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PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa, adres:
Oś rodek Wsparcia
ul. Mjr H. Sucharskiego 1
35

-225 Rzeszów

Typ placówki: osoby starsze i niepeł nospra\ilne ftzyczl.ie

Liczba miejsc regulaminowych:

45 miejsc

Liczba osób skierowanych do placówldz 23 osoby

Liczba uczestników w dniu kontroli: 10 osób

Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę:
PODKARPACK| UMĄD \\

Prezydent Miasta Rzeszowa

Rynek
35

rv Rzeszćlrvie
politvki społ ecznei
sekretariat wydzia}
wvdzia} tr
u palitr

1,

-lffi,[;;;i-* l

- 002 Ęeszów

L__""_* *

L.dz. ....,,...........".. pod

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23.LO.ż OI5 r.
przedmiot kontroli:

OrganŁacja

i

zakres ś wiadczonychusł ug opiekuńczych, specjalistycznych

opiekuńczych ś wiadczonych w oś rodku wsparcia, zgodnie

Iż marcaż OD4r. o pomocy społ ecznej (Dz. U. z20l5

z art.

r. poz. 163

51 ust.

l

ustawy

usł ug

z dnia

zpóź n zrrr).

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. dział ania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym pnedmiotem kontroli:

-

Ustawa

z dńa 12 marca 2004 r. o pomocy

zpoź n.zm.),

społ ecznej (Dz.

U.

z 2OI5 r., poz.

163

-

RozPorządzenie Ministra Polityki Społ ecznej z dnia 23
marca2005 r. w sprawie nadzoru
i kontroli w pomocy społ ecznej (Dz. U. Nr 6l, poz. 543
zpóź n.
nn.).

Forma kontroli: doruź na
Imiona, nazwiska i stanowisko osób kieĘących placówką:
pan wiesł aw woł oszyn
- Dyrektor Domu pomocy społ ecznej w Rzeszowie

Imiona, nazwiska i stanowisko osób reprezentujących placówkę
w czasie kontroli:
pan wiesł aw woł oszyn
pomocy
społ ecznej w Rzeszowie
- Dyrektor Domu
Imiona, nazwiska i stanowiska osób przeprowadzających
kontrolę:
1, Jolanta Chabaj
- Wiater - starszy specjalista w Oddziale Nadzoru w pomocy Społ ecznej
WYdział u PolitYki SPoł ecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
- upoważ nienie
kontrolne

m

-!,/2o1,5

znak: S-I.431.14.1.2015.JCW

z

dnia 22.10.2015

r. wydane

przez

Woj ewodę Podkarpackiego,

2,Urszala Lasota - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale
Nadzoru w pomocy Społ ecznej
WYdział u PolitYki SPoł ecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
- upowaznienie
kontrolne nr 2l2ol5 znak: S-I.431.14.1.2015.JCW z
dnia 22.10.2015 r. wydane przez
Woj ewodę Podkarpackiego,

zespół kontrolny wpisał się do k§iąż ki kontroli Domu pomocy
społ ecznej pod porycją
nr:33/2015

UĘte w protokole kontroli skróty:
Dom

-

oś rodek wsparcią placówka, jednostka,

MOPS - Miejski Oś rodek Pomocy Społ ecznej.
DPS - Dom Pomocy Społ ecznej

I.

z

Funkcjonowanie Oś rodkaWsparcia.
KontrolowanY OŚrodek Wsparcia stanowi integralną częś ó
Domu pomocy Społ ecznej
siedzibą w Rzeszowię Przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 1,
dlatego też jego funkcjonowanie

łr
,S-I.43

1.1
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H Sucharskiego 1,
który został wprowadzony w { cie Uchwał ą Nr XII/I7412007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia
24 kwietnia 2007 r. w spfawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społ ecznej dla osób
okreś lają:Statut Domu Pomocy Społ ecarej w Rzeszowie przy ul. Mjr.

