SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
W LĘBORKU
ZA ROK 2013
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I. Organizacja Domu
1. Podstawy prawne
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku jest placówką stacjonarną tj. pobytu
stałego dla 65 osób przewlekle somatycznie chorych oraz 23 osób przewlekle
psychicznie chorych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. było 62 mieszkańców przewlekle
somatycznie chorych i 25 przewlekle psychicznie chorych. Dom jest samodzielną
jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.
Organizacja Domu opiera się na Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym
Uchwałą Nr 113/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2011r. Określa
on cel i zadania Domu, prawa i obowiązki mieszkańców, zasady wewnętrznej
organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących
w jego skład. Cele i zadania Domu określa też Statut Domu z dnia 30.10.2009r.
Dom pomocy społecznej działa zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr
217, poz.1837)
Podstawą działania Domu jest decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 28.12.2006
r. nr 31/2006 PS.IV-9013/24/06 zezwalająca Powiatowi Lęborskiemu na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku dla osób przewlekle somatycznie chorych
i przewlekle psychicznie chorych na czas nieokreślony.

2. Kontrole zewnętrzne
W 2013r. w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 były przeprowadzone następujące
kontrole:
1.Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w dniu 21.01.2013.Kontrolę przeprowadziła Pani Urszula Grzybowska starszy asystent Przedmiotem kontroli była - kontrola sprawdzająca wykonanie
obowiązków wynikających z decyzji z dnia 10.05.2011
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2.Audyt przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe w Lęborku - Audyt
przeprowadził audytor wewnętrzny Pan Krzysztof Król .Przedmiotem kontroli była sprawność i zgodność z prawem procesów zamówień publicznych w Domu Pomocy
Społecznej Nr 1 w Lęborku w latach 2011-2013 i styczeń 2013r.

3.Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w dniu 22.07.2013r.Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Stocka - st. asystent
Przedmiotem kontroli była kontrola sprawdzająca pionu żywienia.

4.Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w dniach od
15.07.2013r. do 26.07.2013r. Kontrolę przeprowadził Pani Ewa Markowicz –
specjalista. Przedmiotem kontroli była analiza wydatków z uwzględnieniem
przestrzegania procedur kontroli finansowej, zgodność ewidencji księgowej ze
sprawozdawczością, Fundusz Nagród.

5.Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w dniu 05.09.2013r. Kontrolę przeprowadziła Pani Lucyna Matela Żołnowska - st. asystent Przedmiotem kontroli był stan sanitarno - higieniczny obiektu
oraz realizacja ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996.10.55).

6.Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w dniu 24.09.2013r.Kontrolę przeprowadziła Pani Urszula Grzybowska - st.
asystent. Przedmiotem kontroli był pion żywienia.

Wszystkie zalecenia kontrolujących zostały wykonane.
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3. Przeglądy techniczne w 2013r.

Tabela 1
Lp.
1
2
3

Data
05.03.2013
09.03.2013
17.04.2013

4

17.04.2013

5
6
7

30.08.2013
09.09.2013
27.09.2013

8
9
10
11
12

01.10.2013
19.10.2013
20.11.2013
14.11.2013
13.12.2013

13

13.12.2013

Zakres przeglądów
Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych 14 szt.
Badanie wody pitnej
Kontrola stanu technicznego dźwigu osobowo – szpitalnego nr
20159 przegląd roczny Urzędu Dozoru Technicznego
Kontrola stanu technicznego dźwigu towarowego Nr
55408,55409 przegląd trzyletni Urząd Dozoru Technicznego
Przegląd kanałów wentylacyjnych i kominowych
Przegląd i legalizacja gaśnic
Przegląd stanu technicznego sprawności i przydatności obiektu
(budynek kotłowni, budynek pralni i kuchni, budynek główny
łóżkowy z łącznikiem, budynek łóżkowo – pałacowy
Wykonanie deratyzacji
Wykonanie pomiarów elektrycznych dwóch dźwigów towarowych
Ćwiczenia ewakuacyjne
Przegląd instalacji gazowej
Przegląd i wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego
przegląd roczny
Przegląd instalacji elektrycznej w kuchni, pralni, przegląd roczny

4. Remonty
W roku 2013 przeprowadzono następujące remonty i inwestycje:
-nazwa zadania - Serwis sieci telefonicznej.
zakres rzeczowy - Podłączenie numeru wewnętrznego - terapia zajęciowa.
- nazwa zadania - Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej systemu SAP PPOŻ.
zakres rzeczowy - Rozbudowa systemu w budynku pałacowo - łóżkowym na odcinku
„C”, piwnicy, II piętrze ( klatce drewnianej), budynku głównym - łóżkowym na
odcinku „B”, parterze, kuchni, piwnicy.
-nazwa zadania - Dźwig osobowy.
zakres rzeczowy - Naprawa dźwigu osobowego, wymiana reduktora i silnika
napędowego.
-nazwa zadania - Roboty dekarskie.
zakres rzeczowy - Czyszczenie rynien i uzupełnienie dachówek.
-nazwa zadania - Wymiana drzwi wewnętrznych.
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zakres rzeczowy - Wymiana drzwi wewnętrznych szt. 2 w budynku głównym łóżkowym na parterze we własnym zakresie.
-nazwa zadania - Wymiana grzejników żeliwnych na panelowe.
zakres rzeczowy - Wymiana grzejników w budynku pałacowo - łóżkowym odcinek
„C” szt. 1, w budynku głównym - łóżkowym odcinek „B” szt.2.
-nazwa zadania - Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem.
zakres rzeczowy - Wymiana okien 11szt.
-nazwa zadania - Malowanie pomieszczeń i wymiana paneli podłogowych.
zakres rzeczowy – Malowanie układanie, paneli podłogowych w świetlicy na
odcinku „B”, w pokojach mieszkańców na odcinku „C” -4, Malowanie pomieszczeń
biurowych 114, 115 na parterze w budynku głównym łóżkowym .
-nazwa zadania -Remont łazienek - wymiana glazury na ścianach, terakoty, armatury
sanitarnej.
zakres rzeczowy- Remont łazienek w budynku pałacowo - łóżkowym na odcinku „C”
- 3 na odcinku „D” - 1, w budynku głównym - łóżkowym na odcinku „A”-1.
-nazwa zadania - Wymiana zaworów wody.
zakres rzeczowy -Wymiana zaworów wody w budynku pałacowo-łóżkowym,
głównym - łóżkowym, kuchni.
-nazwa zadania - Wymiana progów i pochwytów w łazienkach.
zakres rzeczowy- Wymiana progów i pochwytów ze stali nierdzewnej.
-nazwa zadania - Rozbudowa monitoringu.
zakres rzeczowy - Rozbudowa monitoringu na odcinku „D”.

