DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. ROBA INJA w ŚWIDNIKU
Tel. Główny Specjalista DTO: 42; Pracownicy Socjalni: 33; Psycholog: 41

Świdnik, dnia 23.07.2019r.
SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DZIAŁU
TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO ZA II KWARTAŁ 2019r.
Mieszkańcy DPS w Świdniku (okres 01.04.2019r. do 30.06.2019r.)
Stan na dzień 30.06.2019r.
Dom “Maria” – 37 mieszkańców
Dom “Elżbieta” – 33 mieszkańców
Dom “Agata” – 29 mieszkańców
Dom “Iwona” – 37 mieszkańców
Liczba mieszkańców ogółem: 136 osób
Zgony i przyjęcia nowych mieszkańców
Przyjęto mieszkańców: 2
Łukasz K. – 09.05.2019r.
Aleksander M. – 18.06.2019r.
Zgony: 0
Przeniesienia: 0
Rezygnacja: 1
Tomasz W. – 08.04.2019r. – na wniosek matki (opiekuna prawnego) powrócił do domu
rodzinnego.
Źródło dochodu mieszkańców:
renta socjalna: 115 osób
renta rodzinna: 40 osób
renta inwalidzka: 14 osób
zasiłek stały:
4 osoby
alimenty:
2 osoby
emerytura:
2 osoby
bez dochodu:
1 osoba
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Współdziałanie

I.

Termin

Działanie
5 mieszkańców wyjeżdżało na Koncert do Domu Pomocy Społecznej dla Osób
04.04.2019 r. Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie - koncert z cyklu Poranki muzyczne na Recital
Fortepianowy pana M. Dąbrowskiego.
Chętni mieszkańcy, wspólnie z zaproszonymi koleżankami z DPS w Wygnanowicach
wysłuchali koncertu z cyklu „Terveiset Suomesta – Pozdrowienia z Finlandii”
08.04.2019 r. Z repertuarem piosenek typu biesiadnego wykonywanych po polsku i po fińsku wystąpili
państwo J. Dobrowolski – akordeon i śpiew oraz H. Parkkonen – flet
i śpiew.
2 mieszkańców, pod opieką terapeuty zajęciowego, wyjeżdżało na przedświąteczny
10.04.2019 r.
kiermasz do Starostwa Powiatowego w Świdniku.
3 mieszkańców - uczestników WTZ PSONI w Świdniku, wyjeżdżało do Lublina na
14.04.2019 r. Spotkanie Artystów Nieprzetartego Szlaku.
16.04.2019 r. 6 mieszkańców wyjeżdżało na cmentarz do Nasutowa – porządkowali groby rodzinne.
46 mieszkańców wyjeżdżało do kina „LOT” w Świdniku na film pt. „Miłość
i Miłosierdzie”.
Chętni mieszkańcy z poszczególnych Domów wzięli udział w uroczystym poświęceniu
20.04.2019 r. pokarmów w Kaplicy na terenie DPS.
17.04.2019 r.

21.04.2019 r.- W miłej i spokojnej atmosferze mieszkańcy spędzili Święta Wielkanocne.
22.04.2019 r.
25.04.2019r. 2 mieszkańców wyjeżdżało z WTZ PSONI do Kodnia.
Po raz siódmy, rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Świdniku. W turnieju wzięło udział 10 mieszkańców. Pierwsze
25.04.2019 r.
miejsce zdobył pan Cezary – mieszkaniec Domu „Agata”. Puchar, dyplomy oraz nagrody
dla wszystkich uczestników turnieju wręczył p.o. dyrektora DPS.
W Domu „Iwona” zostało zorganizowane spotkanie grupy koedukacyjnej. W spotkaniu
udział wzięło 7 mieszkanek z DPS w Wygnanowicach.
2 mieszkańców – uczestników WTZ PSONI w Świdniku, wyjeżdżało do Domu Kultury
07.05.2019 r. LSM w Lublinie na galę z okazji Światowego Dnia Inwalidy.
25.04.2019 r.

10.05.2019 r.

