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Dom Pomocy Społecznej w Rzetni świadczy usługi: 

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: 

a) miejsce zamieszkania, 

b) wyżywienie, 

c) odzież i obuwie, 

d) utrzymanie czystości; 

2) opiekuńcze, polegające na: 

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

b) pielęgnacji, 

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

3) wspomagające, polegające na: 

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, 

c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, 

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną                                

i społecznością lokalną, 

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, 

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie 

mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego 

usamodzielnienia, 

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, 
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i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na 

niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego,             

o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom 

dostępności do informacji o tych prawach, 

k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. 

I. Działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza.  

  W 2017r. mieszkańcy DPS Rzetnia mieli zapewniony stały dostęp do usług 

medycznych w ramach Indywidualnej Praktyki Lekarza POZ przy Spółdzielni Inwalidów 

Pomoc w Ostrzeszowie. Usługi były realizowane na terenie Domu, wizyty lekarza rodzinnego 

odbywały się  raz w tygodniu w każdy wtorek i w razie potrzeby na wezwanie. Mieszkańcy 

korzystali z konsultacji lekarzy specjalistów zgodnie z zaleceniami. W nagłych przypadkach 

w godzinach wieczornych od godz. 18.00 – 8.00, w soboty, niedzielę i święta korzystano ze 

świadczeń pogotowia ratunkowego.  

Okresowo najczęściej co 3 miesiące, mieszkańcy korzystali z konsultacji lekarza 

neurologa. Co 2 tygodnie, na terenie Domu odbywały się wizyty logopedy, w których 

uczestniczyli mieszkańcy zgodnie z zaleceniem lekarskim.  

Całodobowa opieka pielęgniarska realizowana była przez pielęgniarki zatrudnione 

przez Dom. Na dzień 31.12.2017r. Dom zatrudniał 4 pielęgniarki na pełny etat i 4 pielęgniarki 

na ½ etatu. Przez cały rok pielęgniarki uczestniczyły w realizacji zadań związanych                        

z zapewnieniem opieki i leczenia oraz wykonywały zlecenia lekarskie (iniekcje, pobieranie 

materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych itp.).  Na bieżąco monitorowały 

potrzeby pielęgnacyjne mieszkańców, realizowały czynności w ramach pomocy doraźnej               

i wykonywały specjalistyczne opatrunki. Zapewniały stałą opiekę farmakologiczną. 

Uczestniczyły wraz z kierownikiem Działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w wizytach 

lekarskich mieszkańców. Pielęgniarki uczestniczyły w konsultacjach u lekarzy specjalistów 

poza terenem Domu, przygotowywały mieszkańców do badań diagnostycznych.  

Dom pomagał mieszkańcom w stałym dostępie do świadczeń zdrowotnych.                

Na specjalistyczne konsultacje i do szpitali mieszkańcy mogli wyjeżdżać korzystając                       

z transportu Domu.  

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17087802?unitId=art(37)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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W ramach porozumienia zawartego z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej i Terapii 

Uzależnień „REMEDIUM”   odbywały się indywidualne i grupowe  spotkania z terapeutą do 

spraw uzależnień. 

W placówce prowadzona była również rehabilitacja lecznicza. Zgodnie                                 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r.,                          

w sprawie domów pomocy społecznej ośrodek świadczy usługi wspomagające polegające na 

podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców  oraz zapewnieniu pomieszczenia do 

rehabilitacji. 

Świadczenie usług fizjoterapeutycznych – rehabilitacja ruchowa prowadzona była                      

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mieszkańca. Głównie opierała się na pracy                           

z podopiecznymi ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, niewydolnością 

krążeniowo-oddechową oraz afazją. Wybór metody rehabilitacji był zawsze uzależniony od 

fizycznego i psychicznego stanu mieszkańca.  Świadczenie usług z zakresu fizjoterapii 

odbywało się 5 razy w tygodniu w godzinach 7.00 – 15.00 w gabinetach fizjoterapii,  w sali 

gimnastycznej, przed pawilonem mieszkalnym oraz w pokojach mieszkańców tzw. 

fizjoterapia przyłóżkowa. 

