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Załącznik do Zarządzenia Nr 176/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 kwietnia 2008 r.





PROGRAM  NAPRAWCZY

DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ
DOMU KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ
UL. E. ROMERA 21-29
W  SZCZECINIE

NA ROK 2008




Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie  jest przeznaczony dla 238 osób w podeszłym wieku oraz  przewlekle somatycznie chorych. 

UKŁAD  POMIESZCZEŃ

 Dom Pomocy Społecznej  składa się z 3 budynków 4 piętrowych połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi. Są to budynki „A”, „B” i „C”. 


BUDYNEK „A”
Budynek „A” składa się z pięciu kondygnacji oraz piwnicy ,  trzech klatek schodowych 25A, 27A, 29A.  Na 4, 3, 2, 1 piętrze znajdują się aneksy mieszkalne typu „M1”  i  „M2”. 
W skład aneksu mieszkalnego „M1” wchodzi pokój o powierzchni 15 m2, kuchnia  8 m2 , łazienka 3m2, przedpokój 4m2. Aneks mieszkalny typu „M1” stanowi ogólną powierzchnię 29m2. Aneksów mieszkalnych typu „M1” w budynku „A” znajduje się 12, po 3 na każdej klatce schodowej. 
W skład aneksu mieszkalnego „M2” wchodzi  pokoju duży o powierzchni 14m2 oraz  pokój  mały  o powierzchni 8,5 m2, kuchnia  o powierzchni 6,5 m2, łazienka o powierzchni 3 m2 i przedpokoju o powierzchni 6 m2. Aneks mieszkalny typu „M2” stanowi ogólną powierzchnię 38m2. Aneksów mieszkalnych typu „M2” w budynku „A” znajduje się 24, po 6 na każdej klatce schodowej. Dwa aneksy mieszkalne typu „M1” i „M2” przeznaczone są na pokoje gościnne.
Ze względu na fakt, iż Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla dwóch typów podopiecznych – osób 
w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych należy stwierdzić, iż w związku z warunkami technicznymi budynku, podziałem na trzy klatki schodowe, a tym samym mniejszą możliwością zapewnienia stałej w pełni kontrolowanej opieki , ta część Domu przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku.
Na parterze budynku „A” znajduje się administracja Domu, pomieszczenia rehabilitacji, kaplica. W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze,  warsztaty konserwatorów, rozdzielnia prądu. 

Łącznie w budynku „A” obecnie zamieszkuje 62 mieszkańców. 

BUDYNEK „B”

Budynek „B” składa się z pięciu  kondygnacji, piwnicy, dwóch klatek schodowych, z czego jedna z klatek jest wspólna dla budynku „B” i „C”.  Budynek „B” na każdej z czterech kondygnacji stanowi odrębny segment mieszkalny, z długim ciągiem komunikacyjnym. Na każdej z 4-ch kondygnacji znajduje się 9 aneksów mieszkalnych . Ponadto znajduje się tam kuchenki podręczne, wc dla personelu, łazienki ogólne, pomieszczenia gospodarcze, pokoje pobytu dziennego.

Ogółem jest 36 aneksów mieszkalnych - 8 aneksów  o powierzchni 36 m2 ( w skład  którego wchodzi pokój 
o powierzchni 15 m2, pokój o powierzchni 7 m2,  garderoba  o powierzchni 5 m2, łazienka z wc o powierzchni 3m2, przedpokój o powierzchni 6m2) oraz 28 aneksów o powierzchni ogólnej 29 m2( w skład, którego wchodzi: pokój 
o powierzchni 14 m2,  pokój  o powierzchni 8 m2 i łazienka z wc o powierzchni 3 m2, przedpokój o powierzchni 4 m2). Ponadto w budynku „B” znajdują się 2 łaźnie ogólne dla osób które samodzielnie nie mogą skorzystać z łazienek znajdujących się w aneksach mieszkalnych, dla osób które muszą bezwzględnie korzystać każdorazowo z pomocy personelu podczas kąpieli.