w podeszĘm wieku oraz osób

niepeł nosprawnych ftzycznie

w

Rzeszowie. Powyż sze

dokumenty stanowią akta kontroli (str. 1-8). Dodatkowo funkcjonowanie kontrolowanej

jednostki okreś lają:Regulamin Oś rodkaWsparcia, który został wprowadzony

Zarządzeniem

nr U2arc

ul. Mjr H. Sucharskiego

1,

w

ż ycie

Dyrektora Domu Pomocy Społ ecznej w Rzeszowie,

z dnia 2.03.2OI0 I. w

Wsparcia (akta kontroli str. 9-1,4\, Zarządzenie

sprawie zmiany regulaminu Oś rodka

w

I0lż 013 Dyrektora Domu Pomocy

Społ ecznej w Rzeszowie , ul. Mjr H. Sucharskiego 1 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie
ustalenia odpł atnoś ciza obiady wydawane przez Oś rodek Wsparcia dzińĄący przy Domu

Pomocy Społ ecznej w Rzeszowie (akta kontroli str. 15) oraz Uchwał a Nr )O(VIIV193| ż 004
Rady Miasta Rzeszowa z dŃa 12 pńdziemika2} } 4 r. w sprawie organizacj i

i szczegół owych

zasadponoszenia odpł atnoś ciza pobyt w oś rodkach wsparcia (akta kontroli str. 16-18).

Oś rodekWsparcia funkcjonuje

od

1.03.1994

r. i jest

poł oż onyw obiekcie

usytuowanym obok budynku Domu Pomocy Społ ecznej, poł ączonym

z nim

klatką

schodową. Kontrolowana jednostka posiada powierzchnię uąrtkową która wynosi2O1,70 m2

oraz dwa wejś cia. Jedno poprzęz wymienioną wspólną

klaĘ schodową

a drugie odrębne,

które jest usytuowane z poziomu gruntu, posiadające balustrady, stanowiące udogodnienia dla

osób niopeł nosprawnych ruchowo. Budynek,

w

którym odbywają

się

zajęcia jest

jednopiętrowy, wyposaż ony w platformę hydrauliczną bez barier architektonicznych.
Ponadto opisywany budynek posiada alarm, który wł ącza się

w

sytuacji wł amania do

placówki. Tęren wokół Domu jest dostępny na równi dla mieszkńców DPS oraz uczestników
Oś rodkaWsparcia. Obszar ten jest ogrodzony i ł adnie zagospodarowffiy, alejki spacerowe są

wył oż onekostką brukową architektonicmie dostosowane

do potrzeb

osób

niepeł nosprawnych, wzdhrż których toztnięszczono ł awki parkowe. Na terenie dział ki wokół

Domu zasadzono rabaty kwiatowe, krzewy

i

drzewa ozdobne oraz owocowe. Ponadto

kontrolowany Dom posiada altanę rekreacyjną wraz

z grillem o powierzchni ok. 200

m2,

w której odbywają się spotkania mieszkńców DPS, uczestników Oś rodkaWsparcia, jak
również zajęcia

z zakł esu terapii

zajęciowej oraz zabawy tanecznę. Biorąc powyż sze pod

uwagę OŚrodek Wsparcia jest usyfuowany

i

w miejscu

zapewniając;rm bezpieczeństwo

spokój uczestnikom zajęó, pozbawiony barier architektonicznych, w częś ciwlposaż ony

w udogodnienia umoż liwiaj ące funkcj onowanie osobom niepeł nosprawnym.
a

s-I.431.14.1.2015.JCw

Strona 3 z 9

Kontrolowana jednostka jest odrębnie finansowana przez organ prowadzący,
rozliczana

z Domem

uczestników.

Pomocy Społ ecznej na podstawie faktur, proporcjonalnie do iloś ci

Co roku jest dokonywana kalkulacja wydatków Oś rodka Wsparcia,

które

okreś laj ą koszty funkcjonowania instytucji.

Placówka funkcjonuje w dniach od poniedział ku do piątku w godzinach od 8.00 do
16.00.