 Prawidłową i fachową opiekę w zakresie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych 

zapewniała przeszkolona kadra pracowników. Całodobowa opieka personelu, obok czynności 

ściśle pielęgnacyjnych, skupiała się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Pracownicy Domu udzielali pomocy mieszkańcom w wykonywaniu podstawowych 

czynności życiowych przy uwzględnieniu ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz 

indywidualnych potrzeb. Usługi te obejmowały między innymi:  

-  karmienie,  

- pojenie,  

- ubieranie,  

- zapewnienie higieny osobistej (wykonywanie toalety porannej, wieczornej, kąpiele, 

golenie, obcinanie paznokci, czesanie itp.),  

- zmiana ręczników, 

- zmiana bielizny pościelowej, 

- pomoc w przemieszczaniu  się – dotyczy to w szczególności osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich,  

Placówka zapewniała mieszkańców posiłki  zgodnie ze zleceniem lekarskim. 

Jadłospisy tworzone były z uwzględnieniem diet według poniższego wykazu: 

- dieta normalna – 30 osób 
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- dieta łatwostrawna wątrobowa – 11 osób 

- dieta wątrobowa bogata w żelazo – 1osoba 

- dieta wątrobowo cukrzycowa – 6 osób 

- dieta wątrobowo cukrzycowa bez kaszy i ryżu – 1 osoba 

- dieta bogato -białkowa półpłynna – 2 osoby 

- dieta wegetariańska – 1 osoba 

- dieta wątrobowa bezmleczna- 4 osoby 

- dieta wątrobowa uzupełniona w potas i sód – 1 osoba 

- dieta wątrobowa bezmleczna z ograniczeniem fosforanów – 1 osoba 

- dieta normalna półpłynna – 2 osoby 

- dieta półpłynna wątrobowa – 2 osoby 

- dieta półpłynna bezmleczna – 1 osoba 

- dieta płynna bogato białkowa – 1 osoba  

 Dodatkowo mieszkańcy mieli do dyspozycji podstawowe produkty żywnościowe ( tj. 

pieczywo, masło, dżem, pasztet, herbata itp.). Produkty  dostępne były w kuchence 

podręcznej, do której mieszkańcy mają dostęp przez całą dobę. Organizowane były też 

dodatkowe posiłki tj. grill, poczęstunek podczas festynów, uroczystości. Podstawowe posiłki 

wydawane  były przez personel kuchenny na stołówce. Mieszkańcy, którzy ze względu na 

stan zdrowia nie mogli lub nie chcieli spożywać posiłków na stołówce, otrzymywali posiłki             

w pokojach, część mieszkańców była karmiona przez dyżurujący personel.  

 

II. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. (Dz. U. 

z 27.08.2012r, poz. 964 ze zm.) w sprawie domów pomocy społecznej, w Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni powołany został zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Podstawowym 

zadaniem zespołu jest opracowywanie Indywidualnych Planów Wsparcia (IPW) 

mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami ich realizacja. 

Do dnia 17 września 2017 roku w DPS w Rzetni funkcjonował: 

 Zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy na rzecz Mieszkańców Aktywnych                     

 Zespół na rzecz Mieszkańców Małoaktywnych i Niechętnych                                               

 Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy na rzecz Mieszkańców Nieaktywnych                          

i Leżących 
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Spotkania zespołów odbywały się według zaplanowanego wcześniej harmonogramu                       

z uwzględnieniem pracowników pierwszego kontaktu a termin spotkań wynikał                      

z terminu realizacji wytyczonych wcześniej celów.  

 Na mocy Zarządzenia Nr 20/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni                

z dnia 18 września 2017 roku powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy z podziałem na 

grupy robocze. Każda grupa robocza ma wyznaczonego koordynatora. Indywidualne Plany 

Wsparcia prowadzone są dla wszystkich mieszkańców Domu. Spotkania grup roboczych 

odbywały się przynajmniej raz w miesiącu, na spotkaniach omawiano  stan psychofizyczny 

mieszkańców, rozpoznawano potrzeby i omawiano stopień realizacji wyznaczonych celów. 

Spotkania protokołowane były przez koordynatora danej grupy roboczej. Co najmniej raz na 

dwa miesiące odbywały się spotkania koordynatorów. Działania wynikające                                     

z Indywidualnego Planu Wsparcia koordynował pracownik Domu, zwany pracownikiem 

pierwszego kontaktu wskazany przez mieszkańca. 

