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DRUK NR 1067 

Sprawozdanie z działalności Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 

w 2019 roku  
 

na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej; Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 
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I. Wstęp  
Dom Pomocy Społecznej realizuje zadania własne powiatu poprzez zapewnienie całodobowych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla tych osób u których choroba nie przebiega pomyślnie, 

a leczenie rozciąga się na całe życie.  

Zasadniczym celem rehabilitacji jest uzyskanie poprawy indywidualnych kompetencji mieszkańców, 

aby pomimo choroby mogli w jak największym zakresie prowadzić samodzielne życie i uczestniczyć 

w życiu społecznym.  

Zapewniamy miejsce zamieszkania, dostęp do  odpowiedniego zajęcia poprzez ergoterapię, pomagamy 

budować satysfakcjonujące relacje społeczne poprzez socjoterapię, staramy się zapewnić uczestnictwo 

na pełnych prawach w codziennym życiu społecznym.  

W centrum uwagi programu terapeutycznego są cztery istotne obszary oddziaływań: mieszkanie, 

praca, czas wolny oraz więzi społeczne. Proces planowania rehabilitacji opiera się na „silnych stronach” 

mieszkańca i dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości. Aktualnie program  składa się 

następujących zajęć: 
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• Trening Umiejętności Społecznych (Trening Prowadzenia Rozmowy i Rozwiązywania 

Problemów, Trening Higieniczny, Trening Budżetowy, Trening Organizacji Czasu Wolnego, 

Trening Kulinarny); 

• Terapia grupowa i indywidualna 

• Terapia zajęciowa 

• Rehabilitacja i zajęcia sportowe 

• Konsultacje rodzinne 

Priorytetem jest orientacja na zdrowienie, tworzenie środowiska terapeutycznego opartego na 

szacunku i demokratycznych regułach oraz włączenie Mieszkańców w pomoc innym i samemu sobie.  

II. Budżet  
Budżet Domu Pomocy Społecznej w Darskowie na 2019 rok wynosił 3 402 604 zł. w tym wykonanie 

3 402 596 zł. 

Kwotę tę stanowią: 

• dotacja z budżetu wojewody (843 184 zł.)  

• budżetu powiatu (2 363 368 zł. dochody własne + 196 043 zł. Starostwo Powiatowe).   

 

 

 

Rysunek 1 Budżet DPS w 2019 roku 

 

 

Wydatki związane z zatrudnieniem (płace i pochodne) 

- planowane w budżecie rocznym                               2 604 918 zł. 

- zrealizowane do dnia 31.12.2019r.                               2 604 916 zł. 

Wydatki bieżące rzeczowe 

- planowane w budżecie rocznym                                 797 685 zł. 

- zrealizowane do dnia 31.12.2019r.                                 797 680 zł.  

Ogółem wydano do 31.12.2019r.                 3 402 596 zł. 
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* Źródło opracowanie własne DPS Darskowo    
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Rysunek 2 Struktura wydatków w 2019 roku 

 

 

STRUKTURA DOCHODÓW 

Dochody planowane na 2019 rok     2 308 170 zł. 

Dochody wykonane do 31.12.2019 roku    2 363 368 zł. 

Rysunek 3 Wykonanie dochodów w 2019 roku 

 

 

III. Inwestycje i remonty w 2019r. 
Rysunek 4 Remonty i modernizacje w 2019 roku 

 

 

W ramach podnoszenia standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Dom został wyposażony 

w nową pralnicę, zmywarkę przemysłową oraz patelnię elektryczną. 

Wykonano prace remontowe i modernizacyjne 

1. pomalowano korytarze i główną klatkę schodową 

2. wykonano szafę na bieliznę czystą 

3. położono nowy dach na budynku pałacu 

4. wymieniono rynny 

5. wymieniono okna 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wydatki

Struktura wydatków

związane z zatrudnieniem bieżące rzeczowe

* Źródło opracowanie własne DPS Darskowo    

2280000 2290000 2300000 2310000 2320000 2330000 2340000 2350000 2360000 2370000

Dochody 

planowane wykonane

* Źródło opracowanie własne DPS Darskowo    

wydatki 
inwestycyjne; 50393

remonty; 14442

* Źródło opracowanie własne DPS Darskowo    



4 
 

6. od września uległ zmianie system ogrzewania Domu – podłączenie do biogazowni 

7. na bieżąco usuwane były usterki tj.: naprawa mebli, drzwi, podłóg, zamków, zaworów, 

kranów, udrażnianie instalacji ściekowej, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

IV. Opieka, terapia i rehabilitacja 
 W Domu Pomocy Społecznej w Darskowie na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 67 osób 

przewlekle psychicznie chorych, w tym 32 kobiety i 35 mężczyzn.  

