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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”

1.

Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców

01/DPS/P

W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zapewniał całodobową opiekę oraz zaspokajał wszystkie niezbędne potrzeby
dla 80 mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Realizacja zadań odbywała się poprzez świadczenie usług bytowych,
opiekuńczych i wspomagających. W zakresie realizacji usług bytowych Dom zapewniał podopiecznym: miejsce zamieszkania,
wyżywienie, odzież, obuwie oraz utrzymanie czystości. Usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu mieszkańcom pomocy w
podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz wszelkiej pomocy, świadczyli pracownicy Działu Opiekuńczo –
Terapeutycznego. W ramach funkcjonowania gabinetu medycznej pomocy doraźnej mieszkańcy zaopatrywani byli w leki i materiały
opatrunkowe oraz dowożeni byli do odpowiednich placówek opieki zdrowotnej. Mieszkańcy Domu mieli możliwość udziału w zajęciach
terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także potrzeb i zainteresowań. Praca terapeutyczna, mająca na
celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, prowadzona była według opracowanych harmonogramów i planów zajęć. Zajęcia
terapeutyczne wiodące, prowadzone przez opiekunów i pielęgniarki obejmowały: artterapię – tworzenie i swobodne eksperymentowanie
w zakresie środków wyrazu artystycznego; terapię z wykorzystaniem komputera - aktywne zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności
oraz rozwój zainteresowań; terapię doświadczania świata – pobudzanie zmysłów poprzez bodźce stymulujące wzrok, słuch, dotyk i
węch; terapię zabawą; ergoterapię oraz zajęcia ruchowe. Ponadto prowadzone były zajęcia terapeutyczne uzupełniające, w ramach
których działały sekcje mające na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań mieszkańców, wyzwalanie twórczej aktywności i
poszerzanie kontaktów z otoczeniem oraz naukę efektywnej komunikacji interpersonalnej. W jednostce działały następujące sekcje:
choreoterapii – leczenie ruchem i tańcem; biblioterapii – ćwiczenia zmysłu słuchu, wzroku, zdolności zapamiętywania, wyrabianie
spostrzegawczości; prowadzenia kawiarenki – rozwijanie umiejętności kulinarnych; integracji społecznej – udział w imprezach
integracyjnych; kinomana – prezentacja filmów, bajek, słuchowisk. Ponadto wszyscy mieszkańcy objęci byli terapią psychologiczną i
socjoterapią, mającą na celu poprawę stanu psychicznego mieszkańców, zmniejszenie natężenia objawów chorobowych, niwelowanie
poczucia osamotnienia oraz zapobieganie nawrotom chorób. Psycholog pomagał podopiecznym w rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych, wspierał emocjonalnie i kształtował umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Na terenie Domu
prowadzona była także rehabilitacja lecznicza, której zabiegi prowadzone były w formie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu oraz
hydroterapii. Specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne odbywały się na podstawie zleceń lekarskich.
Podopieczni Domu, poza stałym dostępem do prasy, telewizji i radia, mieli zagwarantowaną możliwość kontaktowania się z najbliższymi
poprzez socjalmedia. W związku z panującą pandemią w 2020 roku nie odbyła się większość cyklicznych imprez oraz spotkań
organizowanych na terenie jednostki i poza nią.
Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupem: materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się
podopieczni; pampersów; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców; pościeli;
odzieży; obuwia; paliwa do samochodów; materiałów do drobnych napraw i remontów; mebli do pokoi mieszkalnych; artykułów
żywnościowych; leków i środków opatrunkowych.
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2. Działania związane ze stanem epidemicznym

99/DPS/P

plan
wykonanie
% wykonania

W ramach zadania podejmowane były działania związane ze stanem epidemicznym. W celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz
pracowników, codzienne funkcjonowanie placówki wymagało bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego. Dom zapewnił dostęp
do odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących. Ponadto poniesione zostały wydatki na
wykonanie testów COVID-19 dla mieszkańców oraz pracowników. Wypłacane zostały również dodatkowe wynagrodzenia pracownikom,
którzy pracowali w szczególnie uciążliwych warunkach oraz z dużym obciążeniem psychicznym.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w łącznej wysokości 4.851.783,12 zł.
sfinansowano środkami z budżetu miasta w wysokości 2.093.044,38 zł., środkami z budżetu państwa stanowiącymi dotację celową w
wysokości 2.580.168,01 zł., środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.445,16 zł. oraz środkami z budżetu państwa
stanowiącymi udział krajowych środków publicznych w finansowaniu projektu unijnego w wysokości 28.125,57 zł.
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59,50

