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PROTOKOI,

Z kontroli problemowej w zakresie realizacji zadania polegaj4cego na prowadzeniu ,,Telefonu

Zaufaria"..

I. Kontrolowana jednostka:

1. Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku ul. Nowogr6dzka 5/1

2. p.o. Dyrektora jednostki - Pani Anna Legus

II. Kontrolujqcy:

l. Elzbieta D4browska - podinspektor w Referacie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku na podstawie upowa.znienia znak: oRN1.077.1229.2017 z dnia24.1 1.2017 roku

wydanego przez Zastgpcg Prezydenta Miasta Bialegostoku Pana Adama Poli6skiego

2. Ewelina Kozikowska - inspektor w Referacie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku na podstawie upowaznienia znak: oRN-1.077.1228.2017 z dnia24.1l.20l7 roku

wydanego przez Zastgpca Prezydenta Miasta Bialegostoku Pana Adama Poliriskiego

III. Przedmiotowy zakres kontroli:

Ocena prawidlowoSci funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku

IV. Okres objety kontrol4: l^t^2016-2017

V. Termin przeprowadzenia kontroli:

Data rozpoczgcia czynno6ci kontrolnych : 05 grudnia 2017 r'

Data zakohczenia czynno3ci kontrolnych: 05 grudnia 201 7 r.

VL W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyja5nief udzielila:

1. Pani Anna Legus - p.o. Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Spolecznej

2. Pani Anna Matan - Gl6wny ksiggowy

VII. Przepisy prawne oraz regulacje:

l. Ustawa z dnia 12 marca2004 r' o pomocy spolecznej (Dz. U.2017 poz. 1769 zp62n' zm')

2. Statut Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku

3. Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku'

VIII. Ustalenia dokonane w trakcie kontrolil

Dzienny Dom Pomocy Spolecznej jest osrodkiem wsparcia o zasiggu lokalnym, powolanym

do zaspokojenia potrzeb bytowych i spolecznych os6b znajduj4cych sig w trudnych s)'tuacjach

Zyciowych. Do zadah statutowych DDPS nalezy w szczeg6lnosci udzielanie pomocy, wsparcia

w formie specjalistycznego poradnictwa w ramach wykonywania zadah z zakresu pomocy spolecznej

Szczeg6low4 organizacjg Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w Bialymstoku okreSla regulamin

organizAcyjny, wprowadzony zarz4dzeniem Nr 163711 1 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia

1g.12.2011 r., reguluj4cy zasady kierowania osrodkiem, organizacjg wewngtrm4, zadania kom6rek

organizacyjnych oSrodka.

Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w Biatymstoku realizuje zadanie statutowe pn.,,Telefon

zaufania,, o og6lnopolskim numerze 19288, polegaj4ce na udzielaniu porad osobom dzwoni4cym.



Pomoc i wsparcie otrzymuj4 wszyscy, kt6rzy w tym celu zwr6cili sig do ,,Telefonu zatfania" bez

wzglgdu na problem, wiek, sytuacjg osobist4, rodzinn4, materialn4.

CzvnnoSci kontroli prowadzono zgodnie z nrogramem kontroli. analizuiac realizacie

noszczeg6lnvch zadart :

1. Dni tygodnia i godziny, w kt6rych prowadzony jest ,,Telefon zaufania"

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz wyja6nief zlo2onych przez p.o dyrektora

stwierdzono, i2 plac6wka prowadzi zadanie codziennie, w godzinach l8:00-4:00. Harmonogram

dy2ur6w sporz4dzany jest co miesi4c i zatwierdzany przez dyrektora DDPS. Czas realizacji zadanta

wykazany jest w ,,Ewidencj i godzin wykonywania umowy zlecenia w Telefonie zaufania", w danym

miesi4cu, stanowi4cy zal4cznik Nr I do umowy zlecenia. Dyrektor kontroluje rcalizacig zad^nia

wykonuj4c telefon, przez co sprawdza cry osoba pelni w danym dniu dy2ur. Zesp6l kontrolujqcy

stwierdzil, i2 wszystkie karty s4 prowadzone prawidlowo.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr I]

2. Ilo56 przeprowadzonych rozm6w.

KaZdy pracownik pelni4cy dyZur w ramach ,,Telefonu zaufania" odnotowuje fakt

przeprowadzenia rozmowy. Raz w roku koordynator zespolu sporz4dza sprawozdanie z ilo(ci

prz eprowadzonych rozm6w. Zesp6l kontroluj4cy stwierdzil, i2. w 2016 r. przeprowadzono 1772

roanowy.

