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Załączniki do rozporządzenia  
Przewodniczącego Komitetu  
do spraw Pożytku Publicznego  
z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) 

Załącznik nr 5 

WZÓR 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, 
 O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy 
poszczególnych polach oraz w przypisach.   

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić 
prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”. 

 

Rodzaj sprawozdania Częściowe* / Końcowe* 

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

 

Tytuł zadania publicznego 
„Prowadzenie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2024 ponadgminnego Domu 

Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych”. 

Nazwa Zleceniobiorcy(-ców) Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” 

Data zawarcia umowy 4.12.2019 r. 
Numer umowy, o ile został 
nadany 

PCPR/DPS-S/2020-2024 

 
 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 

 1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania  (należy opisać 
osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)  

Podstawowym rezultatem prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie była realizacja decyzji 

administracyjnych wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie umieszczenia 

Mieszkańców w DPS i zapewnienie tym osobom całodobowej opieki , której rodzina i gmina nie jest                          

w stanie zagwarantować w miejscu zamieszkania.  
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Na dzień 1 stycznia 2020 r. liczba Mieszkańców wynosiła 62 osoby. Przekroczenie liczby miejsc 

statutowych wynikało z faktu umieszczenia warunkowo dwóch osób na miejsce Mieszkańców, którzy 

przebywali w areszcie śledczym do momentu wydania przez sąd prawomocnego wyroku skazującego                        

na karę pozbawienia wolności i nie zamieszkiwali w Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba Mieszkańców wynosiła 58 osób, w tym 22 kobiety i 36 mężczyzn.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto do DPS 7 Mieszkańców. 

Liczba Mieszkańców umieszczonych na postawie Postanowienia Sądu w trybie art. 39 ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego bez zgody – wynosiła 43 osób, w tym 11 kobiet. 

Liczba Mieszkańców całkowicie ubezwłasnowolnionych wynosiła 19 osób ( w tym 2 kobiety), których 

opiekunowie prawni uzyskali zgodę sądu na umieszczenie w DPS. 

W roku sprawozdawczym zmarło 6 Mieszkańców, a 5 - ciu zostało przeniesionych do innych placówek.  

Mieszkańcy przebywający w DPS Sułków w okresie sprawozdawczym pochodzili z niżej wymienionych 

gmin: 

Miasto i Gmina Wieliczka –  15 osób 

  Gmina Skawina –  1 osoba 

Gmina Zembrzyce – 1 osoba 

Gmina Tokarnia –  2 osoby 

Miasto Kraków – 5 osób 

Gmina Miechów – 1 osoba 

Miasto Zielona Góra – 6 osób 

Miasto Tarnów – 8  osób 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 1 osoba 

Miasto i Gmina Niepołomice - 5 osób 

Miasto Katowice – 1 osoba 

Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki – 1 osoba 

Gmina Czchów – 1 osoba 

Gmina Zebrzydowice –  2 osoby 

Gmina Charsznica – 2 osoby 

Gmina Limanowa –  1 osoba 

Gmina Biskupice – 1 osoba 

Gmina Myszków – 1 osoba 

Gmina Herby – 1 osoba 

Gmina Goleszów – 1 osoba 

Gmina Lisia Góra – 1 osoba 
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Gmina Nowy Wiśnicz –  1 osoba 

Gmina Dobczyce – 1 osoba 

Gmina Czeladź – 1 osoba 

Gmina Wolbrom – 1 osoba 

Gmina Szczucin – 1 osoba 

Gmina Kłaj – 3 osoby 

Gmina Miejska Lubań – 1 osoba 

Gmina Głuchołazy – 1 osoba 

Gmina Zamość – 1 osoba 

 

Dom Pomocy Społecznej zapewnił Mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności, 

autonomii oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności Mieszkańców niezbędnych do możliwie jak 

najbardziej samodzielnego życia. 

 

Wszelkie działania prowadzone były na zasadach zawartych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 

r. poz. 734). Wszystkich Mieszkańców umieszczonych w placówce objęto: 

a) usługami w zakresie potrzeb mieszkalno-bytowych poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, 

wyżywienia oraz odzieży i obuwia adekwatnych do pory roku, 

b) kompleksową opieką medyczną poprzez możliwość leczenia u lekarzy specjalistów w tym lekarza 

psychiatry oraz korzystania z dostępu do rehabilitacji i pielęgniarki środowiskowej,  

c) usługami opiekuńczo-higienicznymi poprzez udzielania pomocy osobistej, pielęgnacji, niezbędnej 

pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

d) usługami wspomagającymi polegającymi na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, organizacji 

czasu wolnego, stwarzaniu warunków do rozwoju zainteresowań oraz zapewnieniu możliwości 

zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, 

e) możliwością kontaktu z psychoterapeutą, 

Do świadczenia wymienionych wyżej usług zatrudniony został personel posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do pracy w tego rodzaju placówce. 