II. Charakterystyka mieszkańców Domu
1. Ogólna charakterystyka mieszkańców
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w DPS Nr 1 w Lęborku było 87 mieszkańców.
W ciągu roku zostało przyjętych 26 osób tj.: 18 osób przewlekle somatycznie chorych
i 8 osób

przewlekle psychicznie chorych.

31 osób jest ubezwłasnowolnionych,

z czego 22 osoby całkowicie, a 9 częściowo.
Mieszkańcy domu stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną pod względem
cech społecznych, zdrowotnych, kulturowych, środowiskowych. Spośród osób
przewlekle somatycznie chorych 27 osób stanowią kobiety a 35 to mężczyźni.
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Większość osób psychicznie chorych tj.14 stanowią kobiety, 11 chorych psychicznie
to mężczyźni.

2. Struktura wiekowa
Strukturę wiekową w podziale na mieszkańców psychicznie i somatycznie chorych
w tym płeć przedstawia tabela 2
Tabela 2. Wiek mieszkańców

Wiek mieszkańców kobiety

mężczyźni

Ogółem

somatycznie psychicznie somatycznie psychicznie
chore
chore
chorzy
chorzy
3
1
3
4
4
13
7
2
1
7
3
2
4
8
1
5
2
3
0
11
2
1
0

19-40
41-60
61-64
65-74
75-79
80 i powyżej

27

Razem

14

35

11

7
28
13
15
10
14
87

Wykres 1.

wiek mieszkańców podany
procentowo

8%

16%
11%

33%

17%
15%

19-40

41-60

61-64

65-74

75-79

80 i powyżej
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3. Pochodzenie mieszkańców
Większość mieszkańców Domu pochodzi z miasta. Pochodzenie mieszkańców
w podziale na osoby z miasta i wsi przedstawia tabela 3.
Tabela 3.Pochodzenie mieszkańców
Pochodzenie

Liczba osób

miasto

52

wieś

35

Ogółem

87

Wykres 2.
pochodzenie mieszkańców podane
procentowo

40%

60%

miasto

wieś

4. Miejsce zamieszkania mieszkańców przed umieszczeniem w placówce
Nasi mieszkańcy przed umieszczeniem w placówce w większości mieszkali na
terenie powiatu lęborskiego. 42 osoby pochodzą spoza powiatu. Tabela 4 przedstawia
miejsce zamieszkania naszych podopiecznych przed umieszczeniem w placówce
w podziale na osoby „z powiatu” i „spoza powiatu”

Tabela 4. Liczba mieszkańców zamieszkałych w powiecie lęborskim i poza nim przed
umieszczeniem w placówce
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Miejsce zamieszkania
przed umieszczeniem
wz placówce
powiatu

spoza powiatu
Ogółem

Liczba kobiety mężczyźni
mężczyź
45
19
26
42
22
20
87
41
46

Wykres 3.
miejsce zamieszkania przed
umieszczeniem w placówce podane
procentowo

47%
53%

z powiatu

spoza powiatu

5.Wykształcenie mieszkańców
Większość naszych mieszkańców to osoby słabo wykształcone. Dominuje
wykształcenie zawodowe 30 osób. 17 osób nie ma nawet podstawowego
wykształcenia. Nikt nie posiada wykształcenia wyższego.

9

Tabela 5. Wykształcenie mieszkańców.

Wykształcenie
niepełne podstawowe
podstawowe
zawodowe
Średnie (w tym ogólne i
zawodowe)
wyższe
Ogółem

Liczba
17
29
30
11
0
87

Wykres 4.
wykształcenie mieszkańców podane
procentowo
13%

0%

20%

34%
33%
niepełne podstawowe
podstawowe
zawodowe
średnie w tym ogólne i zawodowe
wyższe

6. Stan cywilny mieszkańców
Większość naszych mieszkańców to osoby stanu wolnego, w tym aż 24
mieszkańców jest rozwiedzionych. W związku małżeńskim pozostawały dwie osoby.
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Tabela 6. Stan cywilny mieszkańców
Stan cywilny ogółem kobiety mężczyźni
zamężna, żonaty
2
2
0
wdowa,
wdowiec
21
18
3
kawaler, panna
40
16
24
rozwiedziony(a)
24
5
19
Ogółem
87
41
46
Wykres 5.

.
stan cywilny mieszkańców podany
procentowo

2%

28%

24%

46%

zamężna, żonaty

wdowa, wdowiec

kawaler, panna

rozwiedziony(a)

7.Źródła dochodów mieszkańców
Wszyscy mieszkańcy naszej placówki dysponują własnym dochodem. Są to
świadczenia z ubezpieczenia społecznego, bądź z pomocy społecznej.
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Tabela 7. Źródła dochodów mieszkańców
Źródło dochodów

kobiety mężczyźni

Ogółem

Renty

13

15

28

emerytury

23

18

41

zasiłek stały

4

14

18

Ogółem

40

47

87

Wykres 6.
źródło dochodów mieszkańców
podane procentowo

21%
32%

47%

renty

emerytury

zasiłek stały

8.Jednostki chorobowe mieszkańców
Nasi mieszkańcy to osoby długotrwale chore z licznymi schorzeniami, często
sprzężonymi. Najczęściej występujące schorzenia to, w kolejności nadciśnienie
tętnicze, stany po udarze, zespół zależności alkoholowej, cukrzyca, schizofrenia,
miażdżyca, zespół psychoorganiczny otępienny, upośledzenie umysłowe.
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Tabela 8. Jednostki chorobowe mieszkańców

Jednostka chorobowa
Cukrzyca

Liczba osób ze
schorzeniem
13

nadciśnienie tętnicze

49

miażdżyca

15

stan po udarze mózgu

25

choroba nowotworowa

6

astma oskrzelowa

6

stan po amputacji

7

choroba Parkinsona

3

choroba Alzheimera

1

upośledzenie umysłowe

12

schizofrenia

17

padaczka

5

zespół psychoorganiczny otępienny

19

zespół zależności alkoholowej

25

Wykres 7
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9. Stopnie niepełnosprawności mieszkańców
Większość mieszkańców naszego Domu to osoby niepełnosprawne z orzeczeniami
o różnych stopniach niepełnosprawności bądź odpowiadających im grupach
inwalidzkich .

