
 

 

 



Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie 

 

 Dom Pomocy Społecznej ma siedzibę w miejscowości Lubuczewo i funkcjonuje       

na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego, udzielonego decyzją nr PS-IV.9423.2.8.2011        

z dnia 23 stycznia 2012 roku, zezwalającej Powiatowi Słupskiemu na prowadzenie na czas 

nieokreślony jednostki dla stu dwunastu osób przewlekle,  psychicznie chorych. 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Słupskiego o zasięgu ponadgminnym, działającą za zasadzie jednostki budżetowej. Placówka 

świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

osób w nim przebywających. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług 

uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 

Mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.  

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin 

Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia                

7 sierpnia 2019 roku.  

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy o pomocy społecznej   

z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) oraz  Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej.  

 

 

1. Opis usług bytowych 

 

1) Warunki lokalowe 

Bazę lokalową Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie stanowi obiekt murowany, 

dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej – 4.249 m2, pełniący funkcje mieszkalno – 

terapeutyczną i administracyjno – gospodarczą. Dom pozbawiony jest barier 

architektonicznych – wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, windę 

osobową i platformę schodową, umożliwiającą poruszanie się pomiędzy piętrami.  

Mieszkańcy zamieszkują w 44 pokojach mieszkalnych dwu, trzy osobowych z łazienkami, 

rozmieszczonych na dwóch kondygnacjach budynku. W każdym pokoju znajdują się: 

tapczany lub łóżka z materacem, szafy ubraniowe, szafki nocne, stół, krzesła, obrazy, 



pamiątki. Niektórzy Mieszkańcy posiadają telewizory, radia które są własnością Domu lub 

pochodzą z zakupu ze środków własnych.  W  Domu znajdują się  również do dyspozycji 

Mieszkańców pokoje dziennego pobytu, kawiarenka, jadalnia, gabinet pomocy doraźnej, 

izolatka, pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji, pomieszczenie do prac 

stolarskich, kuchenki pomocnicze, pralnia, pokój gościnny, kaplica, ogólnodostępne łazienki  

(dwie z nich wyposażone w podnośniki dla osób z niepełnosprawnościami). We wszystkich 

pokojach zamontowane są sygnalizacje przyzywowe i czujniki przeciwpożarowe. 

Uzupełniającą infrastrukturę Domu stanowią: ogrodzony płotem ogród, alejki komunikacyjne, 

altany, ławki, stoły, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz piłki koszykowej. 

 

2) Wyżywienie 

 

 Dom zapewniał codzienne wyżywienie w ramach przyjętych norm żywieniowych                 

ze szczególnym uwzględnieniem posiłków przeznaczonych dla osób posiadających wskazania 

od lekarza do stosowania odpowiedniej diety.  

Żywienie dietetyczne obejmowało następujące diety: 

-dietę podstawową, 

- dietę lekkostrawną z ograniczeniem tłuszczu, 

- dietę cukrzycową, 

- posiłki rozdrobnione. 

Mieszkańcy mieli zapewnione 3 posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad, kolację. Od kwietnia 

2020 roku, spożywali w jadalni w systemie rotacyjnym.  Natomiast osoby, które ze względów 

zdrowotnych nie mogły samodzielnie jeść, karmione były przez opiekuna w swoich pokojach. 

Mieszkańcy w razie potrzeby, korzystali również z kuchenek pomocniczych usytuowanych                       

na poszczególnych piętrach, w których sami bądź przy wsparciu opiekunów przygotowywali 

dla siebie posiłki. W kuchenkach pomocniczych, przez cała dobę mieli dostęp                        

do podstawowych produktów żywnościowych. Jadłospis planowany był dekadowo                 

(co 10 dni)  przez szefa kuchni z uwzględnieniem sugestii Mieszkańców przekazywanych 

przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców.  

Średni koszt wyżywienia w 2020 r. wyniósł: 13,15 gr 

Proces przygotowania posiłków dla Mieszkańców DPS odbywał się w oparciu o przepisy 

systemu HACCP. System zarządzania bezpieczeństwem żywności pozwalał na uzyskanie 

pewności, że Dom wykonał wszystko dla bezpieczeństwa produktu i Mieszkańców 

przestrzegając zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. 



3) Utrzymanie czystości 

 

         W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Mieszkańców i pracowników, wprowadzono        

na terenie całego Domu i ściśle przestrzegano zasad higieny osobistej Mieszkańców                 

i personelu  z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej, w tym 

częste mycie rąk mydłem antybakteryjnym i płynem do dezynfekcji. Dom zapewniał 

Mieszkańcom pościel i ręczniki, które zmieniano w razie konieczności, jednak nie rzadziej 

niż raz w tygodniu – ręczniki i raz na dwa tygodnie – pościel.  Brudną odzież i bieliznę 

wymieniano na bieżąco  i prano w specjalnym proszku dezynfekcyjnym w pralni mieszczącej 

się na terenie Domu. 

Natomiast utrzymaniem należytej czystości i estetyki w poszczególnych 

pomieszczeniach Domu zajmowały się pokojowe. Wszystkie pomieszczenia i powierzchnie 

dotykowe w tym: klamki, włączniki światła, poręcze, wózki inwalidzkie, balkoniki i inne 

przedmioty ułatwiające poruszanie się były sprzątane i dezynfekowane płynami na bazie 

alkoholu, kilka razy dziennie oraz w zależności od potrzeb.  Przed  każdym wejściem do 

budynku zamontowane są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, elektroniczne termometry 

oraz maty do dezynfekcji obuwia. W wybranych godzinach, w wybranych pomieszczeniach 

stosowano sterylizacje naświetlaniem lampą UV.  

W okresie od marca 2020 r. do grudnia 2020,  dwa razy w miesiącu lub w zależności  

od potrzeb, zastosowano dekontaminacje prewencyjną pomieszczeń przeciwko bakteriom, 

pironom, wirusom, roztoczom, itp. Usługę zlecono specjalistycznej firmie zajmującej się 

dezynfekcją. Zabieg polegał na odkażaniu pomieszczeń i wszystkich elementów znajdujących 

się w budynku DPS poprzez oprysk – metodą zamgławiania i metodą kropelkową, przy 

przestrzeganiu odpowiednich środków ostrożności zalecanych przez wykonawcę usługi.  

 

 

2. Opis usług opiekuńczych 

 

1) Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych 

 

Mieszkańcy Domu, przy wsparciu kadry pracowniczej o odpowiednich kwalifikacjach, 

mieli zapewnioną całodobową pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.  

Usługi te dostosowane były do stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności oraz 

indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Ukierunkowane były przede wszystkim                     



na zapewnieniu odpowiedniej  opieki, zaspokojeniu potrzeb biologicznych, wykonywaniu 

zabiegów higienicznych, zapewnieniu czystości najbliższego otoczenia, podtrzymywaniu 

aktywności społecznej, zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz 

aktywizowaniu do zwiększenia samodzielności i zaradności życiowej.  Pracownicy Domu 

duży nacisk kładli przede wszystkim na pracę indywidualną, zapewniając podmiotowe 

traktowanie Mieszkańców i dzięki temu też i efektywność wyżej wymienionych działań. 

Głównym celem Domu było zapewnienie Mieszkańcom warunków do bezpiecznego               

i godnego życia  z realizacją następujących wartości: uszanowanie godności, prywatności, 

intymności i niezależności, empatii,  akceptacji,  tolerancji, budowania pozytywnych więzi 

interpersonalnych.  