Pracownik pierwszego kontaktu zobowiązany jest do systematycznych spotkań                                

z mieszkańcami, wspierania ich w trudnych sytuacjach, aktywizowania                                              

i motywowania do różnych działań. Jest on także rzecznikiem spraw i praw mieszkańca. 

Celem jego pracy jest, więc spersonalizowana opieka, niwelacja osamotnienia                                     

i anonimowości mieszkańca. Pracownik pierwszego kontaktu dąży do bliższego poznania 

mieszkańca i zorganizowania nad nim  opieki  poprzez zaplanowanie i prowadzenie 

indywidualnego planu wsparcia, który ma na celu: 

- indywidualne spojrzenie na każdego mieszkańca Domu, 

- wspólne, jednakowe oddziaływanie całego personelu na mieszkańca, 

- skuteczniejsze opiekowanie się mieszkańcem oraz  współpracę personelu. 

Plany te na bieżąco są uzupełniane, a pojawiające się problemy i różnorodne kwestie 

omawiane są podczas comiesięcznych spotkań zespołu terapeutyczno –opiekuńczego, który 

bezpośrednio zajmuje się wspieraniem mieszkańców. 
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III. Działalność kulturalno – oświatowa i terapeutyczna. 

 

Jedną z form działalności DPS jest świadczenie usług wspomagających                              

i wspierających tj.:, aktywizowanie, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, pomoc          

w nawiązywaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie bezpieczeństwa. 

DPS respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych. 

Racjonalne spędzenie wolnego czasu to najlepsza forma terapii zapobiegająca przedwczesnej 

starości i alternatywa na zobojętnienie i rezygnację. Aktywny mieszkaniec mimo wieku ma 

poczucie przydatności i z reguły odznacza się lepszą kondycją psychosomatyczną. 

Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz włączanie mieszkańców w ich 

przygotowanie spełniania nie tylko funkcję rozrywkową, ale także terapeutyczną. Pozwala 

odreagować przykre napięcia, tworzy warunki do odnowy sił, mobilizuje do wysiłku, daje 

szansę na odbudowę zachwianego poczucia własnej wartości. 

 

Formy aktywizacji mieszkańców. 

 

Lp Formy aktywizacji (terapii zajęciowej) 

1. Udział w spotkaniach integracyjnych 

2. Udział w imprezach poza budynkiem DPS 

3. Wycieczki 

4. Udział w imprezach okolicznościowych (imieniny, urodziny, inne) 

5. Udział w zbiorowych i indywidualnych praktykach religijnych 

6. Słuchanie audycji radiowych 

7. Czytelnictwo: książki, czasopisma, prasa. 

8. Samokształcenie :rozwiązywanie krzyżówek 

9. Udział w zajęciach kulinarnych – kuchnia terapeutyczna 

10 Spacery 

11 Oglądanie telewizji 

12 Gry planszowe; warcaby, szachy 

13 Muzykoterapia – śpiew, próby występów, słuchanie muzyki 

14 Udział w pracach porządkowych  

 

Koszty wyjazdów i uczestnictwo mieszkańców w różnego rodzaju imprezach 

kulturalnych finansowane były głównie ze środków uzyskanych przez Stowarzyszenie 

„Jesteśmy dla Ciebie” działające przy DPS w Rzetni. 

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z podręcznej biblioteki znajdującej się 

na terenie placówki  w pokoju gościnnym. 

Z okazji świąt (np. Wielkanocy, Dnia Kobiet, itp. ) organizowane są uroczyste 

akademie,  podczas których mieszkańcy prezentują przygotowane programy artystyczne,  

które maja na celu podnieść ich samoocenę. 
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Dużą popularnością cieszą się organizowane potańcówki z różnych okazji, odwiedziny 

mieszkańców z innych DPS,  oraz odwiedziny dzieci z okolicznych szkół. 

We wszystkich zajęciach mieszkańcy biorą udział dobrowolnie, zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami i możliwościami psychofizycznymi. 

 

Wykaz zabaw i wycieczek, w których uczestniczyli mieszkańcy DPS  w Rzetni w roku 2017r. 

 

Lp.   Nazwa organizowanego wyjazdu data 

    1. Wyjazd do Kępna do ŚDS na zabawę 17.01.2017r. 

   2. Wyjazd do DPS w Marszałkach – zabawa w stylu lat 20-tych 15.02.2017r. 

   3. Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacji „Na Wzgórzu” w Parzynowie 04.04.2017r. 

