Uniwersltetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Samotnym

i Niepelnosprawnym Nadzieja, Zarz1dem Okrggowyrn Polskiego Zwi4zku Emeryt6w Rencist6w
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i Inwalid6w, Stowarzyszeniem Samopomocowym Rada Senior6w dz. Antoniuk, Stowarzyszenlem

Samopomocowym ,,Rado66", Stowarzyszeniem Samopomocowym ,,Orchidea", Grup4

Samopomocow4 ,,Sokoly"), Duszpasterstwem Emeryt6w i Rencist6w, Przedszkolem Samorz4dowym

nr 10, Ksi42nicq Podlask4, Oirodkiem Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Sosenka, klubem Relax,

muzeami, Regionalnym Osrodkiem Polityki Spolecznej, Komend4 Miejsk4 Policji.

W ramach wsp6lpracy z Policj4 w 2015 roku zostaly zorganizowane spotkania edukacyjne

Tematem spotkan byly zagro2enia, kt6re w dzisiejszym czasie dotykaj4 coraz wigkszej liczby

senior6w. Spotkania daty mo2liwo56 zdobycia dodatkowej wiedzy na temat niebezpieczeristw

i sposob6w zapobiegania r62norodnym zagro2eniom. Wziglo w nich udzial 45 os6b.

ze skontrolowanej dokumentacji rynika r6wnie2, i2 klub wsp6lpracuje Scidle

z Przedszkolami samorzqdowymi Miasta Biatystok. Dzieci mialy mozliwo6i obejrzenia

przygotowanego przez senror6w przedstawienia pt. ..Spi4ca kr6lewna". dzieci uczestnicz4

w imprezach okolicznoSciowych tj. Dzieri babci i dziadka.

Przy wsp6lpracy Regionalnego oSrodka Pomocy Spolecznej w Klubie Seniora odbyly sig

warsztaty udzielania pierwszej pomocy W warsztatach wziglo udzial 32 osoby

[Dow6d: akta kontoli zal. nr 7]

X. SprawozdawczoSd
W trakcie czvnno(ci kontrolnvch ustalono, ze :

WYDATKI Plan trud2etu Wvdatki

2014 109 872,00 r 07 889,98

2015 I 18 970,00 I 16 5 10,90

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, i2 ze 6rodk6w budzetu Klubu seniora

MOPR ponoszone sq koszty na bie24c4 dzialalnosci klubu, w tym: wynagrodzenia pracownik6w,

oplaty za energig elektryczn4, wodg iScieki, szkolenia' koszry transportu, w przypadku wycieczek

autokarowych, materialy na r62nego rodzait zajgcia plastyczne. Koszty wycieczek do pobliskich

miejscowosci s4 organizowane autobusami komunikacji miejskiej, na kt6re osoby starsze maj4

przejazdy bezplatne lub ulgowe. Bilety wstgpu na wejscia do instytucji kulturowych s4 przewa1anie

bezplatne lub za zlot6wkg., kt6rq oplacaj4 sami seniorzy. ze zloZonych wyjasniefi wynika r6wnie2, i2

na zajgcia plastyczne zakupywane s4 przede wszystkim rzeczy niezbqdne typu: kleje' farby' lakiery'

bibuly, nici, stelaZe, ramki. Do wielu zaj96 plastycmychseniorzy wykorzystuj4 matetiaty z

recyklingu.

,'Dow6d: akta kontroli zal nr 8l

XI. Ustalenia koricowe:

NapodstawieprzedstawionejprzezMiejskiosrodekPomocyRodziniewBialymstoku

dokumentacji oraz zloaonych wyjasnieri kontroluj4cy stwierdzili, i2 Klub Seniora realizuje swole
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zadania prawidlowo i zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami. Dzialania podejmowane na rzecz os6b

starszych z Miasta Bialystok przyczynily sig do integracji senior6w, ich aktywizacji w r62nych sferach

2ycia, umoZliwily realizacjg naturalnej dla tego wieku potrzeby w zakresie Zycia spolecznego,

zapobiegania marginalizacji spolecznej senior6w, rozwoju zainteresowari, pobudzania spolecznei

aktywnoSci.

Kontrola Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku zostala dokonana w oparciu o analizq

dokument6w oraz wyjaSnieri Kierownika Klubu Seniora.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do ksiggi ewidencji kontroli plac6wki pod poz.4.

Zgodnie z $ 20 zarz4dzenia Nr 716115 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie okreSlenia zasad przeprowad zenia zewngtrznej kontroli instl4ucjonalnej Prezydenta M;asta

Bialegostoku w podleglych podmiotach informuje sig o prawie zgloszenia zastrzezei co do ustalef

zawartych w protokole i odmowy podpisania protokolu.

Termin zgloszen ia zastrzeileir co do ustaleri zawartych w protokole wynosi 7 dni od dnia

podpisania protokolu i naleiy je wnie56 w formie pisemnej.

w przypadku odmowy podpisania protokolu, naleLy zlo2y6 pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy.

Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu przez osoby

kontroluj4ce i nie wstrzyrnuje toku dalszych czynnosci kontrolnych. Informacjg o odmowie podpisanla

i jej przyczynach zamieszcza sig w protokole.

Wzmianka o zglo szeniu zastrzelefi oraz stanowisku zajqtym przezkontroluj4cych " " ' ib&k'

Om6wienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skre6leri i uzupelnieri " " " "/bEk'

Protok6l kontroli sporz4dza sig w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuJe

Dyrektor Miejskiego osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku, a drugi Departament Spraw

Spolecznych lJrzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

Na tym protok6l

(miejsce i datatli6diti&ntarpa'in0okotu
podpis osoby kieruj4cej
jednostki kontrolowanej)

2'..', "'llr, air&:"" ! "\1' 
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M iejsce id4ta sporzqdzenia protoko{u:

BialystokJ I czerwca 2016 roku
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( podpis kontr-olujqcych)


