SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2018
WYDATKI

5 080 564,65 zł

DOCHODY

4 544 794,85 zł

w tym:
odpłatność mieszkańców

1 217 568 ,08 zł

odpłatność gmin

3 307 204,68 zł

pozostałe dochody (najem, sprzedaż złomu, za posiłki, odsetki, darowizny pieniężne)
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

22 022,09 zł
417 421,66 zł

STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2018 r. – 87 osób (85 etatów)
Dom zapewnia usługi w następującym zakresie:
1. Potrzeby bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymania czystości.
2. Usługi opiekuńcze: całodobowa opieka.
3. Usługi wspomagające: zajęcia terapeutyczne, psychoterapia, socjoterapia, muzykoterapia, biblioterapia oraz
terapia zajęciowa, terapia usprawniająca ruch (kinezyterapia, fizykoterapia).
Wojewoda Śląski decyzją nr PS/II/9013/28/08 z dnia 30 marca 2009 r. wydał zezwolenie na prowadzenie przez miasto
na prawach powiatu – Jaworzno Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Jaworznie,
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, przeznaczonego dla 108 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy
przebywają w pokojach 1, 2 i 3 osobowych, dostosowanych do swoich szczególnych potrzeb. Są to osoby głównie ze
schorzeniami układu krążenia i narządów ruchu, jak również niejednokrotnie z zaburzeniami pamięci, wynikającymi
z podeszłego wieku oraz Zespołu Zależności Alkoholowej. Około 70% mieszkańców Domu to osoby wymagające
całkowitej opieki, tzn. pielęgnacji, karmienia, pomocy w poruszaniu się itp.
W roku 2018 wszystkie statutowe miejsca pobytu były zajęte, przy czym przyjęto 28 nowych mieszkańców.
W Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie w 2018 roku dokonano następujących remontów i niezbędnych zakupów:
1. Likwidacja kotłowni własnej – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej od 08 sierpnia 2018 r.
2. Rozbudowa instalacji SAP. Poszerzono monitoring p. poż. o poddasze.
3. Wymieniono 10 szt. hydrantów wewnętrznych.
4. Zakupiono suszarkę bębnową 16 kg do pralni.
5. Systematycznie uzupełnia się niezbędne sprzęty potrzebne do utrzymania obowiązującego standardu
np. łóżka rehabilitacyjne – 9 szt., stoliki przyłóżkowe. Zakupiono lampy LED – owe w celu poprawy oświetlenia
w niektórych pokojach mieszkańców.
Mieszkańcy uczestniczyli w 12 wycieczkach i w 60 imprezach kulturalno – oświatowych, w tym konferencji
pt. „Współczesne zagrożenia Bezpieczeństwa w obszarze pomocy społecznej”, Piknik rodzinny, Anioł dla wolontariusza.
Jaworzno, luty 2019 r.