 

2) Pielęgnacja 

 

                Czynności pielęgnacyjne były ściśle związane z pracą całego zespołu pielęgniarek            

i opiekunów, którzy udzielali  pomocy i wsparcia przy realizacji wszystkich czynności 

higienicznych. Natomiast Mieszkańcy poruszający się samodzielnie otrzymywali                          

od opiekunów pomoc w formie asysty podczas wykonywania czynności związanych                            

z codzienną  toaletą poranną oraz wieczorną  (kąpiel, mycie włosów, obcinanie paznokci, 

golenie- w przypadku mężczyzn, ubieranie się, karmienie). Zapewnienie odpowiedniej 

czystości i prawidłowych zasad pielęgnacji dały Mieszkańcom poczucie komfortu i poprawy 

samopoczucia, ale również aktywizowało ich do systematycznego dbania o higienę osobistą         

i wygląd zewnętrzny.  

Usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji, oferowane były przez Dom wszystkim 

Mieszkańcom i stanowiły wsparcie procesu leczenia i poprawy ich samopoczucia 

psychofizycznego. Wykonywane przy Mieszkańcu miały charakter zaplanowanych działań, 

przebiegały w sposób ciągły i były związane z prowadzoną w tym samym czasie terapią 

farmakologiczną, pozwalającą na szybsze uzyskanie pozytywnego skutku. 

Poza tym czynności pielęgnacyjne obejmowały również: 

-działania z zakresu profilaktyki przeciwodleżynowej,   przeciwodparzeniowej,  

przeciwgrzybiczej, 

- skoncentrowaną pielęgnacje suchej skóry – schorzenia skórne, 

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach: działania pielęgnacyjne zapobiegające 

przykurczom i zanikom mięśniowym,  

- utrzymanie prawidłowej higieny ciała u osób korzystających z pieluchomajtek, 



- ułożenie osoby leżącej w łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej w sytuacji tego wymagającej, 

- nacieranie i oklepywanie, pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo, 

- karmienie Mieszkańców w razie takiej konieczności, podanie płynów, 

-asystowanie Mieszkańcom korzystającym z wózków inwalidzkich i sprzętu 

wspomagającego.  

 

 

3) Udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych 

 

Wydarzenia roku 2020 związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wymusiły 

reorganizację zadań wynikających z pomocy w załatwianiu spraw osobistych Mieszkańców. 

Do tej pory pomoc ta ograniczała się do asystowania Mieszkańcom podczas różnego rodzaju 

czynności, natomiast epidemia spowodowała, iż większość z nich realizowana była tylko 

przez pracowników Domu - pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, głównie 

pracowników pierwszego kontaktu i pracowników socjalnych. Dotyczyło to szczególnie 

zaopatrzenia Mieszkańców w niezbędne przedmioty osobistego użytku, według                        

oczekiwań Mieszkańców (odzież, obuwie, środki higieny osobistej, drobne art. spożywcze). 

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, odwiedziny z bliskimi zostały ograniczone, 

dlatego też zaproponowano i udzielano pomocy Mieszkańcom i ich bliskim w nawiązaniu 

kontaktu  z wykorzystaniem komunikatorów internetowych: skype, facebook, WhatsApp itp.  

Pracownicy często wspierali Mieszkańców w trakcie załatwiania spraw urzędowych 

telefonicznych, a także w sporządzaniu pism oraz listów.    

 

3. Opis usług wspomagających 

 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii na terytorium Polski, w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, a także mając na względzie 

bezpieczeństwo Mieszkańców naszego Domu, zgodnie z obowiązującymi procedurami                

i rekomendacjami, utrzymano nowe zasady bezpieczeństwa oraz szereg obostrzeń 

sanitarnych. 

 

 

 

 



1) Organizacja terapii zajęciowej  

 

W pierwszych miesiącach 2020 roku organizacja zajęć z terapii zajęciowej  przebiegała 

zgodnie z wcześniejszymi ramowymi planami terapii zajęciowej. Spotkania te były 

realizowane w pracowni wiodącej i innych salach na teranie Domu, według indywidualnych 

potrzeb oraz charakteru zajęć.  

Przeprowadzone zajęcia  odbywały się grupowo lub indywidualnie i obejmowały: 

zajęcia manualne w ramach terapii zajęciowej, w tym: 

- arteterapię:  pompony z włóczki, mandale, dekoracje okolicznościowe, rysunek i malarstwo, 

malowanie drobnych przedmiotów, papieroplastyka , fotografia, 

- ergoterapię: drobne szycie, krawiectwo, stolarstwo, szlifowanie sklejek, 

- zajęcia informatyczne: praca przy komputerze, 

 treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: 

- trening savoir- vivre, 

- trening utrzymania czystości i porządku oraz  dbania o wygląd zewnętrzny, 

- trening ekonomiczny: grupowe wyjścia i wyjazdy do sklepu, 

 treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: rozmowy                                     

z Mieszkańcami polegające na wykształceniu  poprawnych umiejętności , w tym: 

- trening umiejętności interpersonalnych: kształtowanie pozytywnych cech osobowości i form 

zachowania, 

- trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów: pomoc w ocenie 

problemu i szukanie rozwiązań, 

- trening motywacyjno – aktywizacyjny: rozmowy motywujące do działania i samodzielności                 

w działaniu, 

treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: 

- trening uspołeczniania: zebrania Mieszkańców, spotkania towarzyskie Mieszkańców, 

- biblioterapia: czytanie prasy, wyjazdy do bibliotek, 

- zabawoterapia: kalambury, gry planszowe, 

- trening uspołeczniania: spotkania integracyjne, 

- biblioterapia: wyjazdy do biblioteki, czytanie prasy, 

- muzykoterapia: karaoke, muzyka relaksacyjna, zabawy taneczne, dyskoteki, 

- filmoterapia-:wspólne oglądanie filmów, 

- prace porządkowe na rzecz Domu, 

- rekreacja: sylwoterapia i estetoterapia: spacery leśne 



 Od dnia 16 marca 2020 roku z konieczności realizacji wytycznych z Ministerstwa 

Zdrowia, skoncentrowano się na indywidualnej pracy z Mieszkańcem. W większości 

realizowano treningi z zakresu: 

– sylwoterapii i estetoterapii, krótkie wyjścia w małych grupkach, maksymalnie 

pięcioosobowymi na spacery po terenie DPS, zarówno do lasu, korzystając                            

z niezaludnionego terenu  w otwartej przestrzeni, 

– motywacyjno – aktywizacyjny, 

– zabawoterapii, 

– muzykoterapii, 

– biblioterapii, 

– ergoterapii, 

– arteterapii, 

– informatycznego, 

– ekonomicznego, pomoc w zakupach dla Mieszkańców, 

– czystości i porządku, ze szczególnym uwzględnieniem mycia i dezynfekcji rąk przed 

posiłkami, 

– radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów (m.in. umożliwiono 

Mieszkańcom telefoniczny kontakt  z psychologiem). 

 

 Indywidualne formy terapii zajęciowej, były okazją do osobistego rozwoju, gdyż 

dostarczały Mieszkańcom rozrywki, zabawy poprzez edukacje i tym samym poprawiały 

samopoczucie i podnosiły poczucie własnej wartości. 

 Przygotowując i organizując zajęcia terapeutyczne, uwzględniono stan zdrowia, 

aktualne zainteresowania i możliwości psychoruchowe Mieszkańców Domu. Jednocześnie 

były modyfikowane na bieżąco w celu jak najbardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb 

kulturalnych, oświatowych, spędzania czasu wolnego w określonej formie, sportowo-

ruchowych, turystycznych, rekreacyjnych  a także  z zakresu terapii zajęciowej.   