   4. Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacji „Na Wzgórzu” w Parzynowie 11.04.2017r. 

   5. Wyjazd do DPS w Marszałkach – zawody sportowe 26.04.2017r. 

6. Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacji”Na Wzgórzu” w Parzynowie 16.05.2017r. 

7. Wyjazd do DPS w Psarach – XIII Święto Konwalii 19.05.2017r. 

8. Wyjazd do Kina Sokolnia na spotkanie z teatrem 24.05.2017r. 

9. Wyjazd do Parzynowa na Jubileusz 25 – lecia Kapłaństwa 28.05.2017r. 

10. Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacji „Na Wzgórzu” w Parzynowie 06.06.2017r. 

11. Wyjazd do Wysocka – 95 lecie DPS Ostrów Wlkp. 07.06.2017r. 

12. Wyjazd do Kotlina na I Integrację pt. „Z kulturą razem” 23.06.2017r. 

13. Wycieczka do Torunia i Ciechocinka 04.07.2017r. 

14. Wyjazd do Mini Zoo do Niedźwiedzia 13.07.2017r. 

15. Wyjazd do Mikorzyna na piknik 03.08.2017r. 

16. Wyjazd do Kalisza na II Piknik „Na ludową nutę” 09.08.2017r. 

17. Wyjazd do DPS w Marszałkach na „Senioriadę” 17.08.2017r. 

18. Wyjazd do Mikorzyna na odpust Św. Idziego 02.09.2017r. 

19. Wyjazd do Odolanowa (samochód marzeń- zabawa integracyjna) 06.09.2017r. 

20. Wyjazd do DPS w Kochłowach 70-lecie Domu 08.09.2017r. 
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21. Wyjazd na Pólko – Msza św. dla chorych 13.09.2017r. 

22. Wyjazd do Doruchowa na X Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata” 24.09.2017r. 

23. Wyjazd do DPS Psary – VII Turniej Warcabowy 26.09.2017r. 

24. Wyjazd do Ostrzeszowa do Cyrku  Korona  02.10.2017r. 

25. Wyjazd do Poznania – XV edycja konkursu plastycznego „Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych” 

12.10.2017r. 

26. Wyjazd do Parzynowa na Mszę Św. – Dzień Zaduszny 02.11.2017r. 

27. Wyjazd do Marszałek na Warsztaty teatralno – radiowe 09.11.2017r. 

28. Zabawa taneczna w stylu lat 60-tych i 70-tych w Kobylej Górze 14.11.2017r. 

29. Wyjazd do Marszałek na zabawę w stylu lat 80-tych 23.11.2017r. 

30. Wyjazd do Psar na zabawę Andrzejkową 29.11.2017r. 

31. Wyjazd do Psar na XI wystawę Bożonarodzeniową 14.12.2017r. 

 

 

Wykaz  imprez organizowanych na terenie naszego Domu w roku 2017r. 

 

Lp.   Nazwa organizowanych imprez data 

   1. Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP w Parzynowie 05.01.2017r. 

   2. 90 Urodziny mieszkanki Pani Kazimiry 19.01.2017 

   3. Koncert zespołu Jutrzenka z Kępna (wspólne śpiewanie kolęd) 20.01.2017r. 

   4. Urodziny mieszkanki Pani Anieli 23.01.2017r. 

   5. Odwiedziny Duszpasterskie (Kolęda) 24.01.2017r. 

   6. Zabawa Walentynkowa – wspólne biesiadowanie 14.02.2017r. 

7. Urodziny Pani Wandy i Pana Wojciecha  17.02.2017r. 

8. Tłusty Czwartek – pieczenie chruścików 23.02.2017r. 

9. Dzień Kobiet – występ mieszkańców 08.03.2017r. 

10. Imieniny Dyrektora oraz mieszkańca Pana Zbigniewa 17.03.2017r. 

11. Pierwszy Dzień Wiosny – topienie Marzanny  21.03.2017r. 
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12. Odwiedziny Zajączka Wielkanocnego – SP w Baranowie 12.04.2017r. 