Tabela 1 Opieka prawna 

Liczba mieszkańców 
ubezwłasnowolnionych całkowicie 

Liczba mieszkańców 
ubezwłasnowolnionych częściowo 

Liczba mieszkańców dla których sąd 
ustanowił kuratora na podstawie 
Ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego art. 44 

36 osób 11 osób 3 osoby 
* Źródło opracowanie własne DPS Darskowo      

Ponad połowa mieszkańców DPS była powyżej 60 roku życia (średnia 71,42) 

Wykres  1 Struktura wieku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2019 roku 

 

* Źródło opracowanie własne DPS Darskowo    

1. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 

2017-2022 
Cel główny: 

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb 

Cel szczegółowy: 

Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

Zadanie: 

Aktualizacja poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób 

z zaburzeniami, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy 

środowiskowej. 

Realizacja: 

1. Program terapeutyczno-opiekuńczy w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 

2. Program aktywizacji społecznej Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie  

3. Program zajęć socjoterapeutycznych 

4. Program aktywizacji ruchowej Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – 

kształtowanie zdolności motorycznych oraz poprawy sprawności fizycznej 

5. Projekt ,,Piękno wyobraźni”  

6. I Turniej Bingo 
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2. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
Cel strategiczny 1:  

Wspieranie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, seniorów i ich otoczenia 

Cel operacyjny:  

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i seniorów 

Realizacja: 

Umożliwienie udziału w życiu społecznym 

• Wyjazdy do kina - 4 

• Wyjazdy na wystawy i do muzeum - 2 

• Udział w zabawach tanecznych - 4 

• Wyjazdy do biblioteki publicznej – 5 

• Wyjazdy na basen - 1 

• Udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych - 19 

• Udział w warsztatach plastycznych - 3 

• Występy artystyczne  w tym:  

II Letni Piknik Artystyczno-Integracyjny Osób Niepełnosprawnych,  

XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej,  

Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Choszcznie - Scena bez barier 

• Udział w Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

• Udział w VI Mistrzostwach Powiatowych Osób Niepełnosprawnych w Marszu Nordic-

Wolking 

• Udział w Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych 

• Piknik rekreacyjny z udziałem wolontariuszy  

• Piknik rodzinny na który przyjechali członkowie rodzin i bliskie, ważne dla Mieszkańców 

osoby. 

 

Cel operacyjny: 

Wspieranie rodziny i otoczenia osób niepełnosprawnych oraz seniorów 

Realizacja: 

• Wsparcie psychologiczne dla rodzin - 2 

• Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców: terapia 20 osób, indywidualnie 276 spotkań 

• W ramach pracy socjalnej świadczonej przez pracowników na rzecz rodzin udzielono wsparcie 

informacyjnego – 527 porad 

Cel strategiczny 3:  

Zwiększenie efektywności działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych 

na terenie powiatu 

Cel operacyjny: 

Promocja działalności organizacji pozarządowych 

Realizacja: 

• Wykład: „Obciążenia osób, świadczących pomoc i wsparcie podopiecznym z chorobą 

psychiczną i ich rodzinom. Interwencja w trudnych sytuacjach.” 

• Szkolenie: ,,Praca z osobą dysfunkcyjną” 

• Piękno wyobraźni – Fundacja Inicjatyw Społecznych 5000 

• I Turniej Bingo – Program Społecznik 4420 
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3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  
 

Cel strategiczny 2:  

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych i starszych w życiu społecznym 

Cel operacyjny 2.1:  

Zapewnienie właściwej pomocy osobom starszym 

Realizacja: 

o zapewnienie mieszkańcom struktury dnia 

o pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych 

o aktywizowanie i trening w zakresie samodzielnego wykonywania codziennych czynności, 

racjonalnego odżywiania, gospodarowania swoimi zasobami, korzystania z rekreacji i sportu   

o uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym: imprezy taneczne,  plenerowe, konkursy muzyczne, 

spotkania tematyczne (wykłady, warsztaty), imprezy okazjonalne: urodziny i imieniny, zgodne z 

tradycją obchody świąt, udział w zawodach sportowych,  

o uczestniczenie w zajęciach terapii zajęciowej 

o zabiegi rehabilitacyjne: 

fizykoterapia: laser, ultradźwięki, jonoforeza, galwanizacja, lampa solux, biptron, masaż klasyczny; 

▪ kinezoterapia: ćwiczenia czynnobierne, ćwiczenia oddechowe, nauka chodzenia samodzielnie (w 

tym po schodach i powierzchni płaskiej), z pomocą kół, balkonika, ćwiczenia w odciążeniu kończyn 

górnych, ćwiczenia samowspomagane, rowery, tablice manualne, steper, wibro-max, fotel 

masujący, bieżnia, orbitrek; 

▪ hydroterapia: hydromasaż stóp. 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Darskowie korzystają z terapii zajęciowej w sali terapii 

zajęciowej, pokoju dziennego pobytu bądź są aktywizowaniu we własnych pokojach. Udział w zajęciach 

jest czynny lub bierny i jest to uwarunkowane kondycją psychiczną i fizyczną danego mieszkańca. 

W naszym Domu działa zespół muzyczny „Piękno wyobraźni” w skład, którego wchodzi  6 mieszkańców. 