 

 

 

 

 



Kalendarium wydarzeń kulturalno-oświatowych i terapeutycznych 

Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020 roku 

 

 

 

MIESIĄC 

 

 

WYDARZENIA 

 

STYCZEŃ 

 

      -  Kolędowe karaoke 

      - Gry i zabawy logiczne - kalambury 

      -  Zabawa taneczna karnawałowa 

       - Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka – III Bal Seniora 

       - Wyjazd na Dyskusyjny Klub Książki do Objazdy 

       - Wyjazd do bibliotek i czytelni w Słupsku 

 

 

LUTY 

 

       - XII Karaoke Show o „Złoty Mikrofon” 

       - Dni Pizzy 

       - Wyjazd do bibliotek i czytelni w Słupsku 

       - Wyjazd na Dyskusyjny Klub Książki do Objazdy 

       - Wyjazd na zabawę walentynkową do DPS Machowino 

        - Zabawa pn. „Walentynkowa randka w ciemno” 

        - VI Słodki Bal Czwartkowy 

 

 

MARZEC 

 

        - Uroczyste obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny 

        - Zabawoterapia – quiz wiedzy ogólnej 

         - Muzykoterapia, filmoterapia – prezentacja koncertu Pink Floyd 

         - Filmoterapia – projekcja filmu „Z odsieczą” (kino japońskie) 

 

 

Z uwagi na ogłoszenie w połowie marca czasu pandemii koronawirusa SARS 

CoV-2 a także wprowadzenie odgórnych wytycznych i obostrzeń reżimu sanitarnego 

poważnie ograniczono prowadzenie zajęć grupowych oraz wprowadzono zakaz 

wyjazdów Mieszkańców poza teren DPS.  



 

 

KWIECIEŃ, 

MAJ, 

CZERWIEC 

 

- Cotygodniowa audycja „Radio Koronka”,  

- Dwa razy w przeciągu każdego miesiąca zrobiono zakupy dla wszystkich 

Mieszkańców, 

- Telekonsultacje z psychologiem, 

- Plenerowa impreza rekreacyjna z okazji Dnia Ojca i powitania lata, 

 

 

LIPIEC 

 

- Wyjazd do Wigwamu Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Zagórzycy, 

- Krótkie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, 

- Spacery po lesie w małych, kilkuosobowych grupach, 

- Rekreacja – grill na posesji, 

- Zajęcia fotograficzne w plenerze, 

- Dyskusyjny Klub Książki online, 

 

 

SIERPIEŃ 

 

- Wewnętrzne zawody wędkarskie w Łękwicy o Puchar Dyrektora Domu, 

- Wyjazd do Wigwamu Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Zagórzycy, 

- Krótkie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, 

- Spacery po lesie w małych, kilkuosobowych grupach, 

- Zajęcia fotograficzne w plenerze, 

 

 

WRZESIEŃ 

 

- Udział w ogólnopolskim konkursie literackim „Odmień swoją głowę”, 

- Krótkie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, 

- Spacery po lesie w małych, kilkuosobowych grupach, 

- Wycieczki nad morze i nad jezioro w odosobnione miejsce, 

- Wystawa prac Mieszkańców z okazji Światowych Dni Morza, 

- Zajęcia fotograficzne w plenerze, 

- Dyskusyjny Klub Książki w plenerze z zachowaniem obostrzeń, 

 

PAŹDZIERNIK 

 

- Wystawa prac Mieszkańców „Słoneczniki”, 



- Realizacja zadania „Kultura Literacka bez barier” w tym: 

                     - plener malarski online z udziałem zaprzyjaźnionych placówek, 

                     - dyskusyjny Klub Książki online z udziałem DPS Machowino 

                       i Biblioteki Publicznej w Objeździe, 

                     - zajęcia edytorskie na tabletach i laptopach, 

                     - doskonalenie czytania i interpretacja wierszy przez 

                       Mieszkańców, wykonano nagrania wierszy w profesjonalnym 

                       studiu muzycznym CKG Ustka, 

                     -  wydano płyty z nagranymi wierszami, 

- Turniej tenisa stołowego, 

 

 

LISTOPAD 

 

- Kontynuacja zadania „Kultura literacka bez barier”, 

- Projekt, edycja, skład, opracowanie graficznie i przygotowanie do druku 

całości tomiku wierszy pt. „Podniosłam się z popiołów”, 

- Współrealizacja projektu DPS Machowino „Teatr uliczny sposobem                 

na przełamywanie barier i integrację społeczną”, 

- Wystawa prac Mieszkańców „Róża”, 

- Realizacja filmiku pt. „Mały Książę – historia prawdziwa”, 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

-Wręczenie Mieszkańcom Nagród Dyrektora Domu za realizację założeń 

rehabilitacji społecznej, 

- Dekorowanie Domu na święta Bożego Narodzenia, 

- Odwiedziny Mikołaja i przekazanie prezentów wszystkim Mieszkańcom, 

(Dariusz Kloskowski z Fundacji Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych 

„Sub ventum”), 

-Wydanie drukiem tomiku wierszy „Podniosłam się z popiołów” autorstwa 

naszej Mieszkanki. 

 

 

 

 

 



2) Podnoszenie sprawności i aktywizowania mieszkańców (w tym rehabilitacja) 

 

Podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej oraz mobilności ruchowej 

Mieszkańców odbywało się w ramach rehabilitacji, która wykonywana była w postaci 

indywidualnych zabiegów z kinezyterapii i masażu leczniczego. Zabiegi wykonywano w sali 

rehabilitacyjnej oraz w pokojach Mieszkańców, a w okresie letnim na świeżym powietrzu. 

Dzienna ilość przeprowadzonych zabiegów i ćwiczeń usprawniających wahała się ze względu 

na indywidualne samopoczucie Mieszkańca danego dnia  i stosowany system rotacyjny.  

Rehabilitacja osób w naszym Domu ukierunkowana była wielotorowo, a jej celem 

było przede wszystkim złagodzenie dolegliwości bólowych oraz poprawa sprawności 

ruchowo – mięśniowej poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabiegi. Stosowano 

ćwiczenia usprawniająco – relaksacyjne, związane z potrzebą zwiększenia pracy 

ukierunkowanej na usprawnianie motoryki, w razie konieczności  korzystano ze sprzętu w sali 

rehabilitacji. Rehabilitacja oprócz pozytywnego działania na układ ruchu dodatkowo 

wpływała pozytywnie na psychikę Mieszkańców. 

Mieszkańcy w ciągu dnia motywowani byli do ruchu, a także do wykonywania 

czynności samoobsługowych. Dodatkowo u osób leżących stosowana była profilaktyka 

przeciwodleżynowa. Częste zmiany pozycji, oklepywanie a także indywidualne ćwiczenia 

przyłóżkowe w pokojach Mieszkańców miały na celu zapobieganie skutkom długotrwałego 

unieruchomienia i w miarę możliwości utrzymanie sprawności fizycznej osób leżących.  

Najczęściej wykonywanymi zabiegami w 2020 roku w sali rehabilitacyjnej i pokojach 

Mieszkańców były: 

- w ramach kinezyterapii: trening funkcjonalny przy wykorzystaniu kabiny UGUL – systemu 

podwieszeń do ćwiczeń biernych, czynnych i czynno – biernych w odciążeniu, rotorów, 

rowerów stacjonarnych, bieżni, atlasu, stoperów, wioślarza, parapodium statycznego, tor           

do nauki chodu po udarach, z  protezą  kończyny dolnej oraz dla osób w podeszłym wieku; 

- rehabilitacja przyłóżkowa: ćwiczenia bierne, czynno – bierne, oddechowe, profilaktyka 

przeciwodleżynowa; 

 -  masaż relaksacyjny na macie relaksacyjno – stymulującej. 

