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PROTOKOI,

Z kontroli problemowej w zakresie realizacji zadania polegaj4cego na zapewnieniu osobom, kt6re ze

wzglgdu na wiek, chorobg lub niepelnosprawno66 wymagaj4 czgsciowej opieki i pomocy

w zaspokojeniu niezbgdnych potrzeb Zyciowych .

I. Kontrolowana jednostka:

I . Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku ul. Nowogr6dzka 5/l
2. p.o. Dyrektora jednostki - Pani Anna Legus

II. Kontroluj4cy:

l. Elzbieta D4browska - podinspektor w Referacie spraw Spolecznych urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku na podstawie upowa2nienia znak: ORN-I.077.122 7 .2017 z dnia 24.11.2017 roku
wydanego przez ZastgpcQ Prezydenta Miasta Bialegostoku pana Adama poliriskiego

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

w Bia+ymstoku na podstawie upowaznienia znak: oRN-1.077.122 6.2017 z dnia 24.l 1.2017 roku

wydanego przez Zastgpc? Prezydenta Miasta Bialegostoku pana Adama poliriskiego

IIL P rzedmiotorvy zakres kontroli:

ocena prawidlowodci realizacji przez Dziennym Domu pomocy Spolecznej w Biatymstoku

zadania polegai4cego na zapewnieniu osobom, kt6re ze wzglgdu na wiek, chorobg lub

niepelnosprawno56 wymagai4 czgsciowej opieki ipomocy w zaspokojeniu niezbgdnych potrzeb

zyciowych.

IV. Okres objgty kortrole: lata20t6-2017

V. Termin przeprowadzenia kontroli:

Data rozpoczgcia czynnoSci kontrolnych : 05 grudnia 2017 r.

Data zakohczenia crynnoSci kontrolnych: 05 grudnia 201 7 r.

VI. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaSnieri udzielila:

Pani Anna Legus -p.o. Dyrektora Dziennego Domu pomocy Spolecznej

VII. Przepisy prawne oraz regulacje:

L Ustawa z dnia 12 marca2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U.2017 poz. 1769zp6Ln. zm.)

2. Statut Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku

3. Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku.

VIIL Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

Dzienny Dom Pomocy Spolecznej jest o6rodkiem wsparcia o zasiggu lokalnym, powolanym

do swiadczenia uslug na rzecz os6b doroslych znajdui4cych sig w trudnej syuacji zyciowe.;,

samotnych, emeryt6w i rencist6w, kt6rzy ze wzglgdu na wiek, chorobg lub niepelnosprawnos6

wymagai4 czgsciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbgdnych potzeb Lryciowch. Jednym

z najwaiimiejszych zadari Dziennego Domu Pomocy Spolecznej jest wspieranie, poprawa sltuacj i

ijakosci Zycia os6b starszych, samotnych i niepelnosprawnych. Do zadarl statutowych DDpS nalei
w szczeg6lnoSci stworzenie odpowiednich warunk6w do wielogodzinnego przebywania w plac6wce,
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tj. zapewnienie co najmniej jednego posilku dziennie, organizowanie

rekreacyjnych i kulturalno-oSwiatowych oraz 6wiczeri usprawniaj4cych'

A/, >

terapii zajgciowej, zajgd

Szczeg6low4organizacjgDziennyDomPomocySpolecznejwBialymstokuokreSlaregulamln

organizacyjny, wprowadzony Zarzqdzeniem Nr 1637/1 I Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia

lg.l2.20ll r., reguluj4cy zasady kierowania oSrodkiem, organizacjg wewngtrzna, zadania kom6rek

organizacyjnych DDPS.

Do Zadah Dzienny Dom Pomocy Spolecznej nalezy:

l. ulatwianie zachowania samodzielnosci zyciowej'

2. umoZliwienie seniorom przejawianie r62nych form aktywnodci,

3 - rozwijanie zainteresowati, nabywanie nawyku racjonalnego spgdzania wolnego czasu'

4. ptzeciwdzialanie samotno6ci, osamotnieniu i izolacji spolecznej'

5. zapewnienie pomocy w rozwiqzywaniu osobistych problem6w,

6. ulatwienie dostgpu do instytucji oSwiaty i kultury'

7. po6redniczenie w kontaktach z instytucjami,

8. organizacja czasu wolnego,

9. usprawnienie os6b starszYch,

10. udzielanie informacji na temat praw os6b starszych'

Na dzieri kontroli ustalono, 2e w Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w cel:u realizacli zadania

polegaj?cegonazapewnieniuosobomstarszymopiekiipomocywzaspakajaniuniezbgdnychpotrzeb

Zyciowych zatrudnione s4 2 osobY.

ooszczeg6lnvch zadari :

1. Organizac.ja uslug Swiadczonych na rzecz podopiecznych

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz wyjaSniefi zlo2onych przez p'o' Dyrektora

stwierdzono, i2 Dzienny Dom pomocy Spolecznej posiada plan ramowy zaj96 Swietlicy senior6w

opracowany na dany rok kalendarzowy, podpisany przez opiekuna oraz sprawdzony przez dyrektora'

Obejmuje on ramowy program dzialania Swietlicy od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 8:00

do l6:00' Dodatkowo kaZdy opiekun opracowuje prrykladowe dzialania iczynnosci przewidztane

do wykonania w ramach prowadzenia ,,swietlicy dla os6b doroslych podopiecmych DDPS" wraz

z programem codziennych zaj96 na dany rok' r6wnie2 zaakceptowate przez Dyrektora'

tDow6d: akta kontroli zal' nr I i 2l
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2. Zakres uslug Swiadczonych na rzecz podopiecznych.