Tabela 9. Orzeczenia o stopniach, grupach inwalidzkich
Liczba osób

Stopnie niepełnosprawności grupy inwalidzkie
I grupa, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej

69

egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności
II grupa, całkowita niezdolność do pracy, umiarkowany stopień

17

niepełnosprawności.
III grupa, częściowa niezdolność do pracy, lekki stopień

0

niepełnosprawności.
Bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności, grupy

1

orzeczonego
stopnia,grupy inwalidzkiej
Ogółem

87

Wykres 8.
stopnie niepelnosprawności podane
procentowo

20%

0%
1%

79%

I grupa

II grupa

III grupa

bez grupy

Największą liczbę mieszkańców stanowią osoby z I grupą inwalidzką, całkowitą
niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji bądź znacznym stopniem
niepełnosprawności

(69

osób).

Tylko

jedna

osoba

pozostaje

bez

stopnia

niepełnosprawności.
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10.Sprawność fizyczna mieszkańców
Nasi mieszkańcy w znacznej większości to osoby o ograniczonej w różnym stopniu
sprawności fizycznej, 43 to osoby w pełni sprawne fizycznie. Kryterium oceny
sprawności fizycznej stanowiła zdolność poruszania się.

Tabela 10. Stopień sprawności mieszkańców wg zdolności poruszania się
Stopień sprawności wg
zdolności poruszania się

Liczba mieszkańców

(sposób poruszania się)
osoba leżąca

11

Poruszające się na wózku
inwalidzkim przy pomocy
Poruszające się na wózku
inwalidzkim bez pomocy

16
11

przy pomocy kuli, laski

1

przy pomocy balkonika

5

sprawni fizycznie
Ogółem

43
87

Wykres 9
stopnie sprawności mieszkańców
podane procentowo
13%
49%

18%

13%
6% 1%
osoby leżące
poruszający się na wózku inwalidzkim przy pomocy
poruszający się na wózku inwalidzkim bez pomocy
przy pomocy kuli, laski
przy pomocy balkonika
sprawni fizycznie
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11. Stan mieszkańców według skali Barthela
Ocenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym spożywania posiłków
przemieszczania się z łóżka na krzesło i z powrotem / siadanie, utrzymywanie higieny
osobistej, korzystanie z toalety (WC), mycie, kąpiel całego ciała, poruszanie się po
powierzchniach płaskich, wchodzenie i schodzenie po schodach, ubieranie
i rozbieranie się, kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu, kontrolowanie moczu/
zwieracza pęcherza moczowego służy powszechnie stosowana skala Bartel. Stan
naszych mieszkańców ocenialiśmy również wg tej skali. Najwięcej osób było w stanie
średnio ciężkim (48 osób), najmniej w stanie lekkim.

Tabela 11. Stan sprawności fizycznej wg skali Barthela

Stan mieszkańców

Liczba

lekki 86-100 pkt.

10

średnio ciężki 21-85 pkt.

48

bardzo ciężki 0-20 pkt.

29

Wykres 10.
stan sprawności fizycznej w/g skali
Barthela podany procentowo

11%
33%

56%

lekki

srednio ciężki

bardzo ciężki
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12. Zaburzenia narządów zmysłu
Większa część naszych mieszkańców posiada znaczne upośledzenie działania
narządów zmysłu. Tylko 22 osoby nie cierpią na zaburzenia tych narządów.

Tabela 12. Zaburzenia poszczególnych narządów zmysłu
Zaburzenia

ilość osób

Mowy

11

słuchu

27

wzroku

27

bez zaburzeń

22

Wykres 11.
zaburzenia narządów podane
procentowo

13%

25%

31%
31%

mowy

słuchu

wzroku

bez zaburzeń

13. Potrzeby fizjologiczne
Nasi mieszkańcy w większości korzystają z pieluchomajtek, samodzielnie załatwia
potrzeby

fizjologiczne

tylko

38

osób.

Pomocy

przy

załatwianiu

potrzeb

fizjologicznych wymaga 9 osób.
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Tabela 13. Załatwianie potrzeb fizjologicznych

Sposób załatwiania potrzeb
fizjologicznych

Liczba

pomoc przy załatwianiu potrzeb
fizjologicznych, wkładki
anatomiczne

9

zakładanie pieluchomajtek

40

we własnym zakresie
Ogółem

38
87

Wykres 12.

załatwianie potrzeb fizjologicznych
przez mieszkańców podane
procentowo
10%
44%
46%

pomoc przy załatwianiu

zakładanie pieluchomajtek

we własnym zakresie

III. Zakres usług zaspokajających potrzeby mieszkańców
1. Terapia zajęciowa, rehabilitacja
Planowanie opieki w DPS uwzględnia traktowanie każdego z mieszkańców
w sposób indywidualny. Przy czym aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zrealizować
pomysły ustawicznie współpracujemy z mieszkańcem.
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O ile to możliwe wspólnie z mieszkańcem wyznaczamy cel, który zapisany jest
w planie wspierania tworzonym przez zespół terapeutyczno -opiekuńczy. Dobrze
skonstruowany plan aktywizuje mieszkańca, rozbudza w nim pragnienia ,jest motorem
jego działań, sprawia ,że czuje się on potrzebny. Pracownik pierwszego kontaktu, o ile
to możliwe, wybrany przez mieszkańca, opierając się na zaufaniu podopiecznego
,zdobytym

doświadczeniu,

poświęca

wiele

wysiłku

w

organizację

zajęć

aktywizujących, przedstawia ciągle nowe, zróżnicowane oferty W doborze tych zajęć
stara się uwzględnić zarówno możliwości, umiejętności jak i oczekiwania mieszkańca.
Systematyczny kontakt pracownika pierwszego kontaktu z mieszkańcem sprzyja
niwelacji

jego

osamotnienia

i

anonimowości,

mobilizuje

do

aktywności.

Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych umożliwia podopiecznym poprawienie
sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.
W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach kulinarnych,
podczas których piekli gofry, ciasta, rogaliki, pierożki wykorzystując własnoręcznie
zbierane jagody i grzyby. Dużym powodzeniem cieszą się również zajęcia
wymagające zaprezentowania swojego talentu artystycznego. W związku z czym
organizujemy wiele imprez, których ważnym elementem jest muzyka i odgrywanie
ról. Tak wybieramy tematykę zajęć, aby każdy mógł zaprezentować swoje zdolności.
W roku 2013 uczestnicy kółka teatralnego kolejny raz wystąpili w zorganizowanym
przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni przeglądzie jasełek tradycyjnie
odnosząc też sukces. Zespołowo zajęliśmy drugie miejsce a indywidualnie
wyróżnienie za najlepszą grę aktorską. W nagrodę otrzymaliśmy mikrofalówkę
i radiomagnetofon.
Z okazji świąt organizowane są uroczyste spotkania, podczas których mieszkańcy
prezentują przygotowane programy artystyczne. Dużą popularnością cieszą się
organizowane z różnych okazji zabawy taneczne.
Różnorodne formy aktywizacji naszych mieszkańców przedstawia poniższa tabela
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Tabela 14.Formy aktywizacji mieszkańców
Formy aktywizacji (terapii zajęciowej)

Liczba osób

Samodzielne wykonywanie czynności w pokoju
Czynności na rzecz DPS, wewnątrz budynku
Czynności poza budynkiem DPS
Twórczość literacka
Udział w imprezach na terenie DPS
Udział w imprezach poza terenem DPS
Uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicy
Wycieczki autokarowe
Wycieczki rowerowe
Spacery
Czytanie książek i prasy samodzielnie
Oglądanie TV, filmów wideo
Słuchanie radia
Malowanie farbami, rysowanie
Samodzielne gotowanie, pieczenie ciast
Różnego rodzaju gry rozrywkowe (planszowe)
Ćwiczenia ogólnokondycyjne
Obchodzenie imienin
Prowadzenie ogródka warzywnego
Udział w kółku teatralnym

20
10
7
1
66
43
32
35
1
35
21
86
87
27
17
12
31
87
10
25

Wykaz imprez organizowanych w ramach działalności kulturalno- oświatowej
zawiera tabela podana poniżej.

Tabela 15 Wykaz imprez i spotkań w DPS w Lęborku w 2013 roku
Rodzaj imprezy, spotkania
22.01.2013

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

25.01.2013

Kulig w Runowie

06.02.2013
08.02.2013

16.02.2013

Udział w VI przeglądzie jasełek w Gdyni.
Zabawa karnawałowa w zaprzyjaźnionym Domu Pomocy Społecznej
Nr 2
Prezentacja jasełek w wykonaniu kółka teatralnego działającego w
naszym domu.
Wspólne wypieki pączków w tłusty czwartek

8.03.2012

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet

09.03.2013

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Iskierka Nadziei z okazji Dnia Kobiet.

21.03.2013

Powitanie wiosny , topienie Marzanny.

15.02.2013
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22.03.2013
31.03.2013

Trzydniowe uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych.
Śniadanie Wielkanocne

11.04.2013

Spacer wiosenny zwiedzanie Starówki w Lęborku.

12.04.2013

Spacer do Parku Chrobrego w Lęborku.

18.04.2013
26.04.2013

Spotkanie z młodzieżą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku,
przegląd bajek w wykonaniu klas szkolnych.
Wyjście do Zespołu Szkół Nr 2 na VI Międzynarodowy Dzień Tańca.

02.05.2013

Ognisko w przydomowym ogrodzie , pieczenie kiełbasek, ziemniaków.

10.05.2013

Wyjazd do Słupska , zwiedzanie miasta.

15.05.2013

Wyjazd na festyn do Przytocka.

23.05.2013
24.05.2013

Udział mieszkańców w VIII konkursie poetyckim ,, W pajęczynie myśli”
Występ iluzjonisty w naszym Domu pt. ,,Magiczna podróż”

28.05.2013
29.05.2013
31.05.2013

Wyjazd na festyn do DPS w Słupsku.
Grill w ogrodzie.
Przedstawienie z okazji Dnia Matki w wykonaniu grupy teatralnej DPS.

05.06.2013

Wyjazd do Machowinka, udział w festynie z okazji Dnia Dziecka.

19.06.2013

Udział w festynie w DPS Machowino.

21.06.2013

Piknik z mieszkańcami w terenie.

17.07.2013
19.07.2013
24.07.2013

Wycieczka do Szczecinka, zwiedzanie miasta.
Wyjazd na jagody.
Wyjazd do lasu , wspólne zbieranie jagód.

01.08.2013

Wyjazd nad jezioro do Krępkowic.

02.08.2013

Wyjazd na cmentarz w Lęborku.

07.08.2013

Wycieczka nad jezioro w Lubowidzu.

09.08.2013

Grill w ogrodzie.

14.08.2013

Wyjazd w rodzinne strony mieszkanki Damnica, Bobrowniki, Łupawa.

21.08.2013

Wycieczka do lasu, wspólne zbieranie grzybów.

23.08.2013

Wyjście do pizzerii w Lęborku.

28.08.203

Wyjazd do rodzinnego domu mieszkanki do Koczały.

03.09.2013

Wyjazd do lasu na grzyby.

09.09.2013

Spacer do Nowej Wsi Lęborskiej.

14.09.2013

Wyjazd na promocję książki Benedykta Reszki do Borowego Młyna.
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17.09.2013

Wyjazd do Szymbarka mieszkanki na uroczystość z okazji Dnia
Sybiraka.

03.10.2013
07.10.2013

Spotkanie z policją, pogadanka jak zachować się poprawnie w ruchu
drogowym
Wyjazd do fokarium w Sarbsku.

09.10.2013

Wyjazd do Szymbarka.

18.10.2013

Zabawa taneczna przy orkiestrze ,,Pożegnanie lata”

23.10.2013

Wyjście na pizzę do miasta.

30.10.2013

Porządkowanie grobów zmarłych na cmentarzu w Lęborku.

26.11.2013

Uroczystość z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego naszej mieszkanki.

29.11.2013

Zabawa Andrzejkowa.

06.12.2013

,,Mikołajki” rozdawanie upominków przez Mikołaja.

24.12.2013

Uroczystość wigilijna.