13. Wielkanoc 17.04.2017r. 

14. Imieniny mieszkańców 24.04.2017r. 

15. Turniej warcabowy dla mieszkańców Domu 04.05.2017r. 

16. Urodziny Pana Stanisława  13.05.2017r. 

17. 40 Urodziny Pani Jolanty  18.05.2017r. 

18. Urodziny Pani Bogumiły 19.05.2017r. 

19. II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia – koncert w wykonaniu zespołu 

Artefakt z Poznania 

22.05.2017r. 

20. Urodziny Pana Roberta  08.06.2017r. 

21. Zabawa na Ludowo 11.06.2017r. 

22. 80 Urodziny Pani Władysławy 13.06.2017r. 

23. Urodziny Pana Pawła  22.06.2017r. 

24. Zabawa przy grillu 12.07.2017r. 

25. Wizytacja Ks. Biskupa Stanisława Napierały 27.09.2017r. 

26. Zabawa Andrzejkowa 08.11.2017r. 

27. Andrzejki -  przypomnienie tradycji Andrzejkowych 30.11.2017r. 

28. Święcenie nowego samochodu, obchody Mikołajek 06.12.2017r. 

29. Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP z Łęki Mroczeńskiej 18.12.2017r. 

30. Jasełka w wykonaniu dzieci ze SP z Baranowa 20.12.2017r. 

31. Wizyta przedstawicieli Koła Łowieckiego z Bralina  21.12.2017r. 

32. Spotkanie bożonarodzeniowe z przedstawicielami władz Powiatu 22.12.2017r. 

33. Wigilia 24.12.2017r. 

34. Sylwester 31.12.2017r. 

 

 
 

 

 



11 
 

Podstawowym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest aktywizacja 

mieszkańców,  nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. 

Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminuje 

monotonie dnia codziennego, nudę i pustkę. Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy 

Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Zajęcia mają 

charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych. W 2017r. zajęcie były 

prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej przy pomocy pracownika kulturalno-

oświatowego i wolontariuszy.  

 

 IV. Działalność socjalna.  

 W ramach działu socjalno-terapeutycznego realizowane były  następujące zadania: 

 przyjmowano mieszkańców do DPS 

- w  2016r.  przyjęto 14 osób w tym  6 kobiet i  8 mężczyzn 

- w roku 2017  przyjęto 6 osób w tym 5 mężczyzn, 1 kobiet 

 organizowano i pomagano w załatwieniu spraw pogrzebowych dla zmarłych 

mieszkańców,  

W 2016 roku z DPS odeszło 12 osób, 9 osób (zgon) w tym 5 mężczyzn i 4 kobiety,  3 osoby  

– przeniesienie do innego DPS (mężczyźni). 

Natomiast  w 2017 roku odeszło 6 osób, 5 osób (zgon) w tym 4 mężczyzn i 1 kobieta,                     

1 osoba – przeniesienie do innego DPS (mężczyzna) 

Ponadto pracownicy socjalni wykonywali następujące zadania: 

 przygotowywanie sprawozdań do PCPR, Urzędu Wojewódzkiego, Sądu Rejonowego, 

GUS, SAC – Statystyczna Aplikacja Centralna 

 wyjazdy z mieszkańcami na rozprawy sądowe 

 aktualizacja wywiadów środowiskowych u zasiłkobiorców - 2 x w roku 

 aktualizacja wywiadów środowiskowych w celu przedłużenia pobytu w DPS 

 aktualizacja wywiadów środowiskowych w celu zmiany decyzji o wysokości 

odpłatności za pobyt w DPS, w związku ze wzrostem dochodu 

 wystąpienie z wnioskami do MGOPS w Kępnie  o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego 

dla  mieszkańców 

 występowanie z wnioskami o przyznanie stopnia niepełnosprawności 
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 wymiana dowodów osobistych oraz wyrobienie nowych dla nowoprzyjętych 

mieszkańców  

 zakupy odzieży i artykułów spożywczych 

 wyjazdy na komisję lekarską do ZUS w Ostrowie Wlkp.  