W celu zapewnienia odpowiedniego standardu świadczonych usług DPS Sułków ściśle współpracował               

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi. 
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 2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach 

zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy 
przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji 
działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)  

W roku sprawozdawczym osiągnięte zostały następujące wymienione w umowie wskaźniki realizacji 

zadania: 

 

1. Liczba miejsc statutowych w DPS Sułków została utrzymana w miesiącach od stycznia do czerwca 

oraz w październiku 2020 r. W miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad – grudzień liczba 

Mieszkańców wynosiła 58, zaś na ostatni dzień miesiąca września wyniosła 59. Powstałe odstępstwa 

wynikały z braku osób oczekujących na umieszczenie w DPS dla osób przewlekle psychicznie 

chorych. 

2. Mieszkańcom DPS zapewniono kompleksową opiekę medyczną poprzez: 

- przypisanie każdego z mieszkańców do lekarza POZ w Przychodni Lekarskiej „Diamed”,                            

Trąbki 430, 32-020 Wieliczka, z którą DPS ma podpisaną umowę o świadczenie usług medycznych, 

- zapewnienie opieki psychiatrycznej oraz konsultacje z innymi specjalistami wg indywidualnych 

potrzeb, 

- realizację wszelkich zaleceń lekarzy, 

- opiekę pielęgniarki dyplomowanej zatrudnionej w DPS na stanowisku koordynatora ds. medycznych 

oraz pielęgniarki środowiskowej z Przychodni Lekarskiej „Diamed”, 

- realizowanie zleceń lekarskich na leki, 

- bieżące monitorowanie stanu zdrowia wszystkich Mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 trwający przez większą część roku 

sprawozdawczego, zaznaczyć należy, że większość konsultacji lekarskich odbywała się telefonicznie. 

Wizyty odbywały się w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z lekarzem przy 

zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. 

Liczba konsultacji z lekarzem POZ  wyniosła w roku sprawozdawczym 280. 

Liczba konsultacji z lekarzem psychiatrą wyniosła 177. 

Ponadto  zrealizowane zostały wszystkie zlecenia lekarskie dotyczące  konsultacji u lekarzy 

specjalistów. Mieszkańcy pod opieką pracowników byli dowożeni do poradni specjalistycznych. 

Zestawienie konsultacji specjalistycznych Mieszkańców DPS Sułków w roku 2020: 

a) Poradnia Stomatologiczna  - 24 wizyty 

b) Poradnia Chirurgiczna -  11 wizyty 

c) Poradnia Neurologiczna - 10 wizyt  

d) Poradnia Ortopedyczna – 3 wizyty 

                                                 
1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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3.  W roku sprawozdawczym DPS Sułków miał trudności z zatrudnieniem osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami na stanowisko psychologa, dlatego Mieszkańcy objęci byli profesjonalną opieką 

psychoterapeuty zatrudnionego w DPS. Stan zdrowia psychicznego był na bieżąco monitorowany, 

a Mieszkańcy chętnie korzystali z możliwości rozmowy z psychoterapeutą. 

 

Zestawienie dotyczące pracy psychoterapeuty w roku 2020: 

 

 Liczba przeprowadzonych 

rozmów psychoedukacyjnych 

Liczba spotkań 

wspierających 

Liczba działań 

interwencyjnych 

Styczeń 11 72 3 

Luty 9 68 2 

Marzec 8 91 7 

Kwiecień 3 96 1 

Maj  8 84 2 

Czerwiec 4 73 0 

Lipiec 5 83 3 

Sierpień 4 63 2 

Wrzesień 14 97 1 

Październik 12 119 3 

Listopad 15 121 2 

Grudzień 13 142 5 

 

4. Mieszkańcy DPS Sułków mieli zapewnioną możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych                       

na terenie DPS przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 18.00 (praca dwóch fizjoterapeutów                 

w godz. 7.00-15.00, praca trzeciego fizjoterapeuty w godzinach od 10.00 – 18.00). Należy podkreślić, że 

taka organizacja pracy pozwalała na zaplanowanie w godzinach od 10.00 do 15.00 wspólnych działań 

zespołu fizjoterapeutek z Mieszkańcami o znacznym ograniczeniu sprawności. 

Dodatkowo, w celu podwyższenia jakości świadczonych usług oraz podtrzymania efektów prowadzonej 

rehabilitacji, fizjoterapia prowadzona była także w trzy soboty w ciągu miesiąca. 

Wyjątek od przedstawionego wyżej schematu stanowiły miesiące, w których zarządzeniem dyrektora 

DPS - celem minimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzona 

została zmiana organizacji pracy i sala rehabilitacyjna została wyłączona z użytkowania Mieszkańców, 

gdyż stanowiła strefę mieszkalną dla personelu pozostającego na terenie placówki przez całą dobę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Zestawienie częstotliwości prowadzonych zajęć, form i metod rehabilitacji z uwzględnieniem liczby 

Mieszkańców biorących udział w zajęciach w roku 2020: 

 

 

Styczeń: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 48 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa 

(ćwiczenia bierne, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali+ 

Gimnastyka poranna (ćw. na 

piłce gimnastycznej,  ćw. na 

materacu, ćw. z taśmami, 

rowerek),masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość 

osób 

uczęszczających 

dziennie: 

6 33 17 6 

Systematyczność 

( liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 3 1 

 