2 mieszkańców - uczestników WTZ PSONI w Świdniku wyjeżdżało do Warszawy na IV
Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych. Uczestnicy zdobyli wyróżnienia wokalne.

6 mieszkańców wyjeżdżało do Świdnika na „XXI Festyn Integracyjny – Dzień Godności
12.05.2019 r. 2019” zorganizowany przez PSONI Koło w Świdniku.
15.05.2019 r.
22.05.2019 r.
26.05.2019 r.
01.06.2019 r.
07.06.2019 r.
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2 mieszkańców wyjeżdżało razem z opiekunem na cmentarz do Markuszowa –
porządkowali groby rodzinne.
22 mieszkańców wyjeżdżało na XX Pielgrzymkę Środowisk Pomocy Społecznej do
Sanktuarium Św. Stanisława w Górecku Kościelnym.
Uprawnieni mieszkańcy uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dla mieszkańców Domu „Agata” zorganizowano spotkanie integracyjne przy grillu.
4 mieszkańców wyjeżdżało na uroczystości z okazji 40-lecia działalności Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozicach Dolnych.

13 mieszkańców, uczestników WTZ SIS w Mełgwi i WTZ PSONI w Świdniku wzięło
11.06.2019 r. udział w VII Ulicznym Happeningu poświęconym Profilaktyce Zdrowia Psychicznego,
zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II”.
Mieszkańcy otrzymali nagrody za pracę w Programie Psychospołecznej Rehabilitacji
12.06.2019 r.
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Świdniku.
12.06.2019 r.- Mieszkaniec pawilonu Elżbieta wyjeżdżał z ZAZ Misericordia w Lublinie na
19.06.2019 r. tygodniową wycieczkę do Rumunii.
Odbyło się kwartalne zebranie z rodzinami mieszkańców. W zebraniu udział wzięły rodziny
15.06.2019 r.
15 mieszkańców.
39 mieszkańców wspólnie z opiekunami i księdzem kapelanem wyjeżdżało na
17.06.2019 r.
Pielgrzymkę do Wąwolnicy.
20.06.2019 r.- Mieszkaniec wyjeżdżał wspólnie z uczniami i personelem pedagogicznym Ośrodka
04.07.2019 r. Szkolno - Wychowawczego w Świdniku na turnus rehabilitacyjny do Dźwirzyna.
25.06.2019 r. 10 mieszkańców wyjeżdżało z WTZ PSONI na czterodniową wycieczkę do Kotliny
28.06.2019 r. Kłodzkiej.
26.06.2019 r. 2 mieszkańców wyjeżdżało na cmentarz do Stężnicy - na groby rodzinne.
Dla mieszkańców DPS został zorganizowany Plener malarski: „Malowane na ….”
Motywem przewodnim pleneru był: „Świat podwodny”. W imprezie uczestniczyli
28.06.2019 r.
zaproszeni goście z Domów Pomocy Społecznej: z Wygnanowic, Krzesimowa oraz z
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów w Lublinie.
II.
Leczenie mieszkańców
Mieszkańcy DPS w Świdniku nadal korzystają z opieki lekarskiej PLR „Analco” w Świdniku.

W II kwartale 2019 roku zamówiono 28 wizyt domowych. Odbyło się 163 konsultacje mieszkańców
(niektórych mieszkańców konsultowano kilkukrotnie).
Zgodnie z zaleceniami lekarskimi wykonywano:
Badania poziomu cukru z użyciem glukometru, kontrolowano ciśnienie krwi, raz w tygodniu –
u 11 mieszkańców,
•
Badania laboratoryjne – wykonano 42 badania mieszkańców ( u niektórych kilkakrotnie),
•
USG jamy brzusznej – u 8 mieszkańców,
•
USG jąder – u 1 mieszkańca,
•
CT kręgosłupa – u 1 mieszkańca,
•
Badanie Doppler kończyn – u 2 mieszkańców
•
EKG – u 3 mieszkańców,
•
MR głowy – u 1 mieszkańca,
•
RTG klatki piersiowej – u 4 mieszkańców,
•
TK głowy – u 4 mieszkańców,
•
Tomografię głowy – u 4 mieszkańców,
Lekarz rodzinny kierował na konsultacje do poradni specjalistycznych.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Łącznie odbyło się konsultacji:
dermatologicznych – 6
kardiologiczne - 2
chirurgicznych - 23
chirurg naczyniowy – 1
laryngologicznych - 5
stomatologicznych - 19
neurologicznych – 35
chorób zakaźnych – 1