W ramach rehabilitacji ruchowej prowadzono codzienną gimnastykę poranną                     

z zachowaniem bezpiecznej odległości, w której uczestniczyli chętni Mieszkańcy. 

Organizowano gry i zabawy sportowe  w „dwójki” w badmintona, tenisa stołowego i bilarda.  

W ramach aktywizacji ruchowej organizowano także wyjścia na spacery do pobliskiego lasu, 

gdzie prowadzone były ćwiczenia oddechowe oraz estetoterapia. 



3) Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych 

 

W  minionym roku, Mieszkańcy Domu mieli możliwość indywidualnego zaspokojenia   

własnych potrzeb religijnych i  potrzeb opieki duchowej poprzez: 

a) możliwość indywidualnego kontaktu z księdzem, 

b) możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej poprzez mass media tj: radio, telewizja, 

internet, 

c) organizacje w sposób symboliczny, w systemie rotacyjnym spotkań z okazji m. in. 

Świąt Wielkanocnych, Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Zajęcia kulturalno-oświatowe stanowiły bardzo istotną część w procesie rehabilitacji 

społecznej. W początkowym okresie roku wszystko przebiegało według  ramowych założeń 

planu pracy i oferowano Mieszkańcom Domu bogaty wachlarz zajęć kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Realizowano wówczas założenia następujących 

treningów: funkcjonowania w życiu codziennym (savoir-vivre, kulinarny, ekonomiczny), 

umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (radzenie sobie w trudnych 

sytuacjach  i rozwiązywanie problemów, motywacja i aktywizacja), umiejętności spędzania 

czasu wolnego (uspołecznianie, biblioterapia, teatroterapia, muzykoterapia, filmoterapia, 

zabawoterapia), zajęcia ruchowe (zajęcia sportowe, turystyka, rekreacja), a także arteterapia     

i zajęcia informatyczne.  

Kontynuowano prowadzenie rozmaitych sekcji i kół zainteresowań takich jak: 

teatralnej, tanecznej, wokalnej, literackiej, fotograficznej, komputerowej, sportowej.              

W dalszym ciągu współpracowano z obecnymi placówkami upowszechniania kultury: 

Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Słupsku, Biblioteką Główną Akademii Pomorskiej 

w Słupsku, Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku, Biblioteką Publiczną w Objeździe, 

Multikinem w Słupsku, Centrum Kultury Gminy Ustka, Szkołą Podstawową we Wrześciu, 

Starostwem Powiatowym, Gminą Słupsk, Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy 

Słupsk, Aquaparkiem Redzikowo.  

W dalszym ciągu  współpracowano z zaprzyjaźnionymi domami pomocy społecznej, 

środowiskowymi domami samopomocy, warsztatami terapii zajęciowej i zakładem 

opiekuńczo–leczniczo–psychiatrycznym w Kobylnicy. Nasi Mieszkańcy: uczestniczyli           

w rozmaitych turniejach i konkursach, organizowanych wewnątrz Domu, korzystali                 

z zasobów bibliotecznych i filmowych, wyjeżdżali cyklicznie raz w miesiącu do słupskich 



czytelni i bibliotek na zajęcia biblioteczne, a także współtworzyli Dyskusyjny Klub Książki   

w Objeździe. Oprócz wypożyczania książek, słuchali audiobooków i mieli stały dostęp do 

różnorodnej prasy. Mieszkańcy mieli także możliwość zapoznania się  z najnowszymi 

dziełami światowej i rodzimej kinematografii poprzez wyjazdy do Multikina w Słupsku. 

Jednak praktycznie od połowy marca wszystko uległo zmianie. Jak wspomniano wyżej 

wskutek pandemii utrudnionym a czasem wręcz niemożliwym stało się nie tylko prowadzenie 

zajęć grupowych, ale także wychodzenie poza teren DPS-u. Położono więc akcent                   

na indywidualną pracę z Mieszkańcem. W miesiącach letnich, z uwagi na mniejszą liczbę 

zakażeń i zachorowań na terenie całego kraju, część obostrzeń reżimu sanitarnego została 

odgórnie zawieszona. Wówczas możliwe stały się choćby wyjścia do lasu grupkami 

kilkuosobowymi, krótkie wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy, czy też wyjazdy             

w miejsca odosobnione nad jezioro i nad morze. Na początku sierpnia na stawach w Łękwicy 

zorganizowano i przeprowadzono zawody wędkarskie o Puchar Dyrektora Domu. 

Kilkukrotnie w miesiącach jesiennych zorganizowano wewnętrze tematyczne wystawy 

plastyczne prac Mieszkańców, wykonanych w ramach terapii zajęciowej. Ponadto 

Mieszkańcy uzdolnieni literacko, plastycznie i fotograficznie brali udział w konkursach 

ogólnopolskich 

 Bardzo ważnym wydarzeniem w minionym roku w życiu Domu była realizacja 

zadania „Kultura literacka bez barier” przeprowadzonego w ramach konkursu „Wspieranie 

wykonania w 2020 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”. 

Jego zwieńczeniem było wydanie w grudniu tomiku wierszy autorskich Mieszkanki naszego 

Domu pani Doroty Smardzewskiej.   

 Ponadto grupa teatralna Epitetem po Metaforze z naszego Domu uczestniczyła razem           

z grupą teatralną Nowa Wizja z DPS Machowino we współrealizacji projektu teatru                  

pn. „Mały Książę we współczesnym świecie, czyli teatr uliczny sposobem na pokonanie 

barier  i integrację społeczną”. 

 Udało się nawiązać nową współpracę z Kołem Łowieckim „Cietrzew” ze Słupska  

oraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”. 

Bieżąca działalność Domu jest systematycznie prezentowana i promowana                 

na facebooku Domu i stronie internetowej www.dpslubuczewo.pl. Portal społecznościowy 

założony na ,,Facebooku” pod nazwą użytkownika ,,Dps Lubuczewo” służył Mieszkańcom 

do podtrzymywania więzi rodzinnych poprzez rozmowy na Messengerze. Dzięki  

ogólnodostępnemu komunikatorowi, który oferuje nieograniczone rozmowy tekstowe, 

głosowe oraz wideo, Mieszkańcy mogli  połączyć się z każdym – wszędzie. Jednocześnie 

http://www.dpslubuczewo.pl/


przyczyniło się to do rozszerzenia form kontaktów międzyludzkich, przenosząc je                         

w wirtualną rzeczywistość.  

Poprzez taką formę komunikacji ze światem zewnętrznym pracownicy Domu dbali 

również o poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych, przełamując przy tym stereotypy. 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, promowanie wiedzy o zdolnościach i talentach osób 

niepełnosprawnych oraz ich wkład pracy na rzecz społeczeństwa przeniesione zostało do 

internetu. Aktywizowanie i wsparcie Mieszkańców w roku 2020 nabrało innych form 

przeprowadzania niektórych zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej i obrało formę dostępną 

w przestrzeni medialnej bazując również na innych komunikatorach jak: Skype, a także 

poprzez oficjalną stronę naszego Domu – dpslubuczewo.pl. 

 

4) Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców 

 

Dom Pomocy Społecznej w ramach struktury organizacyjnej, zapewniał warunki       

do rozwoju samorządności Mieszkańców, której zasady funkcjonowania określał Regulamin 

Samorządu Mieszkańców. Wszyscy Mieszkańcy Domu tworzą Samorząd, którego pracą 

kieruje Rada Mieszkańców reprezentowana przez przewodniczącego, dwóch zastępców               

i czterech członków.  