31.12.2013

Zabawa sylwestrowa

Nasi Mieszkańcy codziennie brali udział w rehabilitacji grupowej i indywidualnej
(w tym przyłóżkowej).
Systematycznie tj. we wtorki i czwartki każdego tygodnia odbywały się grupowe
ćwiczenia ogólnokondycyjne przy muzyce. W roku 2013 odnotowaliśmy 100 takich
zajęć.
Zabiegi rehabilitacyjne odnotowywane są w indywidualnej karcie zabiegów
i wykonywane są na zlecenie lekarza.
Dom prowadzi rehabilitację leczniczą poprzez:
- kinezyterapię
- fizykoterapię
- masaż
W 2013 roku wykonano następujące zabiegi rehabilitacyjne podane w liczbach:
1. kinezyterapia:
- ćwiczenia w odciążeniu w UGUL-u (Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania
Leczniczego) obu kończyn dolnych -533,
- ćwiczenia w odciążeniu w UGUL-u jednej kończyny dolnej- 268,
- ćwiczenia samowspomagane kończyn górnych -2286,
- ćwiczenia bierne kończyny górnej – 920,
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- ćwiczenia bierne kończyny dolnej – 680,
- ćwiczenia bierne czterokończynowe - 821
- ćwiczenia czynno – bierne kończyn górnych - 340
- ćwiczenia izometryczne kończyn dolnych - 240
- trening na rowerku rehabilitacyjnym -1462
- ćwiczenia kończyn dolnych na rowerku elektrycznym – 1120
- ćwiczenia kończyn górnych na rotorze - 2200
- ćwiczenia kończyn dolnych na rotorze - 400
- chód przy balkoniku - 625
- pionizacja statyczna - 368
2.fizykoterapia:
- naświetlanie lampą bioV - 959
- naświetlanie lampą sollux -85
- terapia prądem DD (diadynamiczne ) - 55
- galwanizacja - 30
- laser - 276
3. masaż:
- masaż z użyciem maści leczniczych -121
- masaż poduszką wibracyjną -840

2. Praca socjalna
W

ramach

pracy

socjalnej

przeprowadzono

8

rodzinnych

wywiadów

środowiskowych poza siedzibą jednostki i 198 w placówce na potrzeby MOPS, GOPS,
PCPR itp. Przygotowano i uczestniczono w 4 procesach o ubezwłasnowolnienie
mieszkańców. Udzielono pomocy i wskazówek 20 rodzinom zajmującym się
pogrzebem zmarłych.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych
depozytów wysłano 14 powiadomień dotyczących możliwości i zasad odbioru spadku
po zmarłych do ich rodzin.

23

3. Opieka pielęgniarska
Opieka pielęgniarska świadczona jest całodobowa. W roku 2013 wykonano 5344
iniekcji podskórnych, 216 iniekcji domięśniowych, 123 wlewów dożylnych, 1720
pomiarów

poziomu cukru we krwi, 36528 toalet przeciwodleżynowych, 7425

opatrunków i 615 inhalacji.

4.Opieka medyczna
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia naszym mieszkańcom jak
najlepszej opieki medycznej oraz spotkań z psychologiem. Z usług psychologa
zatrudnionego na umowę zlecenia mieszkańcy mogą skorzystać raz w tygodniu
Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej oraz psychiatra przyjmują
mieszkańców również 1 raz w tygodniu, w razie potrzeby przyjeżdżają na wezwanie.
Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami mieszkańców i na
zlecenie lekarza chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Mieszkańcy dowożeni
są na nie samochodem służbowym pod opieką personelu.
Liczbę i rodzaj udzielonych konsultacji specjalistycznych przedstawia tabela 16.
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Tabela 16. Rodzaj konsultacji
Rodzaj konsultacji

Ilość

Chirurgiczna
Ortopedyczna
Urologiczna
Okulistyczna
Stomatologiczna
Laryngologiczna
Dermatologiczna
Neurologiczna
Ginekologiczna
Onkologiczna
Otolaryngologiczna
Chirurgii naczyniowej
RTG
USG
Gastroskopia
Mammografia
Doppler
Kolonoskopia
Tomografia Komputerowa
Audiofon

22
7
8
9
50
1
1
9
4
8
3
2
11
14
2
7
1
3
2
1

Razem

165

6. Żywienie mieszkańców
Nasi mieszkańcy korzystali w 2013 r. z czterech posiłków dziennie. Osoby
wymagające specjalnej diety cukrzycowej, wysokobiałkowej otrzymywały pięć
posiłków dziennie. Poza wyżej wymienionymi dietami stosowano dietę podstawową
i lekkostrawną. Podstawowe produkty żywnościowe tj. pieczywo, masło, dżem oraz
napoje są dostępne przez całą dobę. Liczbę osób korzystających z poszczególnych diet
przedstawia tabela 17.
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Tabela 17

Dieta Cukrzycowa:

Dieta lekkostrawna

Dieta podstawowa
Wysokobiałkowa

cukrzycowa

lekkostrawna

bezmleczna

cukrzycowa

2

12

lekkostrawna

podstawowa

bezmleczna

wysokobiałkowa

53

1

1

bezmleczna

8

8

2

Średnia dzienna stawka żywieniowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła
w 2013r. 7,65 zł

7. Zakup leków, środków pomocniczych i ortopedycznych
Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do
wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnych ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia. W 2013 roku Dom zabezpieczył potrzeby
mieszkańców poprzez zakup trzech protez podudzia oraz jednego wózka
inwalidzkiego finansowany przez NFZ. Koszt leków refundowanych zakupionych
przez

DPS

wyniósł

23.454,99zł,

pieluchomajtek

12.321,00

zł,

wkładów

anatomicznych 511,20 zł.

IV. Zatrudnienie pracowników, wolontariat, praktyki
1. Struktura zatrudnienia, szkolenia pracowników
W celu uświadomienia wszystkim pracownikom powagi i odpowiedzialności, jakiej
się podejmują decydując się na pracę w tak specyficznej instytucji jaką jest dom
pomocy społecznej organizowane są spotkania, na których omawia się problemy
związane z funkcjonowaniem Domu, zwracając szczególną uwagę na kontakty
interpersonalne, tworzenie właściwej atmosfery wśród mieszkańców Domu oraz
należyte podejście do problemów z jakimi borykają się mieszkańcy.
Z dumą należy stwierdzić, iż obecny personel zatrudniony w Domu stara się spełnić
powyższe wymagania wykazując szacunek i empatię w stosunku do mieszkańców.
Każdy

pracownik

posiada

opracowany

zakres

czynności,

modyfikowany

i uaktualniony w zależności od potrzeb i warunków, z którym jest zapoznawany i do
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przestrzegania, którego się zobowiązuje. Cały personel domu zobowiązany jest też do
przestrzegania Kodeksu Etycznego.
Praca personelu podlega bieżącej ocenie szczególnie w zakresie jakości
wykonywanych

usług,

stosunku

do

mieszkańców,

odwiedzających

i współpracowników, dyspozycyjności i innowacyjności. Personelowi zatrudnionemu
w Domu zapewnia się dogodne warunki pracy, pozwalając na właściwe wykonywanie
zadań związanych z funkcjonowaniem Domu, w tym sprzęt, podnośniki,
wózkowanny, łatwoślizgi ,odzież ochronną i roboczą zgodnie z określonymi normami.
Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia
specjalistyczne i tematyczne, doskonalą swoje umiejętności zawodowe, zaznajamiają
się z nowoczesnymi metodami i technikami pracy, również poprzez lekturę
zaprenumerowanych pism specjalistycznych.
Każdy nowo przyjęty pracownik zostaje przeszkolony w zakresie BHP, p.poż,
podstawowych zasad funkcjonowania Domu oraz organizowania współpracy między
pracownikami.
W roku 2013 nasi pracownicy brali udział w następujących szkoleniach zewnętrznych,
które przedstawia tabela poniżej
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Tabela 18

