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1. Informacje ogólne 

 
 Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach w roku 2017 cieszył się dużym 

zainteresowaniem przy wyborze placówki opieki całodobowej w formie domu pomocy społecznej.    

W grudniu 2017 r. oczekiwało na przyjęcie 4 osoby. 

W roku 2017 DPS „ANNA” funkcjonował w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny ze 

standardami określonymi dla typu tejże placówki a mianowicie dla osób w podeszłym wieku 

uzyskując pozytywny wynik kontroli standaryzacyjnej. Dom funkcjonował w sposób zapewniający 

właściwy zakres usług. 

W kwietniu minionego roku zrealizowano założenie w działalności DPS „ANNA” na 2017 r.                      

i zwiększono ilość miejsc z 24. na 25.. 

W roku 2017 do placówki przyjęto 11 osób a na koniec roku zamieszkiwało ją 16 kobiet i 9. mężczyzn 

( obserwuje się zwiększenie zainteresowania wśród mężczyzn). 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w naszej placówce zamieszkał ostatni świadek Ojca Świętego 

Jana Pawła II, pan Eugeniusz Mróz lat 97. To zaszczyt dla naszego domu pomocy społecznej. 

            Dochody DPS „ANNA” z tytułu odpłatności wnoszonej przez mieszkańców za pobyt w planie 
budżetowym na 31 grudnia 2017 r., wynosiły 319 040,00 zł, a wykonanie wyniosło 318 151,97 zł. 
            Dochody DPS „ANNA” z tytułu odpłatności wnoszonej przez gminy za pobyt w DPS,                    
w planie budżetowym na 31 grudnia 2017 r., wynosiły 525 360,00 zł, a wykonanie wyniosło 
527 016,96 zł. 
           

2. Realizacja standardów 

 

Realizacja standardów odbywała się między innymi poprzez świadczenie usług wyznaczonych  
dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców i poprzez realizację 
wytycznych w działalności DPS „ANNA” na 2017r.. 

W skład standardów wchodzą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. W ich realizacji,  
w DPS „ANNA” funkcjonował na wysokim poziomie zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z 
pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. 

 
W standardzie usług bytowych z wynikiem pozytywnym zakończono działania realizujące 

założenia na 2017 r.. Wykonano remont:  pokoju mieszkalnego, świetlicy, sali terapeutycznej, jadalni 
wraz z jej przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzono ogólnodostępny aneks 
kuchenny m.in. dla potrzeb przeprowadzania treningów kulinarnych, wyposażono jadalnię w nowe 
stoły i krzesła. Koszty wymienionych remontów w 70 % zostały pokryte z środków Stowarzyszenia 
Domu Pomocy społecznej „ANNA”. W ramach akcji „ Wspólny stół dla DPS ” zebrano kwotę  
12 057,00zł, którą w całości przekazano na pokrycie kosztów remontu. 

Powstały aneks kuchenny jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Mieszkańcy niesamodzielni przy pomocy personelu mogą swobodnie dojechać do blatu kuchennego, 
korzystać ze sprzętu kuchennego a nawet wyciągnąć ciasto z piekarnika. Niepełnosprawny 
mieszkaniec na wózku inwalidzkim może samodzielnie podjechać do stołu na jadalni a wymiana 
krzeseł na lżejsze ułatwiła mieszkańcom samodzielną obsługę w tym zakresie. To postęp w 
wspieraniu rozwoju pensjonariuszy i w minimalizowaniu zależności od pomocy. Otworzyło to okno na  
rozwój kontaktów z rodziną, społecznością lokalną, instytucjami, organizacjami, władzami oraz 
przyczyniło się rozwoju nowych kontaktów. Nowy wystój jadalni przyczynił się do zwiększenia 
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kontaktów z odwiedzającymi, podczas których można swobodnie i w przyjemnym miejscu 
porozmawiać. Personel zawsze dba  o podejmowanie gości oraz rozmawia z odwiedzającymi. 

