
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2021

WYDATKI           7 067 386,10 zł

w tym:

Grant NFZ                                                                                                                                                           44 410,39 zł

Projekt Śląskie Pomaga                                                                                                                                    158 717,98 zł

DOCHODY                          5 636 179,88 zł

w tym:

odpłatność mieszkańców                           1 499 354,42 zł

odpłatność gmin                           4 113 888,33 zł

pozostałe dochody (najem, dochody roku poprzedniego, za posiłki, odsetki, darowizny pieniężne)    22 936,13 zł

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA               377 167,00 zł

STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2021 r. – 84 osób (81 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.

Przyjęto 53 nowych mieszkańców, zmarło 30 osób, 6 osób się usamodzielniła, 4 zrezygnowały z pobytu DPS, 2 osoby

przeniesiono do innych DPS.

W Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie w 2021 roku dokonano następujących remontów i zrealizowano projekty

oraz zakupiono niezbędne sprzęty:

1. Zrealizowano Grant NFZ.

2. Zrealizowano Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA”. 

Wyremontowano 11 pokoi dla mieszkańców. Prace obejmowały m. in. wykonanie nowych podłóg oraz malowanie ścian

i sufitów. Do 9 odnowionych pomieszczeń zakupiono nowe wyposażenie: szafy, stoliki, stoły, krzesła, półki.
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Wykonano  również  modernizację  dwóch  łazienek  w  pełni  dostosowanych  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.

Pomieszczenia zostały odnowione i wyposażone w nowy sprzęt. W celu umożliwienia kontaktu mieszkańcom z rodziną

i bliskimi przy użyciu różnych komunikatorów w okresie pandemii, rozbudowano wewnętrzną sieć wi – fi umożliwiając

tym samym, dla wszystkich zainteresowanych, dostęp do sieci Internet.

Mieszkańcy uczestniczyli w 12 imprezach kulturalno – oświatowych. W związku z koniecznością zapobiegania zarażeniu

koronawirusem COVID – 19 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, którzy narażeni są szczególnie na

poważne konsekwencje w przypadku zarażenia chorobami wirusowo – bakteryjnymi 2021 roku, wprowadzano na krótki

czas  zakaz odwiedzin i wyjścia mieszkańców poza obszar DPS. Obowiązywały rygory sanitarne na terenie DPS takie

jak w całym kraju.

 

Jaworzno, luty 2022 r.
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