Informacja
z realizacji zadań statutowych
Domu Pomocy Społecznej
w Węgorzewie.
w roku 2019

W roku 2019 Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie realizował zadania określone w
statucie i regulaminie organizacyjnym, polegające na zapewnieniu mieszkańcom całodobowych
świadczeń w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, religijnych,
edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie
korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Placówka dysponuje 272 miejscami dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
w tym 12 dla kobiet.
Zasiedlenie budynków mieszkalnych na dzień 1.03.2020r. – 261 osób (w tym 12 kobiet)
bud nr 1 - 33 osoby - (miejsc 33) (w tym 11 kobiet)
bud nr 2 - 43 osoby - (miejsc 45)
bud nr 4 - 44 osoby - (miejsc 45)
bud nr 5 - 45 osób - (miejsc 45)
bud nr 6 - 52 osoby - (miejsc 57)
bud nr 7 - 44 osoby - (miejsc 47)
Liczba mieszkańców w roku 2019 wzrosła o 1 osobę. W roku 2019 przyjęliśmy 26 nowych
mieszkańców, ubyło 25 osób, głównie z powodu zgonów, ale także do środowiska i do innych
placówek. W miesiącu lipcu liczba mieszkańców wzrosła do 265, a na koniec roku spadła do 257.
Obecnie w placówce przebywa 261 osób i w krótkim czasie możliwe jest wykorzystanie
wszystkich miejsc. Wiąże się to z planowanym przyjęciem mieszkańców z likwidowanego domu
pomocy społecznej w Kłodzku.
Finanse
Dochody
Dochody z tytułu usług realizowane są z odpłatności mieszkańców za pobyt oraz dopłat gmin do
kosztów utrzymania.
- plan dochodów
- 5.649.654,00
- w tym z tytułu usług
- 5.643.254,00
- dochody wykonane
- 5.657.702,71
- w tym z tytułu usług
- 5.650.055,73
- dochody z tytułu usług przekazane do DPS
- 5.643.254,00
- dochody z tytułu usług zrealizowane ponad plan przekazane do Powiatu 31.12.2019 i nie
przekazane do DPS 6.801,73

Wydatki.
Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. – 11.280.363,00
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- 8.519.322,00
w tym: nagrody jubileuszowe
120. 178,07 / 24 osoby
odprawy emerytalne
85.718,18 / 6 osób
- wydatki rzeczowe
- 2.683.558,02
- wydatki na zakup wyposażenie w ramach dotacji celowej – 77.480,00
Na budżet składały się środki wydane:
- z dotacji z budżetu wojewody
- 5.637.109,00
- z dochodów z tytułu odpłatności - 5.643.251,02
Razem wykonanie
- 11.280.360,02 (niezrealizowane 2,98 zł)

Podstawowe stałe koszty związane z funkcjonowaniem placówki, oprócz wynagrodzeń to:
- woda i ścieki
- 150.111,56
- energia elektryczna
- 270.327,48
- ciepło
- 474.182,82
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2020 ustalony został na poziomie 3.801 zł
Otrzymane w 2019r. środki budżetowe umożliwiły nam pełne zabezpieczenie
podstawowych potrzeb mieszkańców oraz zrealizowanie zadań wynikających ze statutu
Domu Pomocy Społecznej.
W roku 2019 planowany był remont elewacji bud. Nr 3. Na ten cel pozyskaliśmy środki z
Ministerstwa Pracy, jednak ich przyznanie nastąpiło dopiero na początku października i w wyniku
przeprowadzonego przetargu nie udało się znaleźć wykonawcy.
Zatrudnienie
Na dzień 1 marca 2020r. zatrudnialiśmy 171 osób
w tym: pracownicy wchodzący w skład zespołu opiekuńczo-terapeutycznego:
Liczba osób

Stanowiska
Dyrektor
Opiekunki
Pokojowe
Pielęgniarki
Pracownicy socjalni
Dietetyczka
Instruktor terapii
Fizjoterapeuta

Liczba etatów

Razem

1
56
50
12
7
1
1
1
129

1
56
50
12
7
1
1
1
129

oraz pozostali pracownicy
Administracja
Kierowca
Magazynier
Zaopatrzeniowiec
Sprzątaczka
Dozorcy
Robotnik gospodarczy
Warsztat
Pracownicy kuchni
Pracownicy pralni
Pracownicy szwalni
Razem
Zatrudnienie razem

8
1
1
1
1
4
1
3
15
7
2
44
173

8
1
1
1
1
4
1
3
15
7
2
44
173

Ponadto zatrudniamy kapelana w ramach umowy-zlecenia.