•
•
•
•
•
•
•
•

polineuropaty - 2
ortopedyczne – 5
hematologiczne – 6
okulistycznych - 7
urologicznych – 5
protetyczna – 1
endokrynologiczne – 2
neurochirurgiczne – 1

Mieszkańcy korzystali z usług stomatologicznych w praktyce „Sanodent” i „Arete” w Świdniku.
W trudnych przypadkach korzystano z usług Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie,
Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie, w Poradni „Medicos” ul. Onyksowa w Lublinie. Łącznie odbyło
się 19 konsultacji oraz 5 zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym, u 7 kolejnych mieszkańców
wykonano przegląd stomatologiczny i wyznaczono terminy następnych zabiegów w znieczuleniu
ogólnym.
Opiekę neurologiczną nad mieszkańcami sprawuje dr I. Kowal. W czasie 8 wizyt skonsultowała
35 mieszkańców.
Opiekę psychiatryczną nad mieszkańcami Domu Pomocy w II kwartale sprawowała dr A. Domańska.
Przyjeżdżając sześciokrotnie na wizyty w II kwartale skonsultowała 76 mieszkańców (niektórych
kilkakrotnie). W trudnych i nagłych sytuacjach kontaktowano się z lekarzem psychiatrą telefonicznie.
W okresie sprawozdawczym tj. w II kwartale 2019 r.:
•

nie zastosowano przymusu bezpośredniego.

•

30 razy korzystano z usług Pogotowia Ratunkowego oraz 1 raz korzystano z usług lekarza opieki
nocnej i świątecznej ze Świdnika.

•

hospitalizowanych było 18 mieszkańców (Szpital Powiatowy w Świdniku, Szpital
Neuropsychiatryczny w Lublinie), w tym kilku mieszkańców - wielokrotnie. Podczas pobytu
w szpitalu mieszkańcy byli odwiedzani przez personel DPS. Pielęgniarki, opiekunki oraz
opiekunowie prawni utrzymywali kontakt osobisty lub telefoniczny z lekarzami. O pobycie
mieszkańca w szpitalu była informowana rodzina. Mieszkańcy korzystali również z usług
rehabilitanta, zabiegów rehabilitacyjnych i laseroterapii. Pielęgniarki prowadziły działania
profilaktyczne tj. pomiar ciśnienia, wagi ciała oraz kontrolę czystości skóry mieszkańców.

Wypisane przez lekarzy recepty były realizowane, zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych,
w firmie „Nasza Apteka sp. z o.o.” z Lublina. Lekarz rodzinny wypisywał również wnioski na
pieluchomajtki, które były realizowane przez Specjalistyczny Sklep Medyczny „Medicus” z Lublina.

III.