Oś rodek'Wsparcia nie prowadzi miejsc cał odobowego pobytu.
\

Wszyscy uczestnicy samodzielnie ptzyjeż dż ajądo placówki, Oś rodek Wsparcia nie
ś wiadczyusł ug transportowych.

ru

Tryb kierowania i pr4yjmowania do Oś rodkaWsparcia

Zgodńe z art. 5l ust. 1 ww. ustawy o pomocy społ ecznej, osobom, które ze względu

na wiek, chorobę lub

niepeł nosprawnoś ówymagają częś ciowejopieki

i

pomocy

w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb zyciowych, mogą byó przyznane usfugi opiekuńcze,
specjalistyczne usł ugi opiekuńcze lub posił ek, ś wiadczone w oś rodku wsparcia.

W dniu

kontroli, tj.23.10.2015 r. w kontrolowanej jednostce, powyż sze usł ugi był y ś wiadczone dla
23 osób, w tym 9 osób korzystał o wył ącznie z posił ku, a 8 osób zę ś ńadczonej w Oś rodku

rehabilitacji. Świadczenie powyż szych usł ug jest realizowane
administracyjnej wydanej przez Prezydenta Rzeszowa,

na

na podstawie

decyzji

podstawie dokumentacji

zgormadzonej przez Miejski Oś rodek Pomocy Społ ecznej w Rzeszowie.

Do kontrolowanego Oś rodkaWsparcia są kierowani mieszkńcy miasta Rzeszowa.

III. Pracownicy Oś rodkaWsparcia.

W dniu

23.10.201,5

następuj ących stanowiskach

r. w

kontrolowanej

:

- st. instruktor kulturalno-oś wiatowy - st. instruktor terapii zajęciowej
- technik

placówce zatrudnione był y 4 osoby na

-

1_

etat,

1 etat,

fizjoterapii -'l, etat,

-kucharka-letat.
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Biorąc powyż sze pod uwagę w Oś rodkuWsparcia usł ugi ś wiadczyĘ4 osoby,
zatrudnione w peł nych wymiarach czasu pracy.

IV Warunki

bytowa

W Oś rodku Wsparcia znajdują się pomieszczeńa w;posaż one w meble

i

sprzęty

niezbędne do prowadzęńazajęó, w tym na parterze:

1. pomieszczeńe do terapii zajęciowej, wlposaż one w stoĘ, krzesł a, szaĘ, pół ki, rcgńy,
maszyna do szycia (3 szt.), overlock, telewizor, odtlllarzacz video, radiomagnetofon, ż elazko,

mateńĄ

do terapii, itp,

2. kuchenką wyposaż ona lodówkę, mikrofalówkę, kuchenkę indukcyjną z piekarnikiem,
czajnik bezprzew odowy, naczynia, itp.,
3. pomieszczenie odpoczynku i relaksu, posiadające dwa fotele, stolik, kserokopiarkę, szaĘ,

ię.,
4. sala wypoczynkowa, wn)osńonaw 2 węrsalki, regał , iĘ.,
5. wc wraz z umywalką.

Na I piętrze znajduje się:

l.

sala spotkń, posiadająca wydzielony barek (czajniki bezptzewodowe, naczynia, itp.),

stoliki, krzesł a, szaĘ,
2. magazynek,
3.

ł azieŃa, wyposaż ona w wannę, wc i umywalkę.

V. Usł ugi ś wiadczonew oś rodkuwsparcia.

W Oś rodku Wsparcia

organizowane są zajęcia, mające na celu wypeł nienie czasu

wolnego, utrzymanie sprawnoś ci psychofizycmej

i

ruchowej uczestników, poptzez róż ne

formy terapii zajęciowej i rehabilitacji. Rodzaj zaproponowanych dział ań jest dostosowany do

wieku uczestników, ich indywidualnych moż liwoś ciruchowych, zainteresowań oraz zaleceń
lekarskich. Kontrola wykazala, ż e w ramach zajęó w Oś rodkuWsparcia, zaproponowano
uczestnikom następuj ące rodzaje terapii zajęciowej

1.