Temat szkolenia

”Prawo zamówień publicznych”

„Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja
dokumentów

Organizator

Liczba
pracowników
biorących Termin szkolenia
udział w
szkoleniu

Ekspert Sp. z.o.o.
Udorpie 83c Bytów

1

14.02.2013

Akademia
Doskonalenia Kadr
Brzeg

2

18.09.2013

1

09.10.2013

1

09.10.2013

A i B Centrum
„Przygotowanie i przeprowadzenie procedur
udzielania zamówienia publicznego w dostawach Administracji i Biznesu
artykułów spożywczych oraz usługach żywienia” Wrocław

A i B Centrum
Zmiany w 2013r – ustawa o pracownikach
samorządowych, kodeks pracy oraz w ustawie o Administracji i Biznesu
Wrocław
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w
razie choroby i macierzyństwa

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej

Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich
Warszawa

2

04.11.2013

Program płatnik 9.01.001 nowości i zmiany
obowiązujące od 01/2014

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział
Słupsk

2

11.12.2013
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Szkolenia wewnętrzne przedstawia tabela 19
Tabela 19

Osoby prowadzące
szkolenie

Temat szkolenia

1.Pielęgnacja osób
przewlekle chorych
(choroba Alzheimera,
otępienia), rozpoznawanie,
leczenie.
Depresja chorobą XXI
wieku profilaktyka i
leczenie.

Liczba
pracowników
Termin szkolenia
biorących
udział w
szkoleniu

34

07.01.2013
08.01.2013
09.01.2013

Anetta Kruzel

34

22.04.2013
23.04.2013
24.04.2013

Danuta Kutzmer

31

10.07.2013
11.07.2013

Ewa Lebioda
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01.10.2013
03.10.2013

Jolanta Mallek

3.Kondycja psychiczna
seniora w perspektywie
praktyki opiekuńczej.

Stany lękowe w demencji,
sposoby łagodzenia,
unikanie czynników
stresogennych.

Według stanu na dzień 31.12.2013r. w Domu były zatrudnionych 57 osób w ramach
55,5 etatów. Częściowe braki w zatrudnieniu były uzupełniane przez osoby kierowane
z Urzędu Pracy w ramach organizacji prac interwencyjnych oraz na podstawie umowy
o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych. Była to niezastąpiona pomoc, bez której
niemożliwe byłoby prawidłowe funkcjonowanie Domu.
Liczba pracowników wg stanu na dzień 31.12. 2013r.:
- dyrektor – 1 osoba (1 etat)
- gł. Księgowy – 1 osoba (1 etat)
- księgowa – 1 osoba (1 etat)
- kierownicy – 2 osoby (2 etaty)
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- Inspektor – 1 osoba (1 etat)
- pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty)
- technik fizjoterapii – 2 osoby (2 etaty)
- instruktor terapii zajęciowej 1 osoba (1 etat)
- pielęgniarki 7 osób (6,25)
- opiekunki 14 osób (14 etatów)
- pokojowe -12 osób (12 etatów)
- kapelan – 1 osoba (0,25 etatu)
- kucharz – 5 osób (5 etatów)
- konserwatorzy – 3 osoby (3 etaty)
- praczka – 1 osoba (1 etat)
- szwaczka – 1 osoba (1 etat)
- sekretarka – 1 osoba (1 etat)
- magazynier – 1 osoba (1 etat)

Tabela 20 . Wykształcenie pracowników Domu wg stanu na dzień 31.12.2013r.
Wykształcenie pracowników

Ilość pracowników

Pracownicy z wykształceniem wyższym
Pracownicy z wykształceniem średnim
Pracownicy z wykształceniem zawodowym
Pracownicy z wykształceniem podstawowym

13
27
10
7

Ogółem

57

Tabela 21 Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu z powiatu lęborskiego
wg stanu na 31.12. 2013r.
Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu z powiatu lęborskiego

ogółem
47

Gmina
Lębork

Gmina
Nowa Wieś
Lęborska

Gmina
Cewice

Gmina
Wicko

25

13

6

3

30

Tabela 22. Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu spoza powiatu
lęborskiego wg stanu na 31.12. 2013r.

Wykaz pracowników zatrudnionych w Domu spoza powiatu lęborskiego

ogółem
10

Miasto

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Wejherowo

Wejherowo

Linia

Łęczyce

Sierakowice

Główczyce

1

1

1

4

2

1

2. Wolontariat
Wsparcie w sprawowaniu usług opiekuńczych w naszym Domu świadczyli liczni
wolontariusze. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
licealnych, a także osoby dorosłe, które chętnie angażowały się w organizowanie
czasu wolnego mieszkańców oraz ich pielęgnację
W 2013 r. usługi wolontarystyczne świadczyło 8 osób.

3. Praktyki
W naszym domu od wielu lat odbywają się praktyki szkoleniowe zarówno studenckie
jak i osób dorosłych. Praktykanci przez okres praktyk czynnie zasilają zespół
terapeutyczno – opiekuńczy nabywając cenne doświadczenie w zawodzie opiekuna.
W 2013 roku przeszkoliliśmy łącznie 40 osób.