Rada Mieszkańców współpracowała z dyrektorem i personelem Domu,  przedstawiała 

propozycje organizacji czasu wolnego, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych. Zgłaszała także 

uwagi dotyczące świadczonych usług, rozmawiała o wspólnych problemach i sposobach ich 

rozwiązywania. Wszyscy Mieszkańcy mieli prawo brać udział w pracach samorządu, 

wybierać i być wybieranym do jego władz.  

Natomiast wszyscy Mieszkańcy Domu mieli zapewniony stały dostęp do informacji               

o prawach i obowiązkach. 

 

 

 

5) Zapewnienie kontaktu z psychologiem 

 

    Zadania realizowane w 2020 roku przez psychologa wynikały z planu pracy, 

wyznaczającego główne obszary działań psychologicznych.  Praca z Mieszkańcami Domu 

obejmowała przede wszystkim formę spotkań lub rozmów indywidualnych oraz 

telekonsultacji psychologicznych z uwzględnieniem rozmów skoncentrowanych na obecnej 



sytuacji pandemicznej, której skutki w taki czy inny sposób dotykają naszych Mieszkańców  

w zakresie ograniczeń dotyczących wyjść, wyjazdów, odwiedzin przez najbliższych                 

i w związku z tym mogą być dla nich sytuacją trudną.  

Praca indywidualna z Mieszkańcem opierała się na: 

- pomocy w procesie adaptacji nowych Mieszkańców do warunków życia w DPS, 

rozpoznanie ich  potrzeb oraz możliwości ich zaspokojenia, 

- telekonsultacjach psychologicznych o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, 

wspierającym i korygującym, 

- rozmowach indywidualnych z personelem Domu w obszarze opracowywania 

Indywidualnych Planów Wsparcia, ustalania zakresu oddziaływań wobec Mieszkańców oraz 

ich rodzin (w razie zaistniałych potrzeb),  

- poradach psychoedukacyjnych w zakresie tematyki higieny zdrowia psychicznego 

(przeciwdziałanie nałogom), dostosowanie się do zasad życia społecznego, umiejętne                         

i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.  

Wieloaspektowość oddziaływań psychologicznych odgrywała znacząca rolę na dobór 

odpowiednich form oddziaływań z zakresu usług wspomagających dla każdego Mieszkańca 

Domu.  

 

6) Praca socjalna 

 

Działania  i zadania z zakresu wykonanej pracy socjalnej na rzecz Mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku obejmowały: 

- telefoniczne wywiady socjalne z osobami kierowanymi do naszego Domu, bądź z ich 

opiekunami prawnymi (udzielono jednocześnie pełnej informacji o zasadach i sposobie 

funkcjonowania placówki), 

- sporządzenie pisemnej informacji do ZUS, KRUS, PCPR, OPS, Sądu w związku                   

z przyjęciem nowych Mieszkańców lub w związku ze zgonem Mieszkańca, 

- przygotowanie  dokumentacji do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

i Orzecznictwa przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym celem ustalenia stopnia 

niepełnosprawności dla Mieszkańców i uznania Mieszkańca niezdolnym do samodzielnej 

egzystencji, 

- złożenie wniosków do GOPS o ustalenie prawa do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego                   

i zasiłku stałego, 



- złożenie do ZUS i WBE wniosków o przyznanie świadczeń emerytalnych, świadczeń 

uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz dodatków 

pielęgnacyjnych, 

-  przeprowadzenie aktualizacji wywiadów środowiskowych związanych ze zmianą dochodu 

własnego Mieszkańca i zmianą odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, 

- prowadzenie akt osobowych,  spraw związanych z zameldowaniem i wymianą dowodów 

osobistych Mieszkańców, 

- współpracę z sądami, kuratorami zawodowymi oraz kuratorami i opiekunami prawnymi  

ubezwłasnowolnionych Mieszkańców, 

- nawiązanie oraz utrzymanie  kontaktów z rodzinami zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

obostrzeniami reżimu sanitarnego, 

- dokonanie rozliczeń za okresy nieobecności Mieszkańców w DPS (pobyty w szpitalach oraz 

na urlopach - do chwili wprowadzenia obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem  

zakażeniom  SARS CoV-2), 

- organizowanie pogrzebu zmarłych Mieszkańców oraz udzielenie pomocy rodzinom                   

w sprawowaniu pochówków zmarłych Mieszkańców, 

- udzielenie Mieszkańcom pomocy w sprawach spłat zadłużeń i zobowiązań komorniczych, 

- współpracę z pracownikami Domu w ramach zespołu terapeutycznego w tym 

opracowywanie IPW, 

- współpracę z Radą Mieszkańców celem poszukiwania optymalnych sposobów rozwiązania 

istniejących problemów, 

- udzielenie pomocy w zakupie odzieży, obuwia oraz artykułów higieny osobistej                             

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Mieszkańca, 

- współpracę przy organizacji wydarzeń kulturalnych, 

- sporządzenie sprawozdań: okresowych, półrocznych, rocznego. 

 

 



7) Dostęp do świadczeń zdrowotnych i zabezpieczenie usług pielęgniarskich  

 

 Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie od początku roku 2020 

korzystali ze  świadczeń zdrowotnych tak jak w latach poprzednich. Sytuacja ta uległa 

zmianie od miesiąca  marca ze względu na ogłoszenie pandemii, pojawienie się koronowirusa 

SARS CoV-2 (COVID-19). W związku z tą sytuacją wszystkie podmioty medyczne 

(przychodnie, szpitale) ograniczyły przyjmowanie świadczeniobiorców kierując się 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, a także Prezesa NFZ. 

               Od marca 2020 roku, konsultacje lekarskie były najczęściej realizowane poprzez 

teleporady. Realizowano wszelkie zgłoszenia Mieszkańców do lekarza, którzy otrzymywali 

zlecenie  na podanie leku (wydanie recepty) lub zalecenie dalszego postępowania, jeśli chodzi               

o zachowanie ciągłości leczenia. Ograniczeniu poddane zostały wyjazdy Mieszkańców             

do szpitali ze względu na przesunięcia terminowe, dotyczące planowanych zabiegów oraz 

badań diagnostycznych. Sytuacja ta spowodowana była wprowadzeniem przez podmioty 

udzielające świadczeń szeregu procedur regulujących przyjmowania świadczeniobiorców       

w okresie pandemii. 

                     Mieszkańcy objęci byli opieką lekarza POZ. Dla większości z nich, czyli 109 osób był 

tolek. med. Krzysztof Wolnikowski, przyjmujący w ramach Indywidualnej Specjalistycznej 

Praktyki Lekarskiej (Wrzeście 35, 76-200 Słupsk). Jedna z Mieszkanek korzystała z porad 

lekarza POZ lek med. Daniela Turczańskiego w Przychodni Rejonowej znajdującej się przy 

ul. Tuwima 37 w Słupsku. 

 Mieszkańcy korzystali także przez cały rok z porad lekarza specjalisty psychiatry. 