Działalność terapeutyczna

W drugim kwartale 2019 roku w zajęciach pracowni plastycznej i technik różnych uczestniczyło
18 mieszkańców.
W okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. realizowane były zajęcia wg. planu sporządzonego na rok
2019. Z rocznego planu zajęć dla Pracowni Plastycznej i Technik Różnych wypracowane zostały
następujące założenia:
Z zakresu arteterapii:
- malarstwo akrylowe, na szkle, płótnie, papierze, kartonie, formach przestrzennych, posługiwano się
pędzlami, gąbkami, szpachelkami i stemplami.
- rysunek kredkami pastelowymi, ołówkowymi, świecowymi - tematyka prac różnorodna - dowolna,
- płaskorzeźby z tektury,
- mix – media – obrazy technikami mieszanymi,
- mozaika z plasteliny
- papieroplastyka.
Z zakresu ergoterapii:
- wyszywanie – haft krzyżykowy,
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-modelarstwo - projektowanie i wykonywanie makiet budynków o różnorodnej wielkości i architekturze,
Z zakresu socjoterapii:
- treningi higieniczne (mycia naczyń, zachowania czystości przy własnym stanowisku pracy),
- treningi interpersonalne (umiejętności prowadzenia rozmowy),
- kulinarne (przygotowywanie poczęstunku).
Z zakresu usprawniania motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, zajęcia mające na
celu usprawnianie funkcji poznawczych:
- nawlekanie koralików na nitkę,
- odrysowywanie od szablonu,
- wylepianie obrazów plasteliną,
- wykonywanie bibułkowych kuleczek,
- wylepianie obrazów kuleczkami z bibuły,
- kolorowanki antystresowe,
- wycinanki z papieru,
- wydzieranie - wyklejanie, wylepianie obrazka z plasteliny,
Z zakresu zajęć relaksacyjnych:
- muzykoterapia,
- filmoterapia,
- aromaterapia,
- biblioterapia.
- ludoterapia - układanie puzzli 500, 1000,1500 elementów.
W Pracowni były kontynuowane działania terapeutyczne mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej:
ćwiczenia poranne ogólno-usprawniające, dostosowane do możliwości uczestników.
W drugim kwartale działania w pracowni zostały nakierowane na przygotowanie prac na kiermasz
świąteczny (kartki i stroiki świąteczne).
04.04.2019 r. - uczestnicy pracowni plastycznej i technik różnych wspólnie z instruktorami wyjeżdżali na
koncert z cyklu „Poranki muzyczne” do Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
w Lublinie.
W drugim kwartale systematycznie odbywały się zajęcia w Interdyscyplinarnej Pracowni Terapeutycznej.
Zajęcia w pracowni prowadzone były dwa razy w tygodniu.
Udział w zajęciach brali: Bartosz G., Leszek K., Michał R., Erwin S., Piotr S., Robert W., Wiesław G.,
Łukasz K., Władysław Ż.
Na zajęciach w Pracowni Interdyscyplinarnej w ramach zajęć kulinarnych przygotowywano: sałatki, gofry,
naleśniki, zapiekanki, pizzę, ciasta, pasty kanapkowe, mufiny, racuchy drożdżowe. Natomiast w ramach
hortiterapii prowadzone były zajęcia na powietrzu: polegające na odchwaszczaniu zagospodarowanej
działki, wysadzaniu sadzonek warzyw na działkę.
•

W zajęciach pracowni stolarskiej uczestniczyło pięciu mieszkańców.

W drugim kwartale 2019 r. p. Andrzej P. opuścił część zajęć w pracowni stolarskiej, gdyż w okresie od
26.06.2019 r. przebywał na leczeniu w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.
•