3. Tematyka rozm6w.

Ka2:dy pracownik petni4cy dyZur w ramach ,,Telefonu zaufania" sporz4dza notatkq

z przeprowadzonej rozmowy. Raz w roku koordynator zespolu sporzqdza sprawozdanie z tematyki

rozm6w. W roku 2016 wyst4pila nastgpujqca tematyka:

Temat5rka rozm6w Ilo56 rozm6w

Tematyka egzystencj alna 221

Tematyka rodzinna 243

Tematyka spoleczna JJ I

Uzale2nienia (alkohol izm) J4)

Erotyka i seks 153

Zdrowie 382

Informacyjno-poznawcze 97
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[Dowdd: akta kontroli zal. nr 2]



4. Osoby zatrudnione od obslugi ,,Telefonu zaufania".

W trakcie czynno5ci kontrolnych ustalono, 2e w Dzienny Dom Pomocy Spolecznej do

realizacji zadania polegaj4cego na prowadzeniu ,,Telefonu zaufania" zawarto l0 um6w zleceli w

2016 r. i 10 um6w w 2017 r. Po skontrolowaniu akt osobowych pracownik6w stlvierdzono, iz

posiadaj4 oni odpowiednie wyksztalcenie oraz niezbgdne szkolenia do wykonywania powyzszego

zadania.

5. Ocena dokumentacji merytorycznej prowadzonych dzialaf'

Zesp6l kontroluj4cy stwierdzil, i2 w latach 2016- 2017 Dzienny Dom Pomocy Spolecznej

realizuj4c zadanie polegaj4cego na prowadzeniu ,,Telefonu zaufania" prawidlowo prowadzil

dokumentacjg meD/toryczn4 realizowanego zadania" harmonogram dy2ur6w, ewidencjq godzin

wykonywania um oury zlecenia oraz sprawozdanie z pracy ,,Telefonu zaufania".

IX. Ustalenia koricowe:

Na podstawie przedstawionej przez Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w Bialymstoku

dokumentacji oraz zlo|onych wyjajnieli kontroluj4cy shvierdzili, iZ Dzienny Dom Pomocy Spolecznej

realizuje swoje zadania prawidlowo i zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami. Z przeprowadzonej

kontroli wynika, iL zadanie polegaj4ce na prowadzeniu ,,Telefonu za]ufanta" pozwala osobom

w trudnej sy.tuacji zyciowej, samotnym otrzymac wsparcie ipomoc. Kontrola wlw zadanja zostala

dokonana w oparciu o analizg dokument6w oraz wyjasnienia p.o. Dyrektora Dziennego Domu

Pomocy Spolecznej.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do ksiggi ewidencji kontroli plac6wki . Zgodnie

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

w sprawie okeSfenia zasad przeprowadzr;nia zewngtrznej kontroli ins$tucjonalnej Prezydenta Miasta

Bialegostoku w podlegtych podmiotach informuje sig o prawie zgloszenia zastzeZen co do ustalef

zawartych w protokole i odmowy podpisania protokoiu.

Termin zgloszen i^ zastrzeiteft co do ustalefi zawartych w protokole wynosi 7 dni od dnia

podpisania protokolu i naleiry je wnie36 w formie pisemnei.

W przypadku odmowy podpisania protokolu, naleiry zlozy't pisemne wyja5nienie przyczyn odmowy

Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu przez osoby

kontroluj4ce i nie wstrzymuje toku dalszych czynnosci kontrolnych. Informacjg o odmowie podpisania

i jej przyczynach zamieszcza slg w protokole.

rdt dlrl,



Wzmiankaozgloszeniuzastrzpin'[rorazstanowiskuzzjgtymprzezkontroluj4cych.....&14k.

Om6wienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skre6leri i uzupelnief ... . . . ....i!I4k

Protokol kontroli sporz4dza sig w dwoch jednobrzmi4cych egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje

p.o. Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku, a drugi Departament Spraw

Spoleoznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

Na tym protokol zakoriczono i podpisano:
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( podpis kontrolujqcych)(miejsce i data podpisania protokolu

podpis osoby kierujqcejo cfu?l[i",'x?'rii'tl,+,

M iejsce idata sporz4dzenia protokolu:

Biatystolq 51'j grudnia20lT r,

,

( podpis kontrolujqcych)