Wizyty ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego i stosowanie 

wewnętrznych procedur regulujących pracę w Centrum Zdrowia Psychicznego, znajdującego 

się przy ul. Wybrzeża 4 w Słupsku, zostały ograniczone. W sytuacjach kiedy stan zdrowia 

Mieszkańca wymagał pilnej konsultacji lekarskiej, ze względu na pogarszający się jego stan 

zdrowia, był on przyjmowany do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Lekarzem 

psychiatrą dla większości osób jest lek. med. Janis Chrisidis, który w oparciu o realizacje 

zadań Zespołu Leczenia Środowiskowego udziela porad Mieszkańcom Domu. Dwie 

Mieszkanki Domu korzystały, tak jak  w roku ubiegłym,  z porad wybranego przez siebie 

lekarza specjalisty psychiatry. Jednym z lekarzy jest lek med. Konrad Kiersnowski, 

udzielający porad w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Psychiatrii SON przy          

ul. Ziemowita, drugim - specjalista psychiatrii Janusz Kabza, przyjmujący w Samodzielnym 



Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWi A w Słupsku, przy ul. Lelewela 58. 

 Mieszkańcy byli także pod stała opieką pielęgniarki środowiskowej – Pani Heleny 

Pawlak, która zatrudniona jest w NZOZ ,,Lekarz Domowy” w Słupsku, przy ul. H. Kołłataja.

 Mieszkanki Domu dokonały w 2020 roku wyboru położnej środowiskowej. Wszystkie 

panie (36 osób) zostały objęte opieką położniczą pani Alicji Szafarz, zatrudnionej                            

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA, w Słupsku                             

na ul. Lelewela 58. 

 Pielęgniarki zatrudnione przez Dom realizowały zadania wynikające ze realizacji 

bieżących zleceń lekarskich w oparciu o zapewnienie całodobowej opieki poprzez dyżury    

12-godzinne (dzienne i nocne). Od momentu ogłoszenia pandemii i podjęcia działań                       

o charakterze profilaktycznym, pielęgniarki stały się kontynuatorem zaleceń Ministerstwa  

Zdrowia, Ministerstwa Polityki Społecznej  w oparciu o wytyczne  do stosowania. Codziennie 

wykonywano pomiary temperatury u Mieszkańców, kontrolowano i monitorowano stan 

zdrowia. Działania te podejmowano o różnym charakterze przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego.  

Praca pielęgniarek Domu to także realizacja skierowań na badanie, pobieranie 

materiału do badań. Okres pandemii to podejmowanie wszelkich działań o charakterze 

profilaktycznym, polegającym na wdrażaniu Mieszkańców do stosowania właściwych 

nawyków higienicznych, wyrobienia właściwych zachowań prozdrowotnych. Stosowanie 

w/w zasad w pracy pielęgniarek znalazło odzwierciedlenie w pracy terapeutycznej, gdzie 

realizowane były założenia na rzecz pracy nad wdrożenie zasad higieny, kształtowania 

właściwych postaw do zachowania, promowania ,,właściwych” zasad. 

W 2020 roku Mieszkańcy Domu wymagali porady lekarskiej w następujących 

poradniach: 

 

- laryngolog                                                                 1 

- neurolog                                                                    1 

- poradnia chirurgii                                                      1 

- endokrynolog                                                            4 

- pracownia USG                                                         5 

- pracownia RTG                                                         3 

- poradnia stomatologii dla niepełnosprawnych 

- poradnia (stomatolog)                                             1 

- poradnia dermatologiczna                                        3 



- poradnia ginekologiczna                                         4 

- poradnia ortopedyczna      2 

- protetyk        1 

 

 

4. Zatrudnienie  

 

Stan na dzień 31.12.2020 r. 

 

1) Wykształcenie kadry Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie: 

a) wyższe –  29 

b) średnie –  24  

c) zawodowe –    7 

d) podstawowe –   6 

 

 

2) Struktura zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 

 

 

Rodzaj działalności 
Ilość zatrudnionych osób na 

umowę o pracę 

Kierujący jednostkami organizacyjnymi 1 

Działalność opiekuńczo – terapeutyczna  36 

Działalność medyczno – rehabilitacyjna  7 

Działalność administracyjna 8 

Działalność gospodarcza 14 

                                                                razem: 66 

 

 

5. Szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020 r. 

 

Data Temat szkolenia Podmiot prowadzący Miejsce 

szkolenia 

Liczba 

uczestników 

29.01 Sprawozdawczość                       

w zakresie ochrony 

środowiska 2019-2020. 

Szkolenia  Ekspert, Bytów. Gdańsk 

 

2 

21.02 Instrukcja kancelaryjna. Akademia Doskonalenia 

Kadr, Brzeg. 

Słupsk 

 

3 



28.02 Schematy podatkowe. Starostwo Powiatowe                    

w Słupsku. 

Słupsk 

 

2 

06.03 Przeciwdziałanie 

wypaleniu zawodowemu. 

WTZ Sycewice. Sycewice 

 

2 

09.03 Testowanie i wdrożenie 

modelowej ścieżki 

wprowadzania klauzul 

społecznych. 

Starostwo Powiatowe                        

w Słupsku. 

Słupsk 

 

1 

02.06 Zmiany VAT na  białej 

liście. 

Platforma Edukacyjna, 

Skierniewice 

on-line 

 

1 

19.06 Zmiany VAT spotkanie 

informacyjne. 

Starostwo Powiatowe                            

w Słupsku. 

Słupsk 

 

2 

07.07 Webinarium Prawa i obo- 

wiązki mieszkańca DPS. 

Oficyna mm wydawnictwo 

prawnicze, Poznań. 

on-line 

 

2 

17.07 Zamówienia publiczne do                

30 tys.euro. 

Ośrodek wspierania 

Administracji Lokalnej 

OWAL, Dobrzyniewo 

Duże. 

on-line 

 

1 

03.08 Pierwsza pomoc, ppoż, 

bhp. 

Firma Complex Ewa 

Boryła, Łosino. 

Lubuczewo 18 

12.08 Pierwsza pomoc, ppoż, 

bhp. 

Firma Complex Ewa 

Boryła, Łosino. 

Lubuczewo 20 

21.08 Pierwsza pomoc, ppoż, 

bhp. 

Firma Complex Ewa 

Boryła, Łosino. 

Lubuczewo 23 

31.08 Warsztaty zamówień 

publicznych. 

Centrum szkoleniowe 

przetargi publiczne, 

Wrocław. 

on-line  

 

1 

7-8.09 Ewidencja odpadów BDO. Europejski Instytut 

Szkoleń i Doradztwa, 

Bielsko-Biała. 

on-line 

 

4 

04.12 Nowe prawo zamówień 

publicznych  

w instytucjach pomocy 

społecznej. 

Centrum Szkoleniowe 

Przetargi Publiczne, 

Wrocław. 

on-line 

 

6 

07.12 Schematy podatkowe. TaxNet Spółka z o.o. 

Tychy. 

on-line 

 

4 

11.12 PPK. Res  Edukacja, Białystok. on-line 4 

                     Suma:  96 

 

 

6. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2020 r. 