W II kwartale do uczestnictwa w zajęciach pracowni środowiskowej zakwalifikowanych było
ośmiu mieszkańców.
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W zajęciach pracowni nie uczestniczył p. Łukasz, który po złamaniu kończyny dolnej w dalszym ciągu,
wg zaleceń lekarza, oszczędzał chorą kończynę, wymagał specjalistycznej rehabilitacji. Aktywnością
w czasie zajęć w pracowni wykazało się 3 mieszkańców. Podczas zajęć mieszkańcy zajmowali się
obserwacją wiosennej przyrody, oczyszczali teren wokół domów, spacerowali, oglądali filmy przyrodnicze,
rysowali i malowali rysunki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Mieszkańcy objęci Programem Psychospołecznej Rehabilitacji kontynuowali pracę na stanowisku
pomocnik gospodarczy. W programie wzięło udział 21 mieszkańców.
W II kwartale 2019 r. czterech mieszkańców podjęło pracę w Programie Psychospołecznej Rehabilitacji
(p. Sławomir – 16.05.2019 r., p. Adam – 06.05.2019 r., p. Łukasz – 16.05.2019 r., p. Arkadiusz – 24.05.2019
r.). Pan Arkadiusz od 06.06.2019 r. do 30.06.2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez placówki zewnętrzne
Do WTZ PSONI w Świdniku uczęszczało w minionym kwartale 8 mieszkańców. Od 01.02.2019r. do
30.04.2019 r. trzech mieszkańców, będących uczestnikami WTZ PSONI w Świdniku
realizowało blok szkoleniowy z zakresu aktywizacji zawodowej: „Akademia równych szans”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W kwietniu
realizowali program szkoleniowy polegający na indywidualnych konsultacjach psychologicznych oraz
odbyli szkolenie z zakresu pośrednictwa pracy. Pan Kamil, pan Daniel i pan Adam w drugim kwartale
pracowali w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ZAZ w Lublinie.
Do WTZ SIS w Mełgwi uczęszczało 5 mieszkańców.
Do Powiatowego Klubu Samopomocy „Tor” uczęszcza 1 mieszkaniec pan Józef.
W roku szkolnym 2018/2019 – 1 mieszkaniec kontynuował naukę szkolną w SOSW w Bystrzycy.
Zajęcia rehabilitacyjne w Centrum Rehabilitacyjnym w domu „Iwona” prowadzone były 3 razy
w tygodniu. W II kwartale korzystało z nich 34 mieszkańców DPS.
W okresie od 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., w Kaplicy DPS w Domu „Maria”, regularnie w piątki oraz
w niedziele odprawiane były Msze Święte. Uczestniczyli w nich chętni mieszkańcy ze wszystkich domów.
Ksiądz Kapelan spotykał się z mieszkańcami Domów na modlitwach i rozmowach.
Kontynuowane były spotkania grupy koedukacyjnej (mieszkanki DPS Wygnanowice, mieszkańcy DPS
w Świdniku). Spotkania grupy koedukacyjnej odbyły się: 25.04.2019 r., 07.06.2019 r., 28.06.2019 r.
Prowadzone były zajęcia w kawiarence internetowej oraz popołudniowe zajęcia świetlicowe i sportowo –
rekreacyjne. Dużą popularnością cieszą się: gra w tenisa stołowego oraz rozgrywki szachowe, także
w wersji on-line.
Systematycznie, raz w tygodniu, opiekunowie Domu „Maria” prowadzili zajęcia terapeutyczne dla osób
z wieloraką niepełnosprawnością.
W drugim kwartale, dla 7 - osobowej grupy mieszkańców Domu „Maria”, dla 12 – osobowej grupy
mieszkańców z Domu "Iwona" oraz dla 5 - osobowej grupy mieszkańców Domu „Agata” prowadzone były
zajęcia z dogoterapii. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, we wtorki.
Prowadzone były zajęcia grupy artystycznej „Reaktywacja”: ćwiczenia recytacji, ćwiczenia wokalne
przygotowujące i utrwalano role do występów z WTZ.
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W dniu 20.04.2019 r. - psycholog przeprowadziła szkolenie dla mieszkańców: „Szkodliwość spożywania
napojów alkoholowych” - 10 mieszkańców, w dniu 14.05.2019 r. szkolenie: „Radzenie sobie ze stresem”
- 10 mieszkańców oraz w dniu 12.06.2019 r. szkolenie: „Zdrowie – nawadnianie organizmu” – 10 osób.
Mieszkańcy wychodzili na spacery do lasu oraz po najbliższej okolicy. W ramach doskonalenia
umiejętności planowania zakupów i dysponowania pieniędzmi mieszkańcy wyjeżdżali na zakupy do
Lublina oraz Świdnika.
IV.