Luty: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 52 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa 

(ćwiczenia bierne, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali 

+Gimnastyka poranna (ćw. 

na piłce gimnastycznej,  ćw. 

na materacu, ćw. z taśmami, 

rowerek), masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość 

osób 

uczęszczających 

dziennie: 

6 31 22 6 

Systematyczność 

( liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 3 1 

 

Marzec: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 51 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa (ćwiczenia 

bierne, pionizacja, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali + 

Gimnastyka poranna (ćw. 

na piłce gimnastycznej,  ćw. 

na materacu, ćw. z 

taśmami, rowerek, bieżnia), 

masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość osób 

uczęszczających 

dziennie: 

5 35 24 - 

Systematyczność  

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 3 - 
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Kwiecień: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 50 

 

* Sala rehabilitacyjna wyłączona z użytkowania ze względu na pandemię.  

 

Maj: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 49 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa (ćwiczenia 

bierne, pionizacja, chód 

o balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka 

indywidualna/grupowa 

(ćw. na piłce 

gimnastycznej, 

rehabilitacyjnej, ćw. z 

taśmami, rotor oraz ćw.  

ogólno usprawniające) 

Spacery Basen 

Średnia ilość osób 

uczęszczających 

dziennie: 

5 36 25 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 

* Sala rehabilitacyjna wyłączona z użytkowania ze względu na pandemię.  

 

Czerwiec: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 53 

 

 

 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa 

(ćwiczenia bierne, 

pionizacja, chód o 

balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka 

indywidualna/grupowa 

(ćw. na piłce 

gimnastycznej, 

rehabilitacyjnej, ćw. z 

taśmami, rotor oraz ćw.  

ogólno usprawniające) 

Spacery Basen 

Średnia ilość osób 

uczęszczających 

dziennie: 

7 35 26 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 3 - 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa (ćwiczenia 

bierne, pionizacja, chód 

o balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali 

+Gimnastyka poranna (ćw. 

na piłce gimnastycznej,  

ćw. na materacu, ćw. z 

taśmami, rowerek, 

bieżnia),masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość osób 

uczęszczających 

dziennie: 

8 34 27 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 
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Lipiec: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 53 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja przyłóżkowa 

(ćwiczenia bierne, 

pionizacja, chód o 

balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali + 

Gimnastyka poranna(ćw. 

na piłce gimnastycznej,  

ćw. na materacu, ćw. z 

taśmami, rowerek, bieżnia, 

atlas),masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość 

osób 

uczęszczających 

dziennie: 

8 30 28 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 

 

Sierpień: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 48 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja przyłóżkowa 

(ćwiczenia bierne, 

pionizacja, chód o 

balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali 

+Gimnastyka poranna (ćw. 

na piłce gimnastycznej,  ćw. 

na materacu, ćw. z taśmami, 

rowerek, bieżnia, atlas), 

masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość 

osób 

uczęszczających 

dziennie: 

7 31 27 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 

 

Wrzesień: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 47 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja przyłóżkowa 

(ćwiczenia bierne, 

pionizacja, chód o 

balkoniku, ćw. oddechowe, 

ćw. przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali + 

Gimnastyka poranna (ćw. na 

piłce gimnastycznej,  ćw. na 

materacu, ćw. z taśmami, 

rowerek, bieżnia, atlas), 

masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość 

osób 

uczęszczających 

dziennie: 

7 30 24 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 

*Święto Darów Ziemi- impreza w tut. DPS 
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Październik: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 49 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa (ćwiczenia 

bierne, pionizacja, chód 

o balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali + 

Gimnastyka poranna(ćw. na 

piłce gimnastycznej,  ćw. 

na materacu, ćw. z 

taśmami, rowerek, bieżnia, 

atlas, ćw. czynno-bierne), 

masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość osób 

uczęszczających 

dziennie: 

7 31 22 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 

 

Listopad: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 49 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa (ćwiczenia 

bierne, pionizacja, chód 

o balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali 

+Gimnastyka poranna (ćw. 

na piłce gimnastycznej,  

ćw. na materacu, ćw. z 

taśmami, rowerek, bieżnia, 

atlas, ćw. czynno-bierne), 

masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość osób 

uczęszczających 

dziennie: 

7 30 20 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 

*Zabawa Andrzejkowa organizowana na terenie tut. DPS 

 

Grudzień: 

Uczestniczący w rehabilitacji: 50 

Rodzaje Terapii: Rehabilitacja 

przyłóżkowa 

(ćwiczenia bierne, 

pionizacja, chód o 

balkoniku, ćw. 

oddechowe, ćw. 

przeciwzakrzepowe) 

Gimnastyka na Sali + 

Gimnastyka poranna(ćw. na 

piłce gimnastycznej,  ćw. na 

materacu, ćw. z taśmami, 

rowerek, bieżnia, atlas, ćw. 

czynno-bierne),masaż 

Spacery Basen 

Średnia ilość 

osób 

uczęszczających 

dziennie: 

6 32 21 - 

Systematyczność 

(liczba dni w 

tygodniu ): 

5 5 4 - 

*Zabawa sylwestrowa organizowana na terenie tut. DPS 
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5. Mieszkańcom Domu zapewniono terapię zajęciową zarówno w formie zajęć indywidualnych,                         

jak i grupowych przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 18.00. Zatrudnienie terapeutów 

zajęciowych w wymiarze 3,5 etatu pozwoliło na realizację wielu form i metod pracy, które dostosowane 

były do indywidualnych zdolności i zainteresowań Mieszkańców. Podobnie jak w przypadku usług                      

z zakresu fizjoterapii, terapia zajęciowa prowadzona była dodatkowo w trzy soboty w ciągu miesiąca. 