IV. Analiza wykonania budżetu
1. Budżet
Na dzień 31 grudnia 2013r. plan wydatków budżetowych zamykał się kwotą
- 3.138.300,00 zł.
wydatki wykonano w kwocie
- 3.130.458,40 zł.
Przeznaczenie wydatków budżetowych było następujące:
§ 3020 -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
zakup odzieży
- plan
- wykonanie

5.000,00 zł
4.988,83 zł
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§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan
- wykonanie
Na wynagrodzenia składały się:
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
- nagrody jubileuszowe
- odprawy
- ekwiwalent

1.576.155 zł.
1.575.589 zł.
1.575.589 zł.
- 45.420,29 zł.
- ----------- 1.398,27 zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

- plan
126.759,00 zł.
- wykonanie
126.758,27 zł.
Na powyższe wykonanie złożyła się wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pracownikom uprawnionym do otrzymania tzw."13".

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan
276.138,00 zł.
- wykonanie
276.137,84 zł.
Na powyższe wykonanie składały się składki na ubezpieczenia społeczne od
wynagrodzeń osobowych wszystkich pracowników oraz od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

- plan
30.807,00 zł.
- wykonanie
30.806,78 zł.
Na wykonanie powyższe składały się składki na Fundusz Pracy od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych wszystkich pracowników
30.806,78 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

- plan
11.196,00 zł.
- wykonanie
11.195,80 zł.
Na powyższe wykonanie złożyło się zatrudnienie psychologa, inspektora BHP,
informatyka na umowę zlecenia.
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- plan
175.584,00 zł.
- wykonanie
175.515,19 zł.
Na powyższe wykonanie składały się między innymi następujące zakupy:
-materiały do remontu
87.499,20 zł
-materiały wyposażenie
33.783,05 zł
-materiały użytek bieżący
6.490,44 zł
-paliwo
6.410,74 zł
-zakup części do samochodu
---------- zł
- materiały biurowe
4.563,18 zł
- zakup znaczków
1.284,80 zł
- prenumeraty
1.194,03 zł
- materiały do terapii
1.804,42 zł
- środki czystości
22.759,30 zł
- zakup gazet.
462,53 zł
- oprogramowanie
3.560,35 zł
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- pozostałe zakupy
§ 4220 - zakup środków żywności

-

5.703,06 zł

- plan
- wykonanie

242.891,00 zł.
241.753,41 zł.

§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych - plan
- wykonanie

37.830,00 zł.
37.796,14 zł.

§ 4260 - zakup energii

313.815,00 zł.
313.802,87 zł.

Na powyższe wykonanie składały się:
- opłaty za pobór wody
- opłaty za energię elektryczną
- ciepło
- gaz

- plan
- wykonanie
10.722,30 zł
79.780,26 zł
217.477,23 zł
5.823,08 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

- plan
42.900,00 zł.
- wykonanie
42.900,00 zł.
Na powyższe wykonanie złożyły się opłaty za konserwację dźwigu przeglądy
i remonty
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

- plan
1.889,00 zł.
- wykonanie
1.889,00 zł.
Na powyższe wykonanie złożyła się opłata za badania okresowe pracowników.
§ 4300 - zakup usług pozostałych
Na powyższe wykonanie składały się m.in.:
- opłaty bankowe
-.opłaty RTV
- dezynfekcja
- ochrona mienia
- wywóz nieczystości
- utylizacja
- opłaty pocztowe
- usługi transportowe
- usługi kanalizacyjne
- opinie prawne
- pozostałe
- usługa pogrzebowa
- usługi kominiarskie
§ 4350- opłaty z tytułu zakupu
usług internetowych

- plan
- wykonanie

85.085,00 zł.
85.048,07 zł.
- 2.525,00 zł
201,40 zł
492,00 zł
- 4.650,00 zł
- 13.885,01 zł
- 2.286,78 zł
38,90 zł
450,45 zł
- 23.089,18 zł
- 5.596,50 zł
- 29.599,84 zł
- 1.742,01 zł
492,00 zł

- plan
- wykonanie

821,00 zł
820,19 zł
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§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej

- plan
787,00 zł.
- wykonanie
786,01 zł.
Na powyższe wykonanie złożyły się opłaty za abonament telefonu służbowego.
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
- plan
3.951,00 zł.
- wykonanie
3.950,36 zł.
Na powyższe wykonanie złożyły się opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne.
§ 4410 - podróże służbowe krajowe

- plan
392,00 zł.
- wykonanie
391,40 zł.
Na powyższe wykonanie składały się wypłaty za delegacje służbowe pracowników
§ 4430 różne opłaty i składki

- plan
7.736,00 zł.
- wykonanie
7.736,00 zł.
Na powyższe wykonanie składały się opłaty za ubezpieczenie mienia.
§ 4440 - odpisy na ZFŚS

- plan
75.726,00 zł.
- wykonanie
75.726,00 zł.
Na powyższe wykonanie złożyła się I i II rata odpisu podstawowego dla wszystkich
pracowników.
§ 4480 - podatek od nieruchomości

- plan
7.197,00 zł.
- wykonanie
7.197,00 zł.
Podatek od nieruchomości za rok 2013 został naliczony przez Urząd Miasta
w Lęborku.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

- plan
- wykonanie

13.416,00 zł.
13.416,00 zł.

Na powyższe wykonanie złożyła się opłata za wieczysty zarząd nieruchomością za rok
bieżący.
§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
- plan
- wykonanie

1.306,00 zł.
1.306,00 zł.

Na powyższe wykonanie złożyły się opłaty za szkolenia pracowników.
§ 4780 –Fundusz Emerytur Pomostowych
składki do ZUS

- plan

15.244,00 zł
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§6050 wydatki inwestycyjne

-wykonanie

15.243,81 zł

- plan
- wykonanie

72.371,00 zł
66.400,56 zł

-plan
-wykonanie

13.304,00 zł
13.303,87 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

Środki finansowe na wydatki pochodziły z:
- dotacji z Urzędu Pomorskiego

666.774,00zł

- dotacji z Budżetu Starostwa -

59.029,56 zł

- z dochodów

2.404.654,84 zł

- w tym z odpłatności

2.381.159,45zł
-------------------------------------------

razem

3.130.458,40 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2013 wynosił
2.974,24 zł

2. Darowizny
Nasz Dom korzystał z ofiarności darczyńców zarówno finansowej jak rzeczowej
bądź usługowej. Tabele 23 i 24 przedstawiają chronologicznie darowizny
przekazywane w ciągu całego roku
Tabela 23 Darowizny rzeczowe

Data Firma przekazująca
dary

Asortyment

11.01.
2013

Caritas Pelplin
Sambora 28
83-130 Pelplin

Herbatniki 200g.
Mleko 3,2%
Makaron świderki 500g
Groszek z marchewką
400g

31.01.
2013
06.02.
2013
06.02.