Praca socjalna

W drugim kwartale 2019 roku podejmowane były działania w pracy socjalnej z mieszkańcami jak i w ich
imieniu.
Kwiecień 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korespondencja i współpraca z PCPR - Sprawozdanie miesięczne dla Departamentu Pomocy i
Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Korespondencja z PFRON – sprawozdanie miesięczne.
Współpraca z pracownikami OPS w Kurowie oraz OPS w Wołominie w sprawie pana Tomasza.
Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Lublinie o leczenie bez zgody, dla pana Roberta.
Wyjazd do PCPR w Świdniku, celem złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla pana Roberta.
Kontakt z GOPS w Cycowie w sprawie urlopu pana Grzegorza.
Towarzyszenie panu Ernestowi w wyjeździe do Sądu Rejonowego w Kraśniku.
Kontakt z GOPS w Karczmiskach w sprawie przyjęcia do tut. Domu pana Łukasza.
Towarzyszenie panu Antoniemu podczas wyznaczonej Komisji Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku.
Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku celem dostarczenia decyzji pana
Zbigniewa oraz pana Andrzeja.
Wyjazd z panem Antonim do PCPR w Świdniku - odebranie orzeczenia.
Wyjazd do Świdnika po zakupy spożywcze dla mieszkańców: pana Arkadiusza, pana Jana oraz pana
Piotra.
Wyjazd z panem Piotrem do lekarza hematologa w Świdniku.
Wyjazd do Urzędu Skarbowego w Świdniku, w celu złożenia deklaracji PIT mieszkańców (pana
Adama, pana Piotra oraz pana Huberta),
Wyjazd z panem Krzysztofem do lekarza endokrynologa w Świdniku.
Kontakt z kuratorami oraz opiekunami prawnymi w sprawach dotyczących prowadzonej pracy
socjalnej oraz sporządzania wywiadów środowiskowych.
Rozmowy wspierające oraz wychowawcze z mieszkańcami DPS w Świdniku zgodnie z Kodeksem
etycznym pracownika socjalnego.

Maj 2019:
•
•
•
•
•
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Korespondencja i współpraca z PCPR - Sprawozdanie miesięczne dla Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Korespondencja z PFRON – sprawozdanie miesięczne.
Wyjazd do PCPR w Świdniku w sprawie złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla pana Roberta oraz
pana Andrzeja.
Wyjazd z panem Janem do szpitala ul. Jaczewskiego w Lublinie, na badania specjalistyczne.
Wyjazd z panem Janem i z panem Grzegorzem do szpitala, ul . Biernackiego w Lublinie, na badania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

specjalistyczne.
Wyjazd z panem Erwinem do szpitala ul. Herberta w Lublinie celem wykonania zleconych badań.
Wyjazd z panem Jerzym do NFZ, ul. Szkolna - złożenie wniosku.
Wyjazd z panem Janem do szpitala ul. Jaczewskiego w Lublinie, po odbiór wyników badań (TK
głowy).
Wyjazd po zakupy z panem Arkadiuszem.
Wyjazd do Szpitalu Neuropsychiatrycznego w Lublinie, w odwiedziny do pana Antoniego.
Obecność podczas głosowania mieszkańców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Wyjazd z panem Dariuszem i panem Łukaszem na wizytę do lekarza ortopedy oraz na RTG do
Przychodni Marmed w Świdniku.
Wspólny wyjazd pracownika socjalnego, psychologa oraz opiekuna Pawilonu „Elżbieta” do Gminy
Karczmiska w celu przywiezienia nowego mieszkańca pana Łukasza.
Kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS w Świdniku w sprawie pana Antoniego.
Wyjazd do NFZ w Lublinie w celu wyjaśnienia sprawy pana Marcina (dofinansowania do zakupu
aparatów słuchowych).
Wyjazd do PCPR w Świdniku celem złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla pana Piotra.
Wyjazd z panem Grzegorzem do ZUS w Świdniku - złożenie wniosku na Komisję.
Odwiedziny panów: Ryszarda i Adama w Szpitalu w Lublinie.
Towarzyszenie w powrocie ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie panu Andrzejowi i panu
Sebastianowi.
Złożenie wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie zasiłku
pielęgnacyjnego dla pana Roberta.
Złożenie wniosku do UM w Świdniku, o wydanie dowodu osobistego dla pana Pawła.
Towarzyszenie panu Robertowi podczas Komisji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Świdniku.
Wyjazd z panem Jackiem Żebrowskim na badania do Szpitala, ul. Herberta w Lublinie.
Towarzyszenie mieszkańcom: panu Arkadiuszowi i panu Andrzejowi w powrocie ze Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
Pomoc kuratorom/opiekunom prawnym w załatwianiu spraw dotyczących mieszkańców DPS.
Rozmowy wspierające i wychowawcze z mieszkańcami zgodnie z Kodeksem etycznym pracownika
socjalnego.