 

Dział 852 rozdział 85202 
Kwota 

 Paragraf Nazwa 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27 497,63 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 045 790,86 



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 254,26 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 582 746,54 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 56 384,37 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 928,68 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 571 253,78 

4220 Zakup środków żywności 494 011,00 

4230 
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych 
82 119,83 

4260 Zakup energii 116 857,49 

4270 Zakup usług remontowych 42 381,31 

4280 Zakup usług zdrowotnych 29 066,50 

4300 Zakup usług pozostałych 195 820,68 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1 952,76 

4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 
13 549,08 

4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 

4430 Różne opłaty i podatki 18 403,11 

4440 Odpisy na ZFŚS 129 761,83 

4480 Podatek od nieruchomości 13 274,00 

4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 
11,00 

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 698,00 

4520 
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego 
1,01 

4700 
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 

służby cywilnej 
11 628,37 

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 27 341,72 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 

X RAZEM 5 776 763,81 

Dział 853 rozdział 85395 
Kwota 

 Paragraf Nazwa 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 870,38 



4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 808,75 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 023,76 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 099,57 

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 843,13 

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 717,50 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 671,75 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 502,48 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 106 453,27 

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 18 819,78 

4307 Zakup usług pozostałych 7 650,00 

4309 Zakup usług pozostałych 1 350,00 

4787 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 022,89 

4789 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 564,45 

 RAZEM 437 397,71 

X OGÓŁEM WYDATKI 6 214 161,52 

 

7. Wysokość średniego wynagrodzenia: 

 

7.1. Wysokość średniego wynagrodzenia -  3 581,21zł., 

7.2. Wysokość średniego wynagrodzenia - Pomorskie Pomaga 1 214,93 zł.: 

 

V – 36 osób, 

VI – 36 osób, 

VII – 37 osób, 

VIII – 35 osób, 

IX – 36 osób. 

 

 

7.3. Wysokość średniego wynagrodzenia – NFZ – 1 749,53 zł. – 5 osób  

7.4. Wysokość średniego wynagrodzenia – I dotacja 528,59 zł. – 59 osób, 

7.5. Wysokość średniego wynagrodzenia – II dotacja 792,49 zł. – 59 osób, 

7.6. Wysokość średniego wynagrodzenia – III dotacja 164,81 zł. – 59 osób. 



8. Wyszczególnienie innych działań (remonty, modernizacja lub inne podjęte w 2020 r.) 

 

W roku 2020 w związku z pandemią wydatki na remonty i konserwacje Domu zostały 

ograniczone jedynie do niezbędnych napraw, w większości wykonywanych przez 

zatrudnionych w jednostce pracowników. Wykonane zostały prace polegające na: malowaniu 

pokoi i łazienek mieszkańców, pomieszczeń ogólnodostępnych tj. pokoi dziennych, ciągów 

komunikacyjnych, kuchenki, pomieszczeń biurowych. Wymienione zostały hydranty                  

na dwóch kondygnacjach budynku. Uzupełniono ubytki w elewacji budynku głównego. 

Pomalowana została elewacja budynku pomocniczego - garażu, naprawiono opaskę betonową 

wokół budynku, wymieniono bramy garażowe. Wymieniono wodomierze na sieci 

wodociągowej jednostki.  

 

Wydatki inwestycyjne: 

 

Zadanie nr 1 

Zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. W 2020 r. uzyskaliśmy z środków 

PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III dofinansowanie      

do zakupu samochodu 9 osobowego z zabudową do przewozu wózków inwalidzkich. 

Zakupiony został samochód Volkswagen Caravelle. Koszt inwestycji 150.000 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków PFRON 90.000,00 zł, środki własne 60.000,00 zł. 

 

Zadanie nr 2 

Zakup automatycznej krajalnicy do wędlin i serów. Zakupiona została profesjonalna 

krajalnica automatyczna Ma-Ga, która zastąpiła ręczną. Sprzęt ten ułatwił pracę pracowników 

kuchni przy przygotowywaniu posiłków dla Mieszkańców. Używanie dotychczasowej 

wiązało się ze znacznym wysiłkiem fizycznym i zajmowało dużo czasu. Zastosowanie 

automatycznej krajalnicy pozwoliło pracownikom kuchni na wykonywanie w czasie krojenia, 

innych koniecznych prac przy przygotowywaniu posiłków, czy utrzymywaniu czystości           

w kuchni. Koszt zakupu krajalnicy 15.000,00 zł. 

 

Zadanie nr 3 

Projekt budowlany amfiteatru zlokalizowanego na terenie Dom Pomocy Społecznej 

w Lubuczewie. Amfiteatr  przeznaczony będzie dla Mieszkańców DPS  Lubuczewo oraz dla 



Mieszkańców wsi Lubuczewo. Jednostka planuje budowę obiektu drewniano-murowanego    

ze sceną, zadaszeniem, oświetleniem, nagłośnieniem, zapleczem  i miejscami siedzącymi 

wokół sceny na ok. 200-300 widzów. Obiekt stanowić będzie bazę działań 

interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych, a przede wszystkim integracyjnych pomiędzy 

mieszkańcami wsi Lubuczewo i Domu Pomocy Społecznej. Wymiana doświadczeń 

scenicznych, organizacja spotkań, pikników i różnych imprez artystycznych pozwoli rozwijać 

oraz doskonalić talenty wszystkich grup społecznych, urozmaicić lokalną ofertę kulturalną, 

dać możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Na budowę amfiteatru zamierzamy 

pozyskać środki z funduszy zewnętrznych. Koszt wykonania projektu 15.000,00 zł. 

 

9. Opis sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w domu pomocy społecznej  

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie od momentu ogłoszenia pandemii podjął 

szereg działań związanych z możliwością powstrzymania rozprzestrzeniania się SARS CoV-2                     

(COVID-19). Do chwili obecnej podejmowane są działania profilaktyczne związane                       

z możliwością wystąpienia kolejnej fali pandemii, skoncentrowane są również                                  

na podejmowaniu bieżących działań celowych mających na celu zabezpieczenia 

Mieszkańców i personelu przed możliwością zakażenia SARS CoV–2. 

Zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu 

Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej  personel  Domu Pomocy Społecznej                                                      

w Lubuczewie został wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczki, fartuchy, 

rękawiczki, gogle, przyłbice jednorazowego użytku). Pracownicy zostali przeszkoleni przez 

funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie konieczność stosowania odzieży 

specjalistycznej - kombinezonu w razie potwierdzonego zakażenia na terenie Domu. 

Personel jest na bieżąco informowany  o wszystkich nowych zaleceniach,  wytycznych 

i wskazaniach do stosowania w opiece nad Mieszkańcami Domu związanych z koniecznością 

zachowania reżimu sanitarnego. Dyrektor Domu mając na uwadze zapewnienia 

bezpieczeństwa Mieszkańców i Pracowników w związku z możliwością zakażenia 

wprowadził szereg procedur regulujących zasady postępowania w realizowaniu konkretnych 

zadań. 

Na bazie wskazań i zaleceń jako pierwsze pojawiły się Zarządzenia mające na celu 

utrzymanie odpowiedniej higieny pomieszczeń i rąk. Realizowane w postaci pisemnej 

informacji miały spowodować zmianę w postępowaniu pracowników, którzy poinformowani 



zostali o konieczności stosowania w/w zasad w praktyce. Wprowadzono procedurę 

postępowania dotyczącą przeciwdziałania i minimalizowania możliwości wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS CoV-2 w związku  z sytuacją pandemiczną w Polsce.  

Kolejno stworzone procedury odnosiły się także do szczegółowego postępowania 

personelu w razie wystąpienia zakażenia. Regulowały one m. in. wyodrębnienie w Domu 

Pomocy Społecznej miejsca izolacji dla chorych Mieszkańców - tzw. ,,Strefy 0”. 

Wprowadzono procedury: 

1) postępowania epidemicznego i medycznego na wypadek podejrzenia wystąpienia 

choroby, 

2) poddaniu Mieszkańca i personelu kwarantannie w związku z wystąpieniem wirusa 

SARS CoV-2, 

3) obowiązku hospitalizacji Mieszkańca w warunkach Domu Pomocy Społecznej            

w Lubuczewie, 

4) postępowania z odpadami pochodzącymi od Mieszkańca zakażonego SARS CoV-2 

oraz znajdującego się w kwarantannie, 

5) postępowania i obowiązki personelu, regulujące sprawy kwarantanny i izolacji 

pracownika, w tym obowiązkowej kwarantanny domowej i izolacji, 

6) postępowania pracodawcy i obowiązki personelu pozostającego na kwarantannie 

domowej lub w izolacji, po otrzymaniu dodatniego wyniku testu na obecność COVID-

19). 