Zespół w tym roku miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas Dnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim, Powitaniu Lata w Mielnie, Bajkowym Spotkaniu w 

Szczecinie, podczas Przeglądu Piosenki Żołnierskiej w Bornem Sulinowie oraz podczas Przeglądu 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Scena Bez Barier” w Choszcznie.  

W Domu prowadzone są również warsztaty socjoterapeutyczne- trening umiejętności społecznych 

prowadzone przez psychologów. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek.  

Mieszkańcy, którzy nie wykazują chęci udziału w formach grupowych są aktywizowani we własnym 

pokoju (grają w szachy, gry karciane, czytają pisma o treści religijnej, prasę, książki, wykonują robótki 

ręczne, rozwiązują krzyżówki, słuchają audycji radiowych.  

V. Dokształcanie kadry: 
1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 RODO 

2. Prawa Mieszkańca DPS 

3. Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami, w tym w zakresie 

komunikacji wspomagającej lub alternatywnej 

4. Rehabilitacja społeczna, aktywizacja i wspieranie rozwoju podopiecznych 

5. Stosowanie przymusu bezpośredniego w DPS 

6. Seksualność osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi lub deficytami intelektu 

7. Dietoterapia, profilaktyka żywienia i zarządzanie bezpieczeństwem żywności 

8. Sprawozdawczość samorządowych jednostek organizacyjnych 

9. Obciążenia osób świadczących pomoc i wsparcie podopiecznym z chorobą psychiczną i ich 

rodzin. Interwencja w trudnych sytuacjach. 
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10. Praca z osobą dysfunkcyjną 

11. Profilaktyka ran i odleżyn 

12. Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych 

w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów 

13. Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2019 po zmianie przepisów. Zamknięcie ksiąg 

rachunkowych. 

W szkoleniach brało udział 153 osoby 

Konferencje: 

1. Zarządzanie emocjami i stresem – czyli wewnętrzna siła i odporność psychiczna lidera 

2. Przemoc wobec kobiet, dzieci, mężczyzn i osób starszych 

       W konferencjach brało udział 5 osób 

 

VI. Imprezy  
Na terenie Domu odbywają się plenerowe spotkania integracyjne, zabawy taneczne oraz inne 

aktywizujące metody terapeutyczne, w których uczestniczy większość mieszkańców.  

• Walentynki – występ dla mieszkańców przygotowany przez grupę „Piękno wyobraźni” 

• Ślub Andrzeja i Grażyny 

• Dzień Kobiet- występy dla mieszkanek 

• Koncert Agencji Artystycznej Pro Musica ze Szczecina- w ramach projektu „Piękno wyobraźni” 

• Piknik Rodzinny 

• Koncert i wykład zorganizowany przez Cump Zatonie 

• Integracyjny grill z wolontariuszami z Cump Zatonie 

• Spotkanie Wigilijne – kolędowanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku 

Pomorskim 

• Piknik „Piękno wyobraźni” połączony z wystawą prac malarskich naszych mieszkańców oraz 

występem śpiewaków ze Złocieńca 

• Pokaz tańców ludowych – piknik z Diabazem- Zespołem Ludowym z Drawska Pomorskiego 

VII. Projekty 
„Piękno wyobraźni” - polegał na rozbudzeniu pasji malarskiej oraz muzycznej wśród uczestników 

(osoby starsze, niepełnosprawne, przewlekle psychicznie chore oraz zagrożone wykluczeniem 

społecznym). Poprzez sztukę uczestnicy mieli szansę wyrazić siebie, swoje emocje, a także nauczyli się 

podstawowych technik malarskich, mieszania farb, tworzenia własnych unikalnych kolorów. Koncert 

muzyczny połączony z prezentacją instrumentów pozwolił mieszkańcom poszerzyć swoją wiedzę oraz 

rozbudził pasje muzyczne. Ponadto dzięki nauce gry na instrumentach oraz nauce piosenek usprawniły 

się procesy myślowe, pobudzono mózg do pracy, poprawiła się pamięć. 

Działania realizowane podczas projektu: 

• zajęcia plastyczne (malarstwo plenerowe- krajobrazy oraz architektura, wykonanie) 

• muzyczne (nauka piosenek, tworzenie piosenek, gra na instrumentach), 

• organizacja wystawy twórczości uczestników projektu,  

• wyjazdy krajoznawcze (malarstwo plenerowe). 

 

„BINGO” - celem projektu "Bingo" było zorganizowanie Turnieju Gry w Bingo dla osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz przewlekle psychicznie chorych przy udziale dzieci i młodzieży z Placówki 

Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku Pomorskim.  

Pozostałe działania: 

• nauka zasad gry w bingo  
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• rozwijanie zainteresowań, nauka spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom niepełnosprawności  

• zaktywizowanie mieszkańców DPSu, uczestników WTZ, PDDS (pobudzanie umysłu do pracy, 

stymulowanie funkcji poznawczych, poprawa funkcji myślowych, koncentracji uwagi) 

 

 

Sporządziła: Wioletta Smolich 