Czerwiec 2019:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Korespondencja i współpraca z PCPR - Sprawozdanie miesięczne dla Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Korespondencja z PFRON – sprawozdanie miesięczne.
Wyjazd pracowników socjalnych oraz psychologa do Gminy Rybczewice, celem określenia sytuacji
życiowej kandydata na mieszkańca, pana Aleksandra M. Z uwagi na trudną sytuację kandydata
podjęto niezbędne czynności służbowe i przyjęto ww. w trybie interwencyjnym.
Wyjazd pracowników socjalnych oraz psychologa do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie,
w celu określenia sytuacji socjalno-bytowej kandydata na mieszkańca, pana Stefana.
Pomoc panu Adamowi oraz panu Antoniemu w powrocie do Domu ze Szpitala
Neuropsychiatrycznego.
Pomoc panu Leszkowi w złożeniu wniosku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Świdniku, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Uczestnictwo w kwartalnym spotkaniu z rodzinami mieszkańców.
Wyjazd z panem Jerzym oraz panem Januszem na konsultację okulistyczną do Świdnika.
Wyjazd z panem Jackiem do Lublina na konsultację u lekarza neurochirurga.
Wyjazd do Świdnika na Komisję do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z mieszkańcami
panem Andrzejem oraz panem Robertem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyjazd z mieszkańcami na obchody 40-lecia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach
Dolnych.
Towarzyszenie mieszkańcom w wyjeździe pielgrzymkowym do Wąwolnicy,
Towarzyszenie mieszkańcom, panu Marcinowi i panu Sylwestrowi, Krzysztofowi, Andrzejowi,
Sylwestrowi podczas zabiegów stomatologicznych.
Wyjazd z mieszkańcami panem Zbigniewem i panem Kazimierzem do lekarzy specjalistów.
Wyjazd do Świdnika z panem Henrykiem i panem Piotrem na konsultację dermatologiczną.
Wyjazd do Poradni chirurgicznej w Świdniku z p. Krzysztofem, Markiem, Andrzejem oraz Janem.
Wyjazd do lekarza stomatologa z panem Arkadiuszem i panem Andrzejem.
Wyjazd z panem Ryszardem na badanie USG.
Wyjazd z panem Krzysztofem do Szpitala w Świdniku.
Wyjazd z panem Dariuszem do Poradni stomatologicznej w Świdniku.
Wyjazd z panem Zbigniewem do Poradni Lekarza Rodzinnego w Świdniku.
Wyjazd z panem Dariuszem do Poradni kardiologicznej w Lublinie.
Pomoc kuratorom/opiekunom prawnym w załatwianiu/pisaniu spraw bieżących dotyczących
mieszkańców tut. DPS.
Rozmowy wspierające i wychowawcze z Mieszkańcami zgodnie z Kodeksem etycznym
pracownika socjalnego.

W okresie sprawozdawczym, pracownicy socjalni uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach rodzin
z ich bliskimi oraz prowadzali rozmowy z rodzinami i osobami reprezentującymi mieszkańców dotyczące
ich spraw. Ponad to utrzymywali kontakt telefoniczny z rodzinami mieszkańców oraz ich przedstawicielami
ustawowymi. Prowadzili rozmowy z rodzinami oraz pracownikami OPS zainteresowanymi umieszczeniem
w DPS osób wymagających stałej, całodobowej opieki.
V.