Do Dziennego Domu Pomocy Spotecznej przyjmowane s4 osoby na podstawie decyzji

administracyjnej Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku. W decyzji okre5lonyjest czas

na jaki ma by6, przyjgty podopieczny, zakres uslug Swiadczonych przez Dztenny Dom pomocy

Spolecmej, kt6rymi ma by6 objgta osoba oraz wysokosd odplatnosci za korzystanie z przymate+o

zakresu usfug.

Uslugi Swiadczone nt rzecz os6b doroslych w wymiarze 8 godzin dziennie maj4 na celu przede

wszystkimzaspokojeniepotrzeb bytowych, poprzez zapewnienie miejsca bezpiecznego

i godnego do spgdzenia czasu, wyZywienie (obiad) , a takze podstawowe swiadczenia

opiekuficze polegaj4ce na podnoszeniu sprawno6ci dzigki udzialowi w r62nych formach zajg6. Do

zakresu Swiadczonych uslug Dziennego Domu pomocy Spolecznej naleLry r6wnie2 zaspokojenie

potrzeb zdrowotnych z zakresie pomocy w kontaktach z plac6wkami sluZby zdrowia, pomocy

w zakupie lek6w, a tak2e gimnastyka usprawniai4ca. podopieczni korzystai4 r6wnie| z zajgl
na basenie, uczestnicz4 w wycieczkach i wyjazdach za miasto, zabawach tanecznych i r6mych

imprezach okolicznosciowych, zorganizowanych wyjsciach do instytucji kultury, a takZe integrui4 sig

z dzie6mi i mlodziei4 dzigki wsp6lpracy DDPS ze szkolami. Ka2dy opiekun prowadzi dziennik

realizacji zadafi, opisui4c szczeg6lowo uslugi iwiadczone w ramach Swietlicy seniora.

[Dow6d: akta kontroli zal. Nr 3 i 4]

3. Liczba os6b korzy,stajqcych ze Swiadczonych uslug.

Zesp6l kontrolui4cy stwierdzil, iz z uslug polegai4cych na zaspokojeniu niezbgdnych potrzeb

Zycio*ych skorzystalo w 2016 roku 44 osoby, w 2017 roku rownie| 44 osoby. w kazdym

miesi4cu opiekun sporz4dza listg os6b korzystai4cych z usfug, odnotowuje czy podopieczny

skorzlstal z zajgt'. odrgbna lista prowadzona jest na wydawane przez Dzienny Dom pomocy

Spolecmej obiady. w 2016 roku z posilk6w skorzy stalo 572 osoby, w dw6ch lokalizacj ach, przy

uf' Nowogr6dzkiej 5ll i przy ul. Narewskiej 5, a takle posilki dowoZone byly do dom6w os6b

obloznie chorych.

[Dowdd: akta kontroli zal. nr 5 i 6]

4, Ocena dokumentacji merytorycznej prowatlzonych dziala6

w trakcie kontroli sprawdzono, i2 dokumentacja merytorycma Dziennego Domu pomocy

Spolecznej dotycz4c4 realizacji zadania polegaj4cego na zapewnieniu osobom, kt6re ze wzglgdu na

wiek, chorobg lub niepelnosprawno66 wymagai4 opieki i pomocy w zaspokojeniu potrzeb zyciowych

prowadzona jest prawidlowo i zawiera wsrystkie wymagane elementy.

(/.^: fln &L



5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania

Czynno6ci kontrolne *ykazaly, iz w celu zapewnienia opieki i pomocy w zaspokajantu

niezbgdnych potrzeb Zyciowych Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w Bialymstoku zatrudnia 2 osoby

(l opiekuna i I starszego opiekuna).

IX. Ustalenia kohcowe:

Na podstawie przedstawionej przez Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w Bialymstoku

dokumentacji oraz zlo2onych wyja6nieri kontroluj4cy stwierdzili, iZ DDPS realizuje swoje zadania

prawidlowo i zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.

o przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do ksiggi ewidencji kontroli plac6wki. zgodnie z $ 20

zan}dzenia Nr 716115 Prerydenta Miasta Bialegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie okreSlenia zasad przeprowadzenia zewnqtrznej kontroli instytucjonalnej Prezydenta Miasta

Bialegostoku w podlegtych podmiotach informuje sig o prawie zgloszenia zastrzezeti co do ustaleri

zawartych w protokole i odmowy podpisania protokolu.

Termin zgloszenia zastrzeitefi co do ustalerh zawartych w protokole wynosi 7 dni od dnia

podpisania protokolu i naleiry je wnieS6 w formie pisemnej'

w przypadku odmowy podpisania protokolu, naleiry zloLyt pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy.

odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody do podpisania protoko{u przez osoby

kontroluj4ce inie wstrzymuje toku dalszych czynnosci kontrolnych. lnformacjg o odmowie podpisanta

ijej prryczynach zamieszcza sig w protokole.

Wzmianka o zglos zenit zastrzeLeh oraz stanowisku zalgtym przez kontroluj4cych ' /brak'

om6wienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreSleri i uzupelnieri . .. ... . . . ./brak.

protok6l kontroli sporz4dza sig w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, zkt6rych ieden otrrymuje

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

Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
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Na tym protok6l zakoiczono i podpisano:

p.o.fl,[pKToRA
( lDlr

Alnla'l*gus

(miejsce i date podpisania protokolu
podpls osoby kieruj4cej
jcdnoctki kontrolowane)

Wat{.W,98,t1,2et? r,

Miejsce i data^sporz4dzenia protokolu:
Blrlystok, ea,/) gruilnia20l1 toku

( podpis kontroluj4cych)
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