 prowadzenie korespondencji w różnych sprawach dotyczących mieszkańców 

/zaległości płatnicze, spadki, ubezwłasnowolnienia, itp./ 

 stała współpraca z opiekunami prawnymi i rodzinami mieszkańców 

 odwiedziny mieszkańców przebywających na leczeniu w szpitalu 

 wyjazdy z mieszkańcami w odwiedziny do domów rodzinnych 

 udział w zebraniach samorządu mieszkańców 

 prowadzenie ewidencji rzeczy prywatnych mieszkańca 

 codzienny kontakt z mieszkańcami - rozwiązywanie bieżących problemów 

 wyjścia z mieszkańcami na zakupy indywidualne do sklepu 

 współuczestnictwo w opracowywaniu i realizacji IPWM 

 dokonywanie rozliczeń wydatków mieszkańców mniej samodzielnych, 

ubezwłasnowolnionych 

 prowadzenie odpłatności za pobyt w DPS 

 organizowanie imprez i spotkań kulturalno – towarzyskich, imprez 

okolicznościowych, zabaw na terenie Domu oraz udział w spotkaniach 

zorganizowanych poza Domem. 

 

V. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej.  

W Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, zamieszkują głównie osoby ze schorzeniami 

somatycznymi aczkolwiek w naszym Domu znajduje się grupa pensjonariuszy 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

Struktura wiekowa naszych mieszkańców na dzień 31.12.2017  przedstawiała się 

następująco: 

Wiek mieszkańców mężczyźni kobiety ogółem 

19-40 1 2 3 

41-60 18 1 19 
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  Średnia wieku mieszkańców na dzień 31.12.2017- wynosiła 65,06 

Źródła dochodów naszych mieszkańców na dzień 31.12.2017r. 

Źródło dochodu   Liczba osób pobierających świadczenie 

Renta 26 osób 

Emerytura 15 osób 

Zasiłek stały 23 osób 

 

Wykorzystanie miejsc w DPS w 2017r. 

61-74 19 6 25 

Powyżej 74 3 14 17 

Razem 41 23 64 

 

Miesiąc 

Stan wg 

starych 

zasad 

Stan wg 

nowych 

zasad 

Stan ogółem 

na koniec m-ca 

I/17 

 

23 41 64 

II/17 

 

23 41 64 

III/17 

 

23 41 64 

IV/17 

 

23 41 64 

V/17 23 41 64 
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  W roku 2017 odbyło się 13 zebrań Rady Mieszkańców, która jest  organem samorządu 

mieszkańców. Rada współpracowała z Dyrektorem, poprzez zgłaszanie postulatów                          

w sprawach: realizowania potrzeb bytowych, kulturalnych, organizowania terapii zajęciowej, 

rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, przestrzegania praw mieszkańców.  Miała 

wpływ między innymi na układanie jadłospisu, organizację imprez kulturalnych                            

i rozrywkowych itp. 

 

VI. Struktura zatrudnienia i szkolenia pracownicze.  

1) Komórki organizacyjne 

 

W strukturze organizacyjnej Domu występują następujące komórki organizacyjne:  

1) Dział Socjalno-Terapeutyczny 

-pracownik socjalny 

-instruktor kulturalno-oświatowy 

-instruktor terapii zajęciowej 

-kapelan   

2) Dział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

-pielęgniarki 

-opiekunki 

-pokojowe 

-technicy fizjoterapii 

3) Sekcja finansowo – księgowa 

VI/17 23 41 64 

VII/17 23 41 64 

VIII/17 23 41 64 

IX/17 23 41 64 

X/17 23 41 64 

XI/17 23 41 64 

XII/17 23 41 64 



15 
 

-główny księgowy 

-starsza księgowa 

4) Dział Administracyjno – Gospodarczy 

-inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i zaopatrzenia, 

-inspektor ds. obsługi administracyjno-biurowej, 

-pracownicy gospodarczy 

5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

LICZBA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

W RZETNI NA DZIEŃ  31.12.2017 r. 
osoby etaty 

DYREKTOR 
1 1 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO -  GOSPODARCZY     

Administracja 
6 6 

Pracownicy gospodarczy ( konserwator, robotnik wykwalifikowany) 
2 2 

Kierowca 
1 1 

DZIAŁ PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY     

Kierownik Działu 
1 1 

Pielęgniarki 
8 6 

Opiekunki 
12 12 

Pokojowe 
16 15,75 

Technik fizjoterapii 
3 2,5 

DZIAŁ SOCJALNO - TERAPEUTYCZNY     

Kierownik działu / pracownik socjalny 
1 1 

Pracownik socjalny 
1 1 

Instruktor terapii zajęciowej 
1 1 
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Starszy instruktor ds.. kulturalno-oświatowych 
1 1 