zdobnictwo

i dekoratorstwo

:

ukł adanie kompozycji ś wiątecmych (stroików),

wykonywanie kartek okolicznoś ciowych,

a
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2. arteterapia

malarstwo, rysunek, decupage, odlewy

-

3. kaletnictwo

-

4. krawiectwo

-

prace z modeliny, plasteliny,

tworzenie wyrobów ze skóry, np. obrazy, biż uteria,

ię.,

szycie rzeczy uż ytkowych, reperowanie odzieĘ uczestników oś rodkaoraz
mieszkańców DPS,

5. ergoterapia

- szydeł kowanie, robienie

6. muzYkoterapia
7. hafciarstwo

-

na drutach, itp.,

- muzyka relaksacyjna, ś piewanie utworów znanych i lubianych,
haft krzyż ykowy, malowaniei$ąna materiale, wykonywanie gobelinów,

8. zajęcia ruchowe

- rekreacja, zabawy i gry zespoł owe,

9. teraPia Poprzez kulturę

-

czytanie prasy, ksiązek, oglądanie programów telewizyjnych, gry

towarzyskie, warcaby, szachy, itp.,

UczestnicY OŚrodka Wsparcia mają również okazję uczestniczenia

z okazji: dnia babci i dziadka, dnia kobiet, dnia matki, dnia seniora, dnia

w

imprezach

chorego,

i

innych.

Do kontrolowanej Placówki ptzychodząrównież dzieci zę szkół i przedszkoli, organizowane
są wYcieczki i pielgrzymi do miejsc kultu religijnego a takż e zabawy, grille i wyjś ciado kina.

W

ramach specjalistycznych usł ug opiekuńczych

w

kontrolowanym oś rodku

WsParcia Świadczone są usł ugi w ramach rehabilitacji i usprawniania uczestników, pop1zez:
1)

ówiczenia czynne kończyn gómych i dolnych w odciąż eniu,

2) ówiczenia samowspomagane kończyn gómych i dolnych,
3) ćwiczeniazuż yciemprzyrządów, tj. rotory, wtym elektryczne, masaż ery, iĘ.
4) ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych,

5) ćwiczenia

na

bież ri, rowerkach rehabilitacyjnych,

6) ćwiczenia na materacu.

Ponadto na podstawie zleceń lekarzy specjalistów, tj. ortopedy, neurologa, itp.
wykonywane są następujące zabiegi rehabilitacyjne:
1) laseroterapia,

2) magnetoterapia,
3) terapia ultradź więkami,
4) fonofore za, jonofor eza,
5) galwanizacja,
6) interdyn, diadynamik,
7) solux, bioptron..
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Kontrolowana placówka ś wiadczy również usł ugi w formie posił ku, który jest
PrzYgotowywany dla 20 uczestników. Uczestnicy Oś rodkamogą zjeś ćww. posił ek na jadalni

DPS lub

zabrać na wynos do domu.

W. Prowadzona dokumentacj a

w oś rodkuwsparcia
1.

prowadzona jest następująca dokumentacja:

dokumentacja indywidualna uczestnika, która zawiera:

a) koPię decyzji kierującej

z okreś leniem rodzaju usł ug oraz okresu

na

jaki osoba został a

skierowana,
b) kopię orzeczenia o niepeł nosprawnoś ci,
c) kopię wywiadu ś rodowiskowego,,
d) kopię

zaś ńadczęń lekarskich,

e) kopię wniosku o ptzyznanie ś wiadczeniaz pomocy społ ecznej,
f) kopię decyzji o wysokoś ci ś wiadczenia pienięż nego,
g) kopię oś wiadczeniao stanie majątkowym,
h) zgodę na publikację wizerunku.

2. dokumentacja zbiorcza,

która zawiera:

1) ewidencję obecnoś ci uczestrików Oś rodka, zawieĄącą:

a) imiona i nazwiska,
b) dni miesiąca, w których odbywają się zajęcią

c) miejsce na zazlaczenie obecnoś ci lub nieobecnoś cina zajęciach.

2)

dziennik technika fizjoterapii, w którym majdują się imiona

biorącYch udział

i

nazwiska uczestników

w zajęciach oraz rodzaj ćwiczeń usprawniających lub

wykonywanych

zabiegów rehabilitacyjnych.