PHH Farmpol - Gdynia
Placówka Wielofunkcyjna nr 2
ul. Okrzei 15 Lębork
Hurtownia Art. Spożywczych

Jm

Wartość

300 szt.
300 l
100 kg
200szt

1.332,66

Fartuchy damskie

15 szt.

600,00

Pietruszka korzeń

90kg

270,00

Jogurt naturalny 370g

6 szt.

20,40
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2013

AGAWA Lębork

13.02.
2013
13.02.
2013
13.02.
2013
06.03.
2013

Anetta Kruzel
Charbrowo
Gminna Biblioteka Publiczna
Cewice
Maurycy Gałuszko
Al. Wolności Lębork
Dzienny Dom Pomocy Gdynia

06.03.
2013
28.03.
2013

Mirosław Kruzel
Charbrowo
Gospodarstwo Specjalistyczne
Hodowli Drobiu Wiesław
Kiedrowski Kębłowo
Rzeźnictwo J. J. Stelmach
Zdrzewno
Hurtownia. Art.
Ogólnospożywczych Ireneusz
Baranowski Wejherowo
Piekarnia Cukiernia KLASSA
Sp. jawna Potęgowo
Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

28.03.
2013
28.03.
2013
30.03.
2013
15.04.
2013

16.05.
2013

Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

Soda oczyszczona 60g
Cynamon 20g
Przyprawa do piernika
20 g.
Krzesła kąpielowe

5 szt.
3 szt.
5 szt.
2 szt.

250,00

Biuro
Stolik
Telewizor

2szt.
3szt.
1 szt.

290,00

mikrofalówka

1 szt.

250,00

myjki

50 szt.

50,00

jajka

90 szt.

27,00

Kiełbasa biała

15 kg

127,50

Serdelki

10 kg

80,00

Cisto

8,70kg

52,20

Mleko 3,2%
Płatki kukurydziane
500g
Makaron świderki 500g
Ryż
Ser topiony
Dżem truskawkowy
0,390g.
Olej rzepakowy 1l
Koncentrat pomidorowy
160g
Ser podpuszczkowy
Woda n/gazowana z
melisą 0,75
Woda n/gazowana z
rumiankiem 0,75
Dżem truskawkowy
0,390

120 l
100szt.

2.212,87

150,00

100kg
100kg
100kg
312 szt.
90l
3150szt

3.866,60

70kg
24 szt.
24 szt.
312 szt.
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27.05.
2013

31.05.
2013
20.06.
2013

Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

Mlekpol
ul. Przemysłowa
84-200 Wejherowo
Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

Cukier
Mąka
Herbatniki 200g
Groszek z marchewką
400g
Makaron świderki
Ryż

170 kg
170 kg
280 szt.
400 szt.

Jogurt 420
Margaryna Kasia 250

10 szt.
3 szt.

21,00

Cukier
Płatki kukurydziane
500g
Herbatniki 200g
Groszek z marchewką
400 g
Makaron świderki
Ryż
Ser topiony
Truskawki

100 kg
100 szt.

1.791,68

100 kg
100 kg
50 kg
20 kg

100,00

30 szt.

45,00

30 kg
30 kg
100 kg
180 szt.

1.576,53

11.07.
2013

1001 Witamin
Hanna Dariusz Chrzanowscy
ul. Pionierów 13
84-300 Lębork

05.08.
2013
29.08.
2013

Polaris PPH Kalisz

Woda n/gazowana 5l

Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

Ser topiony
Ser podpuszczkowy
Makaron świderki 500g
Dżem truskawkowy
0,390
Woda Lipton 2L
cytrynowa
Woda Lipton 2L green
Ser topiony
Olej rzepakowy 1l
Groszek z marchewką
Dżem truskawkowy
0,390
cukier
Piernik klasyczny 380g.
Lukier fioletowy 100 g
Polewa toffi 100g.
Mielonka wieprzowa
400g
Mąka pszenna
Groszek z marchewką
Ser podpuszczkowy
400g

23.09.
2013

17.10.
2013
17.10.
2013

Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk
Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk

2.074,04

170 kg
100 kg

280 szt.
130 szt.

96 szt.
96 szt.
60 kg
30 l
320 szt.
312 szt.
30 kg
80 szt.
60 szt.
600 szt.
240 szt.

1.562,73

641,40

1.531,08

100kg
320szt.
50kg
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20.11.
2013
24.12.
2013
24.12.
2013
24.12.
2014
24.12.
2013

Bank Żywności w Słupsku
ul. Słoneczna 16 E
76-200 Słupsk
Piekarnia Cukiernia Klassa
Sp. j Potęgowo
Hurtownia OwocowoWarzywna Kawon Lębork
Polaris PPH Kalisz
Gospodarstwo Specjalistyczne
Hodowli Drobiu Wiesław
Kiedrowski Kębłowo

Makaron świderki
Ser podpuszczkowy
Kapusta świeża

50 kg
10kg
120 kg

353,00

Piernik

5kg

35,00

Mandarynki

6kg

18,00

25 szt.

85,00

90 szt.

22,50

Piernik z nadzieniem
owocowym 190g
jajka

Wartość w przeliczeniu na PLN

Tabela 24

Darowizny finansowe w 2013 r.

Data

Firma przekazujące
darowizny finansowe

04.01.2013
23.01.2013
11.02.2013

Płotka Bożena Janisławiec 4-3
Pilawa – Słupsk Bierkowo 151
EDUKATOR Maria Rachwał
Lębork
Apteka „Pod Wagą” Lębork
Apteka „Pod Wagą” Lębork
Apteka „Pod Wagą” Lębork
Apteka „Pod Wagą” Lębork
EXTERNUS – M. Samsel
Lębork
Apteka „Przy Szpitalu” Lębork
Apteka „Pod Wagą” Lębork
Apteka „Przy Browarze” Lębork
Hartmann
B. Boczkowska
Centrum kształcenia M. Usarek
Gdynia

11.02.2013
18.02.2013
20.02.2013
07.03.2013
08.07.2013
10.09.2013
04.10.2013
11.10.2013
11.10.2013
08.11.2013
10.12.2013
13.12.2013

Ogółem

19.436,19

Fundacja „AGRO-FUND”
Warszawa

Kwota darowizny
100,00zł
544,32zł
250,00zł
200,00zł
235,31zł
40,00zł
757,00zł
500,00zł
1.429,36zł
508,47zł
771,12zł
923,00zł
100,00zł
800,00zł
1.791,00zł

8.949,58zł
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