W ramach organizacji terapii zajęciowej prowadzono aktywizację Mieszkańców do czynnego 

uczestnictwa w zajęciach. Należy podkreślić, że tut. Dom posiada gospodarstwo terapeutyczne, 

stanowiące dużą atrakcję dla Mieszkańców, szczególnie tych pochodzących ze środowiska wiejskiego. 

Mieszkańcy bardzo chętnie podejmują się prac porządkowych i zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt. 

Ponadto posiadanie własnego sadu i ogródka warzywnego pozwala na realizację zajęć terapeutycznych 

na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. 

W celu poprawy jakości świadczonych usług w zakresie terapii zajęciowej, dokonano 

przydziału terapeutów i instruktorów do poszczególnych metod i form terapii.  

W roku sprawozdawczym wprowadzona została nowa forma terapii zajęciowej dla 

Mieszkańców, jaką były warsztaty kulinarne prowadzone w kuchni podręcznej DPS Sułków. Forma                 

ta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, a Mieszkańcy chętnie brali udział w zajęciach. 

 

Zestawienie częstotliwości prowadzonych zajęć, form i metod terapii z uwzględnieniem liczby Mieszkańców 

biorących udział w zajęciach w roku 2020: 

 

Styczeń 

 

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 10 5 razy w tygodniu 

Biblioterapia czynna 3       3 razy w tygodniu 

    Biblioterapia bierna 8 3 razy w tygodniu (w tym 1 przyłóżkowa) 

Ergoterapia (pomoc          

w kuchni) 

5 5 razy w tygodniu 

Muzykoterapia bierna  18  3 razy w tygodniu (1 przyłóżkowa) 

Muzykoterapia czynna  6  3  razy w tygodniu 
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Luty 

 

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 11 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc          

w kuchni) 

5 5 razy w tygodniu 

   Biblioterapia czynna 4 4 razy w tygodniu 

    Biblioterapia bierna 10 2  razy w tygodniu ( 1  przyłóżkowa) 

Ludoterapia 4 2  razy w tygodniu 

Muzykoterapia czynna 7 3  razy w tygodniu 

Filmoterapia 10 3 razy w tygodniu 

 

Marzec: 

 

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 9 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc          

w kuchni) 

3 5 razy w tygodniu 

Biblioterapia bierna 5 2  razy w tygodniu ( 2 przyłóżkowe) 

Filmoterapia 12 2  razy w tygodniu 

Muzykoterapia bierna 4 2  razy w tygodniu ( 2 przyłóżkowe) 

Muzykoterapia czynna 13 3  razy w tygodniu  

Warsztaty ceramiczne 3 4 razy w tygodniu 

 

                                                                                 Kwiecień: 

                                                               

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 11 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia (sprzątanie pokoi) 8 5 razy w tygodniu 
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Ergoterapia (pomoc w kuchni) 4 5 razy w tygodniu 

Muzykoterapia bierna 6 3  razy w tygodniu ( 1  przyłóżkowa) 

TUS (trening ekonomiczny -

wyjście do sklepu) 

6 2  raz w tygodniu 

Sylwioterapia 15 3  raz w tygodniu 

Warsztaty ceramiczne 4 3 razy w tygodniu 

 

 

Maj: 

                                                         

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 13 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia  (sprzątanie pokoi) 3 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia (karmienie zwierząt) 2 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc w kuchni) 3 5 razy w tygodniu 

TUS (trening ekonomiczny-

wyjście do sklepu) 

10 3 razy w tygodniu 

TUS (sprzątanie terenu wokół 

DPS) 

6 2 razy w tygodniu 

TUS (warsztaty kulinarne) 8 1 raz w tygodniu 

Muzykoterapia bierna 8 2 razy w tygodniu ( 2 przyłóżkowe) 

Muzykoterapia czynna  10 4 razy w tygodniu 

Biblioterapia bierna 10 2 razy w tygodniu( 3  przyłóżkowe) 

Sylwoterapia  10 3 razy w tygodniu 

Warsztaty ceramiczne 5 4 razy w tygodniu 
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Czerwiec: 

                                                          

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 11 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia  (karmienie, 

pielęgnacja zwierząt) 

2 5  raz w tygodniu 

Ergoterapia (sprzątanie terenu 

DPS) 

7 2  razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc w kuchni) 3 5  razy w tygodniu 

TUS (trening ekonomiczny-

wyjście do sklepu) 