Wn. Kwaffikacje

osób ś wiadczqcych usł

ugl

1. DYrektor sPeł nia kwalifikacje przewidziane na stanowisku dyrektora DpS, tj. posiada
wYkształ cenie vł Yż szei specjalizację z zakresu organizacji pomocy społ ecznej
oraz
l

wymagany staż pracy

S-I.431.14.1.20l5JCw
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2.

Na terenie kontrolowanego Domu swoje obowipki

wykonują osoby posiadające

kwalifikacje do zajmowania stanowiska:
1,) starszy instruktor kulturalno-oś wiatowy

- 1 osoba zatrudniona w

Domu, w peł nym

wymiarze czasu pracy,
2) technik fizjoterapii
3) kucharz

-

1

-

1

osoba zatrudniona w Domuo w peł nym wymiarze czasu pracy,

osoba zatrudniona w Domu, w peł nyrn wymiarze czasu pracy.

Ponadto w kontrolowanej placówce ś wiadczy pracę osoba zatrudniona w peł nym
wymiarze czasu placy na stanowisku starszy instruktor terapii zajęciowej. Pracownik ten nie

speł nia rvymagań kwalifikaryjnych zawarĘch

z 18 marca

w

rozponądzeniu Rady Ministrów

2009 r. w §prawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1786), gdyż osoba zatrudniona na ww. stanowisku powinna mieć

oprócz S-Ietniego staż pracy, wykształ cenie ś redniei policealną szkoł ę odpowiedniej
specjalnoś ci.

INFORMACJE KOŃCOWE
Informuje,

iż zgodnie z § 16 ust.

1

-

5 rozporządzenia Ministra Polityki Społ ecznej

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społ ecznej (Dz. U. z2005 r.
Nr 61, poz. 543 z póź n. zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli moż ę odmówić
podpisania protokoł u kontroli, skł adając, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaś nienie

przyczyntej odmowy.
Odmowa podpisania protokoł u kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli

nie stanowi przeszkody do podpisania protokoł n przęz zespół inspektorów

i

sporządzenia

zaleceń pokontro lnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysł uguje prawo zgł oszeńa, przed,
podpisaniem protokoł u kontroli, umotywowanych zastrzeż eń dotyczących ustaleń zawartych
w protokole.

Zastrzęż enia zgł asza się na piś miedo dyrektora wł aś ciwegodo spraw pomocy społ ecznej
wydział u urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokoł u kontroli.

W przypadku zgł oszenia zastrzeż eń do protokoł u kontroli, termin odmowy podpisania
protokoł u wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki
a
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spraw pomocy społ ecznej
podlegającej kontroli stanowiska dyrektora wł aś ciwegodo
wydział u urzędu woj ewódzkiego wobęc zastrzęż eit,

Niniejszy protokół sporządzono w

2

jednobrznriących egzemp| arzach,zktórych jede,n

Społ ecznej w Rzeszowie, drugi
_
otrzymuje pan Wiesł aw Woł oszyn Dyrektor Domu Pomocy
tut. Wydział .

protokół zawiera 9 stron

Rzeszów, dńa Z.LL.?-OLS t.

* 7,Ęł e-zrkkth 3t7:

ł,

S_I.43

c

"-ą

]..
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D$M POMOCY §POŁECP,N T:,i
ul. Mjr Fi. Sucharskieg* l

"* §ilfu?§&{ f

Rzeszow 16.12.2015r.

*

Wojewoda Podkarpacki
i

} -snffi iqrĄflKi ijTił Ą "ffij§ffił
s

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

eł ",

-l
b!tpł nęł * ,'

2815

l

W odpowiedzilapismo zdnia24.11.2015r. znak S-I431.14.1.20lS.JCW dotyczące
wykonania zalecęitpokontrolnych Wojewody Podkarpackiego

z

dnia 18.11.2015r. informuję,

ż e powyż szę zalecenia zostaną wykonane w roku bież ącym. Pracownik z dniem

3 1 . 1 2.201

5r.

przestanie zaj mować przedmiotowe stąnowisko pracy.

Zpowuż aniem

DYREKToR
ó-(*

* gwflaru

Ył o.szyn