Praca merytoryczna

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2019 roku odbyło się 19 posiedzeń Zespołu Terapeutyczno Opiekuńczego, które dotyczyły 32 mieszkańców.
Poza sprawami omawianych mieszkańców, w dniu 16.04.2019 r. odbyło się również posiedzenie Zespołu
Terapeutyczno-Opiekuńczego dotyczące wstępnej kwalifikacji mieszkańców na wycieczkę. W dniu
30.04.2019 r. odbyło się posiedzenie dotyczące uaktualnienia listy mieszkańców mogących bezpośrednio
dokonywać wypłaty pieniędzy depozytowych z kasy.
W dniu 16.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Terapeutyczno–Opiekuńczego dotyczące
podsumowania zajęć rehabilitacji społecznej mieszkańców Domu „Elżbieta” i „Agata” oraz Zespół
Terapeutyczno–Opiekuńczy dokonał podsumowania i oceny Programu Psychospołecznej Rehabilitacji
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Również w dniu 16.05.2019r. Zespół Terapeutyczno–
Opiekuńczy powtórnie przeanalizował i zakwalifikował mieszkańców na wyjazd na wycieczkę: Pojezierze
Suwalskie – Wilno – Augustów.
W dniu 20.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Terapeutyczno–Opiekuńczego, dotyczące
podsumowania zajęć rehabilitacji społecznej mieszkańców Domu „Maria i „Iwona”. Dnia 28.05.2019 r.
odbyło się posiedzenie Zespołu Terapeutyczno–Opiekuńczego dotyczące kwalifikacji mieszkańców do
Programu Psychospołecznej Rehabilitacji Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. W dniu 29.05.2019 r.
odbyło się posiedzenie dotyczące kwalifikacji mieszkańców na wyjazdy na „Orlik”.
W drugim kwartale 2019 r. odbyło się 11 spotkań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, dotyczących
wyboru mentorów oraz wprowadzenia nowych Indywidualnych Planów Wsparcia dla 10 mieszkańców:
W drugim kwartale 2019 r. odbyły się spotkania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego, dotyczące
określenia możliwości zapewnienia usług opiekuńczo – terapeutycznych dla kandydatów na mieszkańców:
pp. Łukasza, Aleksandra, Stefana.
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Przeprowadzone zostały badania psychologiczne i przygotowane opinie psychologiczne dla 25
mieszkańców.
Psychoterapią krótkotrwałą i długotrwałą p. psycholog objęła 51 mieszkańców. W II kwartale 2019r. odbyły
się 3 spotkania Rady Mieszkańców DPS z opiekunem merytorycznym (psycholog), oraz 3 spotkania Rady
Mieszkańców z dyrektorem.
Kontynuowano współpracę z placówkami, do których uczęszczają mieszkańcy DPS: WTZ SIS w Mełgwi,
WTZ PSONI w Świdniku, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Świdniku, Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno–Wychowawczym w Bystrzycy.
15 czerwca 2019 r. odbyło się drugie w tym roku zebranie kwartalne z rodzinami mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Świdniku. Gości przywitał p.o. dyrektora, przedstawił program zebrania i omówił
bieżące sprawy domu. Następnie p. psycholog, opowiedziała o szkoleniach pracowniczych poszerzających
kompetencje personelu Domu, przeprowadzonych w latach 2018 – 2019.
Po tej części zebrania, w ramach zaproponowanej dyskusji, rodziny mieszkańców zgłosiły potrzebę
przeprowadzenia szkolenia lub pogadanki na temat opieki, obowiązków i uprawnień kuratora/opiekuna
prawnego a także na temat uzależnień. Na zakończenie zebrania wszyscy uczestnicy spotkania zostali
zaproszeni na wspólne grillowanie, podczas którego rozmawiano o sprawach bieżących dotyczących Domu
i mieszkańców.
VI.
Kontrole:
29.05.2019 r. – kontrola Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.
05.06.2019 r. - kontrola dyscypliny pracy.
VII.

Szkolenia:

W dniach 08.05.2019 r. i 21.05.2019 r. – 36 pracowników Działu Terapeutyczno–Opiekuńczego zostało
przeszkolonych z zakresu BHP na stanowisku pracy.
07.06.2019 r. – szkolenie „Specyfika i metody pracy oraz wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością
sprzężoną” – 33 pracowników Działu Terapeutyczno–Opiekuńczego. Szkolenie dofinansowane
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
14.06.2019 r .- 2 pracownice Działu Terapeutyczno–Opiekuńczego ukończyły trzy miesięczny kurs:
„System językowo – migowy” (SJM).
29.06.2019 r. – pracownik socjalny ukończyła studia podyplomowe z zakresu: „Organizacja pomocy
społecznej”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.2012 r.”.
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