10 1 raz w tygodniu 

Filmoterapia 9 1 raz w tygodniu  

Biblioterapia bierna 5 2 razy w tygodniu ( przyłóżkowe) 

Sylwoterapia 11 3 raz w tygodniu 

Ludoterapia na świeżym 

powietrzu 

9 5 razy w tygodniu 

Warsztaty ceramiczne 4 3 razy w tygodniu 

Spacery 10 5 razy w tygodniu 

 

Lipiec: 

                                                                   

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 9 3 razy w tygodniu 

Warsztaty ceramiczne 7 3  razy w tygodniu 

Ergoterapia (karmienie i pielęgnacja 

zwierząt) 

3 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia (sprzątanie pokoi) 4 3 razy w tygodniu 

Sylwoterapia 9 3 razy w tygodniu 

Hortikuloterapia (pielęgnacja                             

ogrodu) 

5 2 razy w tygodniu 
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TUS (trening ekonomiczny-wyjście do 

sklepu) 

10 1 razy w tygodniu  

Biblioterapia bierna  5  2  razy w tygodniu 

(przyłóżkowe) 

Muzykoterapia czynna 10 3 razy w tygodniu 

TUS (sprzątanie terenu wokół DPS) 8 2 razy w tygodniu 

TUS (warsztaty kulinarne) 8 1 raz w tygodniu 

 

Sierpień: 

                                                                      

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość ` 

TUS (trening ekonomiczny- 

wyjście do sklepu) 

10 1 razy w tygodniu 

Sylwoterapia 13 5 razy w tygodniu 

Hortikuloterapia (pielęgnacja                

ogrodu) 

5 2 razy w tygodniu 

Ludoterapia 10 3  razy w tygodniu 

Ergoterapia (sprzątanie pokoi) 5 2 razy w tygodniu 

Ergoterapia (karmienie i 

pielęgnacja zwierząt) 

3 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc w kuchni) 3 5 razy w tygodniu 

Filmoterapia 9 1 raz w tygodniu 

Muzykoterapia czynna 10 1 raz w tygodniu 

Muzykoterapia bierna 10 5 razy w tygodniu  

Warsztaty ceramiczne 8 3 razy w tygodniu 

 

Wrzesień: 

                                                                         

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość ` 

Arteterapia 12 5 razy w tygodniu 
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Filmoterapia  8 2 razy w tygodniu 

Ergoterapia (sprzątanie pokoi) 5 2 razy w tygodniu 

Ergoterapia  (karmienie, 

pielęgnacja zwierząt) 

3 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc w kuchni) 3 5  razy w tygodniu 

TUS (sprzątanie terenu wokół 

DPS) 

6 2 razy w tygodniu 

Biblioterapia bierna 6 1 razy w tygodniu (przyłóżkowo) 

Muzykoterapia czynna 9 1 razy w tygodniu 

Hortikuloterapia (pielęgnacja i 

podlewanie kwiatów) 

5 2 razy w tygodniu 

TUS (warsztaty kulinarne) 8 1 raz w tygodniu 

 

Październik: 

 

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość 

Arteterapia 13 3 razy w tygodniu 

Ergoterapia  (karmienie, 

pielęgnacja zwierząt) 

3 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc w kuchni) 3 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia (sprzątanie pokoi) 4 2 razy w tygodniu 

Filmoterapia 10 1 raz w tygodniu 

Biblioterapia bierna 5 1 raz w tygodniu (przyłóżkowa) 

Muzykoterapia czynna  11      5  razy w tygodniu 

Warsztaty ceramiczne 10     3 razy w tygodniu 

TUS (ścielenie łóżek, zmiana 

pościeli) 

5 1 raz w tygodniu 
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Listopad: 

                                                                        

Rodzaje Terapii: Liczba uczestników Częstotliwość ` 

Arteterapia (kolaż, zdobnictwo, 

tworzenie dekoracji) 

15 5 razy w tygodniu 

Filmoterapia 8 1 raz w tygodniu 

Biblioterapia bierna 4 1 razy w tygodniu (przyłóżkowo) 

Muzykoterapia czynna  10    5  razy w tygodniu  

Ergoterapia (sprzątanie pokoi) 5 2  razy w tygodniu 

Ergoterapia (karmienie i 

pielęgnacja zwierząt) 

3 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc w kuchni) 3 5 razy w tygodniu 

Ludoterapia ( gry logiczne, gry 

planszowe) 

6 5 razy w tygodniu 

Warsztaty ceramiczne 4 3 razy w tygodniu 

TUS (zmiana pościeli, pomoc w 

pralni oraz wymianie ręczników) 

6 1 raz w tygodniu 

 

                                                                            Grudzień: 

                                                                             

Rodzaje Terapii: Liczba 

uczestników 

Częstotliwość 

Arteterapia (zajęcia zdobnicze i 

dekoratorskie) 

11 5 razy w tygodniu 

Ergoterapia  (karmienie, 

pielęgnacja zwierząt) 

3 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia (pomoc w kuchni) 3 5  razy w tygodniu 