Na parterze budynku „B” znajduje się główne wejście do Domu,  kuchnia, jadalnia, świetlica, dyżurka pielęgniarek, ambulatorium, pracownia terapii zajęciowej, sklepik,  biblioteka. W piwnicy budynku znajdują się zaplecze kuchni oraz magazyny Domu.
Budynek „B” – I i II pietro przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, pozostała część budynku przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Łącznie w budynku „B” obecnie zamieszkuje 76 mieszkańców. 

BUDYNEK „C”

Budynek „C” składa się z pięciu  kondygnacji, piwnicy, dwóch klatek schodowych, z czego jedna z klatek jest wspólna dla budynku „B” i „C”.  Budynek „C” na każdej z czterech kondygnacji stanowi odrębny segment mieszkalny, z długim ciągiem komunikacyjnym. Ogółem jest 41 aneksów mieszkalnych  ( w skład którego wchodzi: pokój o powierzchni 14 m2,  pokój o powierzchni 8 m2 i łazienka z wc o powierzchni 3 m2, przedpokój o powierzchni 4 m2).  Budynek „C” piętro IV, III, II  przeznaczony jest dla osób najmniej sprawnych, dla osób  niepełnosprawnych, wymagających pomocy we wszystkich czynnościach  życiowych. Ponadto w budynku „C” znajdują się 3 łaźnie ogólne dla osób które samodzielnie nie mogą skorzystać z łazienek znajdujących się w aneksach mieszkalnych, dla osób które muszą bezwzględnie korzystać każdorazowo z pomocy personelu podczas kąpieli.


W budynku na poszczególnych kondygnacjach znajdują się dyżurki opiekunek, brudowniki, pomieszczenia gospodarcze, pokoje dziennego pobytu, kuchenki podręczne, wc dla personelu.

Budynek „C” – parter  przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, pozostała część budynku przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Łącznie w budynku „C” obecnie zamieszkuje 100 mieszkańców. 




Analiza i ocena nieprawidłowości występujących w Domu oraz forma naprawy.

Lp.
Rodzaj standardu
Stan aktualny
Zmiany konieczne do realizacji
Efekt końcowy
Uwagi


ocena
opis



1.

Ciągi komunikacyjne

niedostateczna

Dom posiada windy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne nie   wyposażone w poręcze przyścienne, które umożliwiają swobodne poruszanie się mieszkańcom, niewłaściwe oświetlenie, częściowo brak oświetlenia awaryjnego, niewłaściwe posadzki, progi 




Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, wymiana wind

Zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków zgodnych ze standaryzacją domu.

2.

Wyposażenie pokoi


niedostateczna

Braki w umeblowaniu standardowym, niedostateczna ilość  stołów , krzeseł, szaf, tapczanów, regałów.

Doposażenie pokoi w meble

Uzyskanie bezpieczeństwa, efektu ciepła i przytulności w pokoju, zapewnienie umeblowania zgodnego z obowiązującymi standardami.

3.
Jadalnio – stołówka

niedostateczna
Wymaga gruntownego remontu, wymiana sufitu, malowanie ścian , zmiana oświetlenia. Jest to pomieszczenie wielofunkcyjne, stanowi centrum Domu
Remont pomieszczenia
Możliwość korzystania przez mieszkańców  w różnych zakresach. Stworzenie warunków do godnego spożywania posiłków

4.

Struktura zatrudnienia.

Niedostateczna

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu  opiekuńczo-terapeutycznego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na jednego mieszkańca jest niedostateczna. W dziale opiekuńczo terapeutycznym funkcjonuje obecnie 113,5 etatu. Do osiągnięcia standardu zatrudnienia przy założeniu,  iż budynek „A” , I i II piętro budynku „B” i parter budynku „C” przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku ( 116 mieszkańców), a pozostała część Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych ( 122 mieszkańców) brakuje przy takim podziale 6,5 etatu w tym dziale

Zwiększenie zatrudnienia personelu w dziale opiekuńczo-terapeutycznym do obowiązujących standardów

Podwyższenie standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańca.
Należy pamiętać, iż ilość osób w podeszłym wieku ciągle maleje, wzrasta natomiast ilość osób przewlekle somatycznie chorych, co będzie powodowało w latach kolejnych konieczność wzrostu zatrudnienia
5.