Opis świadczonych usług opiekuńczych, wspomagających i żywienia
Opieka zdrowotna
Usługi opiekuńcze świadczone są przez zatrudniony personel - opiekunki, pokojowe,
pielęgniarki pracujące w systemie zmianowym, dwunastogodzinnym zgodnie grafikiem
sporządzanym przez kierownika działu.
Zgodnie z art. 58. ust 2 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej umożliwia i
organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na
podstawie odrębnych przepisów.
Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców dostępne są w ramach powszechnego systemu
opieki zdrowotnej. Opiekę zdrowotną nad naszymi mieszkańcami nadal sprawuje Poradnia
Medycyny Rodzinnej Amicus i Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Węgorzewie.
Świadczenia zdrowotne udzielane są w miejscu zamieszkania mieszkańca.
Na parterze bud nr 3 znajdują się pomieszczenia, w których przechowywana jest
dokumentacja medyczna mieszkańców i leki. Ponadto znajduje się tu pokój kierownika działu i
pomieszczenia socjalne zatrudnionych pielęgniarek. Zlecenia lekarzy dotyczące podawania leków,
wykonywania opatrunków i innych działań realizowane są przez pielęgniarki w miejscu
zamieszkania mieszkańca.
Zaopatrzenie w sprzęt medyczny i środki pomocnicze, refundowane odbywa się na
podstawie odpowiednich zleceń lekarzy sprawujących opiekę nad mieszkańcami. Zaopatrzenie w
leki odbywa się na podstawie imiennych recept wystawianych dla poszczególnych mieszkańców.
Jednostki chorobowe
Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim
- 45 mieszkańców
Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym
- 81 mieszkańców
Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym -83 mieszkańców
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
- 39 mieszkańców
Choroby psychiczne:
Schizofrenia
- 7 mieszkańców
Organiczne zaburzenia urojeniowe - 5 mieszkańców
Oligofrenia
- 1 mieszkaniec
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
Osoby poruszające się o kulach
Osoby poruszające się przy balkoniku
Osoby wymagające całkowitej pomocy
Osoby wymagające częściowej pomocy

- 18 mieszkańców
- 1 mieszkaniec
- 4 mieszkańców
- 135 mieszkańców
- 126 mieszkańców

Żywienie
Posiłki przygotowywane są w kuchni placówki. Opracowywaniem jadłospisów zajmuje się
zatrudniona dietetyczka. Posiłki wydawane są cztery razy dziennie:
- śniadanie w godzinach 700- 900
- obiad w godzinach 1200 - 1400
- podwieczorek w godzinach 1600 - 1800
- kolacja w godzinach 1800 - 2000
Posiłki odbierane są z kuchni i wydawane na stołówkach znajdujących się w każdym z
budynków. W każdym z budynków znajdują się kuchenki pomocnicze, w których przechowywane

są produkty żywnościowe i napoje dostępne cała dobę. Istniej też możliwość przygotowywania
przez mieszkańców dodatkowych posiłków we własnym zakresie. Mieszkańcy mogą też
spożywać posiłki w swoich pokojach mieszkalnych. Osoby leżące są karmione w swoich
pokojach mieszkalnych. Karmione też są osoby o głębszym stopniu niedorozwoju.
Rodzaje stosowanych diet w DPS Węgorzewo
1.
2.
3.
4.
5.

Dieta normalna
Dieta łatwo strawna
Dieta wątrobowa
Dieta cukrzycowa
Dieta wysokobiałkowa

- 174 mieszkańców
- 27 mieszkańców
- 8 mieszkańców
- 17 mieszkańców
- 35 mieszkańców

Terapia zajęciowa, podnoszenie sprawności mieszkańców
Dla każdego mieszkańca opracowany został indywidualny plan opieki zawierający zakres
działań i zajęć. Zajęcia prowadzone są przez opiekunki zatrudnione w danej grupie mieszkańców
zgodnie z tygodniowym harmonogramem i są dostosowane są do możliwości poznawczych
mieszkańców. Dla osób leżących, zgodnie z opracowanymi indywidualnymi planami opieki,
zajęcia te prowadzony są indywidualnie. Oferta zajęć dla każdego z mieszkańców obejmuje
minimum 10 godzin tygodniowo. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Prowadzone są między
innymi zajęcia plastyczne, muzyczne, manualne, kulinarne, samoobsługi, poznawcze. Duża uwagę
zwracamy na zajęcia usprawniające. Polegają one na organizacji spacerów, zajęć w salach
ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu takiego jak trenażery, stepery, materace, drabinki, piłki, fotele
masujące i inne wyposażenia. Organizowane są też gry i zabawy na świeżym powietrzu w okresie
wiosenno-letnim, Podniesieniu sprawności służą też drobne prace porządkowe wykonywane przez
mieszkańców w ramach terapii pracą, na terenie placówki np. grabienie liści, porządkowanie
chodników, dbanie o zieleń itp.
Zatrudniamy też instruktora terapii zajmującego się organizacją zajęć z zakresu rękodzieła
artystycznego, a ponadto zajęć ruchowych, sportowych, komputerowych i innych, dla wszystkich
chętnych mieszkańców, psychologa i fizjoterapeutę.
Pięciu mieszkańców uczestniczy w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Olszewie
Węgorzewskim, trzy osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siedliskach k. Giżycka, ponadto
jeden mieszkaniec uczęszcza do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie
Ponadto nasi mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w licznych imprezach sportowych,
sportowo rekreacyjnych, integracyjnych i innych organizowanych poza placówką, jak i
organizowanych na terenie naszego domu.