Kapelan 
1 0,25 

RAZEM: 
55 51,5 

1 osoba  - urlop rodzicielski 

2 osoby -  urlop wychowawczy 

1 osoba – świadczenie rehabilitacyjne 

2 osoby – urlop bezpłatny ( 01.11.2017 – 31.12.2017) 

 

2) Szkolenia pracownicze                     

Lp.  Szkolenia na dzień 31.12. 2017r. Liczba osób Uwagi 

1. „ Szkolenie zawodowe w zakresie urządzeń  

cieplnych gr 2 palacze CO.” 

3 osoby Finansowane ze środków 

własnych 

2. „Szkolenie pracowników DPS dotyczące 

interwencji wobec mieszkańców z problemem 

alkoholowym.” 

Cała kadra 

pracownicza 

Finansowane ze środków 

własnych 

3. „ Zmiany w podatku dochodowym od osób 

fizycznych.” 

1 osoba Finansowane ze środków 

własnych 

4. „ Warsztaty teatralne.” 3 osoby Szkolenie bezpłatne 

5. „Zasady opieki nad przewodem pokarmowym”. 2 osoby Finansowane ze środków 

własnych 

6. „Inwentaryzacja 2017”. 1 osoba Finansowane ze środków 

własnych 

7. „Rozliczanie podatku VAT w samorządach w 

2017”. 

1 osoba Szkolenie bezpłatne 

8. „Warsztaty teatralne.” 3 osoby Szkolenie bezpłatne 

9. Szkolenie z zakresu „ HCCP/GMP/GHP”. Cała kadra 

pracownicza 

Finansowane ze środków 

własnych 

10. „ Centralizacja VAT w jednostkach samorządu 

terytorialnego”. 

2 osoby Szkolenie bezpłatne 

11.  „Zjawisko agresji w DPS dla osób somatycznie 

chorych.” 

6 osób Szkolenie bezpłatne 
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12. „ Mieszkaniec DPS – kwestie problematyczne”  1 osoba Finansowane ze środków 

własnych 

13. „ Prawo pracy” 1 osoba Finansowane ze środków 

własnych 

14. „ Kontrola zarządcza”. 2 osoby Szkolenie bezpłatne 

15. „ Zamówienia publiczne” 1 osoba Szkolenie bezpłatne 

16. „ Zamknięcie roku budżetowego”. 1 osoba Szkolenie bezpłatne 

17. „ Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania 

ze środowiska”. 

1 osoba Szkolenie bezpłatne 

18. „ Zmiany w prawie pracy w 2017”. 2 osoby Szkolenie bezpłatne 

 

VII. Wydatki i dochody. 

 

1) Dochody 

 

Paragraf Nazwa 31.12.2017 31.12.2016 

758 Różne rozliczenia 75,11 599,58 

75814 Różne rozliczenia finansowe 75,11 599,58 

758-75814-0920-

10 
Odsetki bankowe 75,11  599,58  

852 Pomoc społeczna 1 772 458,51  1 692 754,90  

85202 Domy pomocy społecznej 1 772 458,51 1 692 754,90 

852-85202-0830-

10 
Wpływy z usług - odpłatność mieszkańców 1 767 342,69  1 681 852,63  

852-85202-0870-

10 

Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
928,22  2 106,96  

852-85202-0920-

10 
Pozostałe odsetki 0,00  2,14  

852-85202-0970-

10 
Wpływy z różnych dochodów 4 187,60  8 793,17  

852 Pomoc społeczna 706 387,00  700 182,00  

85202-2130 Dotacje celowe 706 387,00  700 182,00  

852-85202-2130-

10 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu 

681 577,00  670 182,00  

852-85202-2130-

10 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań  remontowych 
24 810,00  30 000,00  

  
2 478 845,51 2 392 936,90 
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2) Wydatki 

   
Paragraf Nazwa 31.12.2017 31.12.2016 

852 Pomoc społeczna 3 018 169,55 2 837 747,72 

85202 Domy pomocy społecznej 3 018 169,55 2 837 747,72 

852-85202-3020-10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 001,81 3 367,35 

852-85202-4010-10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 715 994,27 1 635 621,83 