Ergoterapia (sprzątanie pokoi) 4 2 razy w tygodniu 

Muzykoterapia bierna 10 5 razy w tygodniu  

Muzykoterapia czynna 6      1  razy w tygodniu 
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Biblioterapia bierna 5 1 raz w tygodniu  

 

6. Wszyscy Mieszkańcy DPS Sułków mieli zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju 

zainteresowań indywidualnych, zaspokajania potrzeb religijnych oraz zagospodarowania czasu 

wolnego poprzez: 

a) prowadzenie zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Mieszkańców 

b) możliwość uczestnictwa w odprawianych regularnie w niedziele i święta oraz wybrane dni tygodnia 

kontaktu z kapłanem, Msze św. oraz nabożeństwa,  jak również możliwość systematycznego kontaktu 

z kapłanem wyznania rzymsko-katolickiego i przystąpienia do sakramentu pokuty w razie zgłaszanych 

przez Mieszkańców potrzeb. 

c) organizację świąt, uroczystości okolicznościowych oraz wydarzeń kulturalnych. W roku 2020 

zorganizowano następujące imprezy i uroczystości: 

- koncert kolęd organizowany w DPS Sułków z udziałem p. Jacka Dewódzkiego, 

- zabawa karnawałowa dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, 

- uroczysta Msza Św. i konkurs Palm Wielkanocnych w Bazylice Franciszkańskiej w Krakowie, 

- uroczyste śniadanie wielkanocne, 

- udział w imprezie integracyjnej „Święto Darów Ziemi” organizowanej przez DPS Sułków,      

- zabawa andrzejkowa organizowana na terenie DPS, 

- spotkanie mikołajkowe 

- uroczysta kolacja wigilijna dla Mieszkańców, 

 Ponadto dla Mieszkańców organizowane były w okresie przed wprowadzeniem stanu epidemii 

wyjazdy na pływalnię oraz tężnię solankową, a także spacery po najbliższej okolicy. 

Organizację wycieczek w roku sprawozdawczym uniemożliwiła sytuacja epidemiologiczna. W miarę 

możliwości związanych z wprowadzanymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz przy zachowaniu 

wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego organizowane były wycieczki krajoznawcze do 

Puszczy Niepołomickiej oraz nad rzekę Rabę. 

 

7. DPS Sułków zapewnił odpowiednie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia 

wszystkich Mieszkańców wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń żywieniowych wydawanych przez 

lekarza i dietetyka. Wszystkim Mieszkańcom podawano 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek 

zgodnie z jadłospisem uwzględniającym normy żywieniowe i zalecone diety (11 cukrzycowych). 

Wszystkie posiłki wydawane były przez dwie godziny, a każdy Mieszkaniec miał zapewniony dostęp 

do podstawowych produktów żywnościowych przez całą dobę. Ponadto Mieszkańcy mieli 

możliwość przygotowywania ulubionych potraw pod opieką terapeutów lub opiekunów. W roku 
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2020 karmienia wymagało 5 osób, a potraw miksowanych 3 Mieszkańców DPS. Z możliwości 

spożywania posiłków we własnym pokoju korzystało 7 osób. 

8. Dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu świadczonych usług w DPS Sułków 

zatrudnione zostały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i - w miarę możliwości - 

doświadczenie w pracy na zajmowanym stanowisku. Nadal nie został jednak zakończony 

proces rekrutacyjny na stanowiska psychologa oraz pracownika socjalnego, co wynika                    

z trudności w zaoferowaniu warunków płacowych zadowalających osoby 

wykwalifikowane poszukujące zatrudnienia na wymienionych stanowiskach oraz spadku 

zainteresowania pracą w zawodzie pracownika socjalnego wśród młodych osób. 

Osoba pełniąca aktualnie obowiązki pracownika socjalnego w DPS Sułków jest                   

w trakcie ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna                    

i w czerwcu 2021 r. przystąpi do obrony pracy licencjackiej.  

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie, tworzący dział terapeutyczno-

opiekuńczy, podzieleni są na kilka grup zawodowych, z których każda ma określony zakres 

obowiązków. Wyróżniamy opiekunów sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad 

Mieszkańcami, pokojowe mające za zadanie utrzymywanie czystości oraz warunków sanitarnych 

na właściwym poziomie, jak również pracujący w systemie ośmiogodzinnym zespół specjalistów, 

na który składają się terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, pracownik socjalny, instruktor 

kulturalno-oświatowy, koordynator ds. medycznych, psychoterapeuta oraz kierownik działu.  

Biorąc pod uwagę mnogość jednostek chorobowych występujących u Mieszkańców, jak 

również zróżnicowaną strukturę wiekową, płciową oraz środowisko, z którego podopieczni 

pochodzą, wszyscy pracownicy tworzący dział terapeutyczno-opiekuńczy mają za zadanie 

kreować proces terapeutyczny indywidualnie dla każdego z Mieszkańców, oceniać jego przebieg 

oraz wprowadzać ewentualne zmiany i podtrzymywać wykształcone w jego przebiegu dobre 

nawyki. Zespół pracowników charakteryzuje się dużym zaangażowaniem i rzetelnością                                

w wykonywaniu powierzonych obowiązków. 