Liczba poszczególnych specjalności/awodów zatrudnionych w dps.


Niedostateczna

Brak jednego pracownika socjalnego

Zatrudnienie pracownika do określonego standardu 

Podniesienie standardu usług dla  mieszkańców.

6.
Warunki mieszkaniowe z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych
niedostateczna
Gruntownego remontu wymagają pokoje w budynku „A” – niedostosowane dla osób  niepełnosprawnych, brak sygnalizacji przyzywowej, łazienki niedostosowane dla osób niepełnosprawnych
Gruntowny remont budynku
Warunki w budynku „A” dostosowane do obowiązujących standardów.

7.
Intymność mieszkańca
niedostateczna
Budynek „C” parter – wymiana drzwi harmonijkowych w pokojach i łazienkach, prześwity w drzwiach, zamykanie pokoi na kłódki  nie stwarza warunków do zachowania intymności i poczucia bezpieczeństwa
Wymiana wskazanych drzwi
Stworzenie godnych warunków mieszkaniowych z zachowaniem intymności.












Harmonogram działań naprawczych

L.p.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Orientacyjny koszt  
zadania 

1.

Dostosowanie pomieszczeń – pokoi  w budynku „A” do obowiązujących standardów

Remont pokoi mieszkalnych w budynku „A” : remont łazienek z montażem miejsc natryskowych, wymiana instalacji hydraulicznej, elektrycznej, wykonanie glazury i terakoty, montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych, wyeliminowanie progów, poszerzenie ościeżnic, wymiana drzwi, położenie paneli, obniżenie włączników światła, montaż sygnalizacji przyzywowej.

grudzień 2008



1 000 000,00


2.

Zapewnienie mieszkańcom swobodnego poruszania się po ciągach komunikacyjnych

1. Remont ciągów komunikacyjnych budynku „A” oraz parter „B” i parter „C”  : wymiana oświetlenia, montaż pochwytów, wymiana podłoża na wykładzinę antypoślizgową, poszerzenie ościeżnic, wymiana drzwi, dostosowanie ciągów do wymagań p.poż, remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie oświetlenia awaryjnego.
2. budynku „C” na dostosowane do osób niepełnosprawnych

grudzień 2008

300 000,00
3.
Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych


Wymiana wewnętrznych drzwi harmonijkowych na parterze
grudzień 2008
40 000,00
4.
Zapewnienie właściwych warunków do rehabilitacji mieszkańców


Remont pomieszczeń rehabilitacyjnych 
( fizykoterapia, kinezyterapia)
grudzień 2008
30 000,00
5.
Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych


Zakup i montaż  pochwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach budynek „B” i „C”
grudzień 2008
50 000,00
6.
Zapewnienie mieszkańcom godnych warunków spożywania posiłków
Remont jadalni: wymiana oświetlenia, sufitów, montaż wentylacji, malowanie, dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.
grudzień 2008
120 000,00 

7.

Podwyższenie standardu usług świadczonych na rzecz mieszkańców zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Zwiększenie zatrudnienia personelu w dziale opiekuńczo-terapeutycznym do obowiązujących standardów. Dla osób w podeszłym wieku wskaźnik wynosi 0,4, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych wskaźnik wynosi 0,6.

zatrudnienie w roku 2008 – 6, 5 etatu , 


	2008r. – 6,5 etatu

zatrudnienie od 01.12.2008r.



16 250,00

8.
Stworzenie godnych warunków mieszkaniowych dla podopiecznych
Doposażenie pokoi mieszkalnych w meble zgodne ze standardem

grudzień 2008
100 000,00

9.

Pozbawienie Domu barier poprzez dostosowanie wind dla osób niepełnosprawnych



wymiana 3 wind

wymiana 3 wind 



380 000,00


Opracował: 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Ryszard Budzisz


Szczecin, dnia 31 marca 2008r.