852-85202-4040-10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 930,94 99 737,65 

852-85202-4110-10 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 252,33 156 912,83 

852-85202-4120-10 Składki na Fundusz Pracy 33 083,89 29 189,68 

852-85202-4170-10 Wynagrodzenia bezosobowe 9 549,00 6 000,00 

852-85202-4210-10 Zakup materiałów i wyposażenia 147 878,99 193 783,60 

852-85202-4220-10 Zakup środków żywności*od 08.2014 -catering 0,00 0,00 

852-85202-4230-10 Zakup leków i materiałów medycznych 18 304,83 18 459,33 

852-85202-4260-10 Zakup energii 37 998,26 39 163,90 

852-85202-4270-10 Zakup usług remontowych 100 243,25 92 133,96 

852-85202-4280-10 Zakup usług zdrowotnych 2 703,00 2 459,00 

852-85202-4300-10 Zakup usług pozostałych* 475 829,42 450 344,94 

852-85202-4350-10 Usługi dostępu do sieci internet 

3 025,69 2 843,19 852-85202-4360-10 Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 

852-85202-4370-10 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 

852-85202-4390-10 Ekspertyzy,analizy i opinie 0,00 0,00 

852-85202-4410-10 Podróże służbowe krajowe 1 843,96 1 414,49 

852-85202-4430-10 Różne opłaty i składki 8 868,17 4 936,30 

852-85202-4440-10 Odpis na ZFŚS 60 263,00 60 183,00 

852-85202-4480-10 Podatek od nieruchomości 19 887,00 28 173,00 

852-85202-4500-10 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 
127,00 130,00 

852-85202-4520-10 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
1 148,00 1 026,00 

852-85202-4610-10 
Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
6,00 100,00 

852-85202-4700-10 Szkolenia pracowników 4 406,73 2 932,00 

852-85202-6050-10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 268,01 8 835,67 

852-85202-6060-10 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
11 556,00 0,00 

 

 

 



19 
 

3) Wydatki na utrzymanie obiektu 

 

Wydatki na utrzymanie obiektu 31.12.2017 31.12.2016 

 - zakup usług remontowych 92 744 76 054 

 - materiały do konserwacji i remontów 1 207 8 085 

 - energia elektryczna, woda , gaz (konto 201) 37 998 39 163 

 - olej opałowy 41 080 59 923 

 - eko-groszek 31 440 42 680 

 - środki czystości 26 114 27 703 

 - usługi komunalne oraz utylizacja odpadów medycznych 13 523 15 057 

 - przeglądy techniczne budynków, budowli i sprzętu 7 623 3 637 

 - konserwacja urządzeń(centralka, dźwigi,SAP) 7 499 5 654 

 - ubezpieczenie mienia i pojazdów 8 868 4 937 

 - podatek od nieruchomości 19 887 28 173 

Razem 287 983 311 066 

 

4) Wydatki inwestycyjne 

Lp. Nazwa wydatku 31.12.2017 31.12.2016 

  Ogółem wydatki  inwestycyjne 23 824 8 836 

1 par.6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 268 8 836 

w tym:       

Zad. 
Modernizacja i zmiana przeznaczenia pomieszczeń w 

Pawilonie DPS 
0 8 836 

Zad. Monitoring Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 12 268 0 

2 par.6060-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 556 0 

w tym:       

  Zakup wózka do transportu mieszkańców w pozycji leżącej 11 556 0  

 

 

Inwestycje, remonty i zakupy. 

W 2017r.  przeprowadzono następujące prace: 

- remont łazienki, 



20 
 

- założono monitoring wizyjny na terenie DPS, 

- dokonano częściowej wymiany opraw lap parkowych, 

- wykonano remont garażu wraz z wymianą bramy, 

- prace remontowe kotłowni olejowej (wymiana zaworów), 

-wykonano prace przy pielęgnacji drzewostanu wokół pawilonu i pałacu. 

 

Zakupiono między innymi: 

- wózek do kąpieli w pozycji leżącej, 

- samochód  Volkswagen  Transporter dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- chłodziarka zamrażarkę, 

- łóżko rehabilitacyjne, 

- kosiarkę, 

- drukarkę laserową, 

- niszczarki - 3 szt. 

- dysk zewnętrzny. 

Sporządził: Zbigniew Tomczyk 