 

Wszystkim Mieszkańcom zapewniono ponadto: 

I. Zaspokojenie potrzeb bytowych. 

a) Wszyscy Mieszkańcy zakwaterowani byli w wyposażonych w łazienki pokojach, których 

powierzchnia spełnia wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. 

Przy przyjmowaniu nowych Mieszkańców, przydzielając pokoje mieszkalne brano pod uwagę płeć, 

rodzaj schorzenia, wiek oraz poziom sprawności fizycznej. Każdy Mieszkaniec do dyspozycji ma 

łóżko, szafkę nocną, szafę ubraniową, stół oraz krzesło.  
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b) Nowoprzyjętym Mieszkańcom, którzy nie posiadali żadnych ubrań, a także własnych 

środków na ich zakup zapewniono odzież adekwatną do potrzeb i pory roku, 

c) Każdy z Mieszkańców mógł liczyć na pomoc w utrzymaniu higieny osobistej w zakresie 

adekwatnym do występujących potrzeb i deficytów motorycznych. Spośród wszystkich Mieszkańców 

23 osoby wymagały całkowitej pomocy przy kąpieli i zmianie ubrania, 16 mężczyzn było regularnie 

golonych przez personel, 

d) DPS zapewniał środki higieniczne tj. mydło, pastę i szczoteczkę do zębów, szampon                      

do włosów, jak również środki piorące, a w przypadku mężczyzn przybory do golenia, 

e) Pościel zmieniano w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie,                                          

co odnotowywane było w zeszycie wymiany pościeli.  Ponadto każdy Mieszkaniec miał zapewnione                     

2 ręczniki zmieniane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

II. Pomoc w zakresie utrzymania higieny osobistej (toaleta poranna i wieczorna, kąpiele, higiena jamy 

ustnej, czesanie, golenie, pielęgnacja skóry, dłoni i stóp) – wszyscy Mieszkańcy codziennie i zgodnie              

z występującymi potrzebami. 

III. Czystość w pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnodostępnych (pomieszczenia sprzątane są nie 

rzadziej niż 1 raz dziennie i w razie potrzeby), a także pomoc w jej utrzymaniu Mieszkańcom, 

którym nadal przysparza to trudności wynikające z braku wykształconych nawyków dbania                       

o czystość w najbliższym otoczeniu. 

IV. Możliwość kontaktu z dyrektorem Domu. Każdy Mieszkaniec miał możliwość rozmowy                                

z dyrektorem domu adekwatnie do występujących potrzeb przez 5 dni w tygodniu                                            

w wyznaczonych godzinach oraz w razie występujących potrzeb. 

V. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 kontakt z pracownikiem socjalnym 

oferującym pomoc w zakresie załatwiania wszelkich spraw urzędowych, socjalnych oraz                              

w dokonywaniu zakupów, których – przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną – Mieszkańcy nie 

mogli dokonywać samodzielnie. Zakupy leków i artykułów medycznych dokonywane były zgodnie 

z wystawionymi receptami  lub zleceniami lekarskimi na środki pomocnicze i ortopedyczne. 

Rozliczenia finansowe odbywały się na bieżąco, 1 raz w miesiącu, na podstawie otrzymanych 

faktur, a wpłaty gotówkowe potwierdzone były każdorazowo przez aptekę lub sklep medyczny. 

W roku 2020 w ramach pracy socjalnej: 

- założono akta osobowe nowoprzyjętym Mieszkańcom, a pozostałym prowadzono w dalszym 

ciągu. 

- prowadzono depozyty celem bezpiecznego gromadzenia i przechowywania środków finansowych                                 

i przedmiotów wartościowych Mieszkańców  - wszyscy Mieszkańcy korzystają z depozytu DPS. 



20 
 

- podjęto współpracę z urzędami, sądami i ośrodkami pomocy społecznej w celu załatwiania spraw 

urzędowych i osobistych Mieszkańców. 

W roku sprawozdawczym podjęto współpracę z następującymi instytucjami: 

1. Starostwo Powiatowe w Wieliczce. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. 

3. Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce. 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach. 

5.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni. 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy. 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie. 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie. 

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach. 

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lisiej Górze. 

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie. 

14. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu. 

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie. 

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni. 

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach. 

19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. 

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie. 

21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 

22. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. 

23. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. 

24. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach. 

25. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

26. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

27. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 

28. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

29. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. 

30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. 

31. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu. 
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32. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 

33. Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce. 

34. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wieliczce. 

35. Sąd Okręgowy w Krakowie. 

36. Sąd Rejonowy w Wieliczce. 

37. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. 

38. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim. 

39. Sąd Rejonowy w Limanowej. 

40. Sąd Rejonowy w Tarnowie. 

41. Sąd Rejonowy w Myślenicach. 

42. Prokuratura Rejonowa w Wieliczce. 

43. Przychodnia Lekarska Centrum Medyczne „Diamed” w Trąbkach. 

44. ZOZ w Wieliczce ul. Szpunara 20. 

45. Szpital Kliniczny im. dra Babińskiego w Krakowie. 

46. Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie. 