Wykaz imprez dla mieszkańców placówki w roku 2019
Imprezy sportowo- rekreacyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Turniej gry w warcaby
Turniej gry w badmintona
Turniej gry w tenisa stołowego
Turniej gry w chińczyka
V Halowy Turniej Piłki Nożnej
Turniej Badmintona
Turniej Bocci
Turniej Tenisa Stołowego
Turniej Badmintona O.S
SENI-CUP turniej piłki nożnej
Turniej piłki nożnej O.S Szymanowo
Turniej badmintona
Kaszubski piknik sportowy.
Turniej Tenisa Stołowego
Festyn Sportowo -Rekreacyjny
Zawody LA Zrzeszenia LZS
Zawody w Bocce
Turniej BOCCI
Turniej tenisa stołowego
Zawody L.A zrzeszenia LZS
Ogólnopolski turniej BOCCI
Biegi przełajowe
Turniej BOCCI
Turniej piłki halowej
Bawmy się - Mikołajki na sportowo

DPS Węgorzewo
OSiR Węgorzewo
DPS Węgorzewo
DPS Węgorzewo
WTZ Olecko
OSiR Węgorzewo
OSiR Węgorzewo
OSiR Węgorzewo
Iława
Waplewo
Morąg
WTZ Olecko
Ostrów Mausz
Olecko
OSiR Węgorzewo
Suwałki
DPS Węgorzewo
OSiR Węgorzewo
Sejny
Suwałki
Ostrów Mausz
Dowspuda
OSiR Węgorzewo
Raczki
Olsztyn

17.01.2019
29.01.2019
12.02.2019
21.02.2019
19.03.2019
23.03.2019
30.03.2019
07.04.2019
10.04.2019
15-17.05.2019
21.05.2019
23.05.2019
06-08.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
18.06.2019
21.08.2019
22.09.2019
26.09.2019
30.09.2019
4-6.10 2019
8.10.2019
11.11.2019
27.11.2019
08.12.2019

Imprezy rekreacyjne i integracyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Występ Orkiestry Dętej
XII Dzień Godności
Zabawa karnawałowa
Wycieczka krajoznawcza do Białegostoku
Rejs statkiem po Jeziorze Święcajty
Festyn Hawajski
Safari Zoo
Dzień Rodziny
Wczasy nad morzem Ośrodek POSEJDON
Wczasy nad morzem Ośrodek POSEJDON
Wycieczka krajoznawcza do Warszawy
Wyjazd do schroniska dla zwierząt
Warsztaty zdobienia poduszek
Spotkanie integracyjne z OSW w Uśnicach
Mikołajki

DPS Węgorzewo
Jeziorany
WTZ Olszewo
Białystok
Róża Wiatrów
Port ZHP Węgorzewo
Okrągłe
DPS Węgorzewo
Krynica Morska
Krynica Morska
Warszawa
Kętrzyn
MKL w Węgorzewie
DPS Węgorzewo
DPS Węgorzewo

16-02-2019
10-05-2019
28.02.2019
28-05-2019
30-05-2019
12-06-2019
13-06-2019
14-06-2019
22-29-08-2019
29-05-09-2019
16-17-09-2019
02-10-2019
03-10-2019
10-10-2019
06-12-2019

Potrzeby religijne mieszkańców
Placówka nadal zatrudnia kapelana, który działalność duszpasterską prowadzi w
przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Mieszkańcy mogący samodzielnie opuszczać placówkę
uczestniczą w uroczystościach religijnych w miejscowych kościołach we własnym zakresie.
Działania do podjęcia w roku 2020
Wykonanie remontu bud. nr 3 polegającego na ociepleniu budynku tynkiem ciepłochronnym i
wykonaniu elewacji. Posiadamy kompletną dokumentację techniczną do realizacji tego zadnia.
Realizacja tego remontu uzależniona jest od pozyskania lub wygospodarowania niezbędnych
środków finansowych.
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Sporządził:
Dyrektor DPS
Ryszard Pruszyński