7) utrzymania dostępu do świadczeń medycznych w czasie pandemii, 

8)  przyjęcia Mieszkańca z ujemnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa.  

Dodatkowo w trosce o zdrowie Mieszkańców, Zarządzeniem Dyrektora Domu, 

zalecono, by personel na czas wystąpienia wzrostu zachorowalności powstrzymał się              

od podejmowania dodatkowej pracy w innych miejscach poza Domem Pomocy Społecznej    

w Lubuczewie 

W związku z podjęciem działań minimalizujących możliwość transmisji koronawirusa  

SARS CoV-2 w kwietniu i maju 2020 roku dokonano podziału Domu wyłaniając dwie strefy 

z podziałem na piętra. Wydzielone dwie części Domu stanowiły zabezpieczenie przed 

możliwością przenoszenia zakażenia przez personel. Pracownicy poruszali się poprzez 



wydzielone wejścia z zapleczem sanitarnym i szatnią. Specjalnie wytworzone śluzy, dawały 

możliwość pomiaru temperatury u personelu oraz bieżącej kontroli. Podział Domu 

uniemożliwił Mieszkańcom wzajemny kontakt. Ponadto wprowadzono dodatkowe czynności: 

- pracę zdalną dla części personelu, 

- ograniczono odwiedziny dla Mieszkańców oraz osób obcych, niebędących 

pracownikami na teren Domu, 

- zrezygnowano z wyjazdów na wszystkie zorganizowane imprezy kulturalno- 

oświatowe, 

- zajęcia grupowe z kręgu terapii zajęciowej, kulturalno–oświatowej i rehabilitacji  

ruchowej zastąpiono indywidualną pracą z Mieszkańcem, 

- dezynfekcje pomieszczeń przy użyciu środków na bazie alkoholu o szerokim 

spectrum działania, 

- dezynfekcje i specjalne postepowanie w zakresie przyjmowania przesyłek 

pocztowych oraz od rodzin Mieszkańców, 

- zakupiono sprzęt specjalistyczny, w tym m.in.: maty antybakteryjne,  zamgławiacze 

ultradźwiękowe, lampy bakteriobójcze, sterylizatory powietrza, 

- na wypadek konieczności podjęcia kwarantanny, zaopatrzono się w naczynia 

jednorazowego użytku. 

Zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  w Słupsku 

wprowadzono okresy odosobnienia Mieszkańców po pobytach  w szpitalach i wykonanie 

wymazów u wyżej wymienionych osób. Mieszkańcy przebywający w odosobnieniu byli stale 

obserwowani pod kątem wystąpienia niepożądanych objawów. 

    Na wniosek Domu pozyskano pomoc rzeczową w formie darowizny, m. in. w postaci 

przyłbic, maseczek jednorazowych, jednorazowych fartuchów, środków dezynfekcyjnych, 

rękawiczek do bieżącego użytku dla personelu.  

W okresie całego 2020 roku skorzystano z programów NFZ współfinansowanych               

z Unią Europejską - Europejskim Funduszem Społecznym w zakresie wsparcia finansowego 

kierowanego do personelu medycznego - pielęgniarek domów pomocy społecznej jak i dotacji 

Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania środków na zakup środków ochrony osobistej, 

zakupu sprzętu specjalistycznego w celu  doposażenia pomieszczeń. 



  Realizując projekty takie jak ,,Pomorskie ,SOS'', mające na celu zakup niezbędnych 

środków realizowano także programy wspierające pracę pracowników Domu. Celem projektu 

,,Pomorskie Pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej 

negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie 

szczególnego ryzyka, jaką stanowią nie tylko Mieszkańcy, ale i pracownicy domów pomocy 

społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę osobom 

starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym. 

Dom Pomocy Społecznej współpracuje do dnia dzisiejszego z: Powiatową Stacją 

Sanitarno - Epidemiologiczną w Słupsku, 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej                    

w Gdańsku, 7 Brygadą Obrony Wybrzeża, Wojskową Komendą Uzupełnień, Komendą Policji 

w Słupsku i Państwową Strażą Pożarną. Współpraca polega na zapewnieniu wsparcia                   

w zakresie realizacji usług opiekuńczych, zapewnienia ich ciągłości w momencie kiedy                

z różnych przyczyn kwarantanny lub izolacji pracowników mogłoby dojść do braków 

kadrowych przy wypełnianiu zadań związanych  z opieką nad Mieszkańcami Domu. 

W zakresie zadań związanych z profilaktyką COVID-19 Mieszkańcy i pracownicy 

Domu  mieli wykonane bezpłatne testy Real RT-PCR i testy antygenowe w ramach 

bezpłatnego programu profilaktycznego. Testy te przeprowadziła firma Copernicus                  

a finansowane były z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, a także z dotacji z budżetu 

państwa i z rezerwy celowej dla Powiatu Słupskiego, przeznaczone dla jednostek, które        

do końca grudnia 2020 r. nie wykazały żadnego zakażenia koronawirusem u Mieszkańców. 

Pozwoliły natomiast na wykrycie zakażenia wśród pracowników i spowodowały podjęcie 

odpowiednich działań związanych z izolacją, bądź kwarantanną. Do końca grudnia 2020 roku 

żaden z Mieszkańców Domu nie był hospitalizowany w związku z zakażeniem 

koronawirusem i nie zanotowano żadnego zgonu u Mieszkańca spowodowanego              

SARS  CoV-2 (COVID-19). 

Rok 2020 pokazał nam, jak wielu mamy przyjaciół: osób i instytucji wspierających 

nasz Dom w trudnym okresie zagrożenia koronawirusem. Dobre słowa i wsparcie rzeczowe   

w postaci środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji i innych produktów popłynęły 

do nas z całego kraju. Już od początku pandemii otrzymywaliśmy przesyłki z maseczkami 

ochronnymi, również tymi własnoręcznie uszytymi, przyłbicami, rękawiczkami 

jednorazowymi, środkami do dezynfekcji. W bardzo trudnym początkowym okresie trwania 

pandemii wsparli nas m.in.: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Starostwo Powiatowe 

w Słupsku, PCPR w Słupsku, Urząd Gminy Słupsk, Rada Seniorów Gminy Słupsk, 



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku, Sołtys i mieszkańcy wsi Lubuczewo, 

Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, 

Fundacja „Mimo Wszystko” Anny Dymnej, Fundacja „Polsat”, Fundacja „Siepomoga”, 

Fundacja „Kawałek Nieba”, Warszawski Hackerspece, „Aerosol Service” Sp. z o.o.                  

w Charnowie, Sedlak Promotion Events w Krakowie, „Clovin” S.A. w Czyżewie, 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe, sołectwo Możdżanowo oraz wiele osób 

prywatnych. Ogółem wartość otrzymanej pomocy w formie rzeczowej oszacowaliśmy          

na kwotę 95.388,24 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

 Pandemia zrodziła przede wszystkim wiele wyzwań. Musieliśmy dostosować się      

do panujących obecnie warunków, a także zaproponować pracownikom i Mieszkańców nowe 

zasady funkcjonowania Domu. Priorytetem było zapewnienie całodobowej opieki                    

i zagwarantowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim Mieszkańców                

i pracownikom.  

 

 

 