47. Szpital Specjalistyczny im. Żeromskiego w Krakowie. 

48. Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie. 

49. Szpital Uniwersytecki w Krakowie. 

50. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. 

51. Małopolska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Krakowie. 

52. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 

53. Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Krakowie 

54. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

   

Sytuacja epidemiologiczna znacząco utrudniała kontakt bezpośredni z rodzinami 

Mieszkańców. Wszelkie sprawy wymagające ze strony pracownika socjalnego kontaktu z rodzinami 

lub opiekunami prawnymi Mieszkańców załatwiane były za pomocą rozmów telefonicznych lub drogą 

mailową. Stały, regularny i systematyczny kontakt z pracownikiem socjalnym utrzymywało 37 rodzin 

lub opiekunów prawnych. Umożliwiało to rozwiązywanie wszelkich problemów dotyczących 

Mieszkańców z udziałem lub po zasięgnięciu opinii w danej sprawie od członków rodziny lub opiekunów 

prawnych w przypadku podopiecznych ubezwłasnowolnionych. 

VI. Warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców Domu poprzez dążenie do ich udziału -                        

w miarę możliwości zdrowotnych - w tworzeniu planów pracy pracowni terapii zajęciowej, 

organizacji uroczystości oraz egzekwowaniu przestrzegania praw Mieszkańców. 
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VII.  Możliwość korzystania z biblioteki i codziennej prasy. 

 

 
 
 
 

Część III. Dodatkowe informacje – opis merytoryczny 

Należy podkreślić, że w roku 2020 podjęto działania zmierzające do podwyższenia standardu 

świadczonych usług, warunków bytowych oraz jakości wyposażenia DPS Sułków. 

W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 

Społeczny. Bezpieczny Dom” dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu                                         

i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią COVID - 19 i jej skutkami w postaci: 

- aparatu do dekontaminacji pomieszczeń, 

- ozonatorów ( 2 sztuki ), 

- lampy wirusobójczej UV, 

- koncentratorów tlenu ( 2 sztuki ), 

- mobilnych ssaków elektronicznych ( 2 sztuki ), 

- podnośnika pacjenta, 

- defibrylatora AED, 

- bramy dezynfekcyjnej, 

- termometrów bezdotykowych ( 2 sztuki ), 

- pulsoksymetrów ( 3 sztuki ). 

Ponadto w ramach realizacji grantu przeprowadzono prace remontowe prowadzące do 

zaadaptowania na terenie placówki pomieszczenia oddzielonego funkcjonalnie i powstania dwóch miejsc 

izolacji lub odbywania kwarantanny dla mieszkańców w sytuacji wypisu ze szpitala, przyjęcia 

interwencyjnego oraz w sytuacji wystąpienia zakażenia COVID-19 lub wystąpienia objawów mogących 

wskazywać na zakażenie. Wartość środków otrzymanych w ramach grantu wyniosła 111.319,00 zł. 

 Ze środków przyznanych w ramach dotacji celowych Wojewody Małopolskiego zakupiono środki 

ochrony indywidualnej oraz sprzęt pozwalający na działania mające na celu minimalizowanie zagrożenia 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w postaci: 

- lampy wirusobójczej UV, 

- pulsoksymetrów ( 2 sztuki ), 

- termometrów bezdotykowych ( 2 sztuki ), 

jak również szybkich testów serologicznych na obecność antygenów wirusa SARS-CoV-2.  

Środki przyznane w ramach dotacji zostały ponadto przeznaczone na dofinansowanie bieżącej 

działalności DPS Sułków związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez przyznanie dodatkowych 
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składników wynagrodzenia osobom zatrudnionym w DPS Sułków narażonym na negatywne skutki 

wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Całość dotacji przekazanej na podstawie trzech umów 

zawartych w dniach 24.02.2020, 2.11.2020 oraz 18.11.2020 wyniosła 75.877,00 zł, z czego 48.016,00 zł 

przeznaczone zostało na dodatkowe składniki wynagrodzenia. 

Realizacja trwającego do 31.03.2021 r. projektu grantowego pn. „Bezpieczny dom - wsparcie 

dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” na łączną 

kwotę 119.985,00 zł pozwoliła na przyznanie jednorazowych nagród dla pracowników mających 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i 

wspomagające oraz sfinansowanie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla 

całego personelu DPS. Działania w ramach projektu będą kontynuowane w roku 2021 r. 

W ramach realizacji projektu „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego                  

w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób                                             

z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, DPS Sułków otrzymał środki w wysokości 8.240,00 zł 

przeznaczone na zakup dwóch w pełni wyposażonych zestawów komputerowych umożliwiających 

kontakt on-line mieszkańców oraz personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób 

przebywających w placówce. 

Dom Pomocy Społecznej w Sulkowie w roku sprawozdawczym otrzymał również darowiznę 

pieniężną w kwocie 9.847,44 z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej szorowarki do podłóg. 
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Oświadczam(y), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców); 
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te 
dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………... 

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.  

W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.2) 
 

Data ………………………………………………. 

POUCZENIE 
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570,  
z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.  

 

                                                 
2) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego. 