Poprawa warunków bytowych mieszkańców to również sfinansowanie przez Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach montażu nowego ogrodzenia, powstanie grilla, utwardzenie terenu w 
łącznej kwocie 48 061,27 zł bardzo pozytywnie wpłynęło na estetykę placówki oraz przyczyniło się do 
wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców oraz do rozwoju kontaktów społecznych. 

 Dzięki rozwojowi współpracy, mieszkańcy w 2017 r. mieli zapewniony kontakt w władzami 
samorządowymi oraz mogli zaprezentować przed nimi swoje umiejętności podczas obchodów 
25.lecia DPS „ANNA” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

W 2017 r. postępował dalszy rozwój usług związanych z wyżywieniem, ale nie zostało 
ukończone powstanie strefy zdrowego żywienia. Wprowadzono : nowe potrawy,  dbano o estetykę 
podawania posiłków, dokonywano analizy jakości i cen zamawianych towarów, zminimalizowano  
odpady gastronomiczne. Podczas spotkań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego omawiano sytuację 
zdrowotną mieszkańców i  zwracano uwagę na dokonywanie indywidualnych zakupów na życzenie 
mieszkańców zgodnych z ich potrzebami zdrowotnymi. Wdrożono wśród mieszkańców pogadanki i 
pokazy kulinarne, w tym „ Kasza nasza słodka przyjaciółka”, w celu zwiększenia samoświadomości o 
wskazaniach w żywieniu w danej jednostki chorobowej. W tym celu propagowano działania 
prozdrowotne z rodzinami mieszkańców.  

W roku 2017 nadal działała kawiarenka, która integruje mieszkańców i pracowników,      
pozwala na  miłe spędzanie czasu wolnego. 
          Plan budżetu na 31 grudnia 2017 r. na zakup środków żywnościowych wyniósł 70 100,00 zł, 
wykonanie 69 891,27 zł. 
 
           W roku 2017 podniesiono jakość realizacji standardu usług opiekuńczych poprzez zwracane 
szczególnej uwagi na świadczenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i 
pomocy w załatwianiu spraw osobistych. Uwarunkowane to było między innymi przyjęciami 
mieszkańców z złą sytuacją zdrowotną, leżących, zależnych w każdej sferze funkcjonowania, w wieku 
długowiecznym. Wymagało to szczególnego zaangażowania w opiece nad mieszkańcem, zwiększenia 
ergonomii czasu poświęconego w udzielaniu im pomocy i pielęgnacji. Należy zwrócić uwagę, iż 
mieszkańcy długotrwale przebywający w DPS „ANNA” stają się coraz bardziej zniedołężniali                    
i schorowani i też wymagają wzmożonej pomocy. Progres nastąpił w rozwoju strefy pracy socjalnej 
powstałej w 2016 r.. Mieszkańcy chętnie korzystali z jej usług indywidualnie, co przełożyło się na 
szanowanie głównych praw mieszkańca w domu pomocy społecznej: poczucia intymności, swobody, 
poszanowania prawa do godności i dyskrecji przy załatwianiu spraw osobistych. Mieszkańcy są 
zadowoleni z operacji bezgotówkowych, mają bieżący wgląd w saldo konta, i mają zapewniony 
swobodny dostęp do gotówki. Ich oszczędności są bezpiecznie przechowywanie i  upoważnienia ich 
pobierania w razie śmierci. 
W realizacji usług opiekuńczych zmianie uległ sposób zaopatrywania mieszkańców w leki i pampersy. 
W roku 201 apteka dowozi zaopatrzenie do DPS „ANNA”. Dotychczas to pracownicy Działu Opieki 
wychodzili do apteki. W ten sposób poprawiono ergonomię czasu pracy na rzecz mieszkańca. 
W 2017 r. zakup lekarstw i wyrobów medycznych w planie na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 12 000,00 zł, 
wykonanie wyniosło 11 947, 77 zł.  
Od kwietnia 2017 r. nastąpiła zmiana sposobu dokonywania wpłat za leki powyżej limitu przez 
mieszkańców DPS „ANNA”.   
  

           Standard usług wspomagających w roku 2017 również uległ rozwojowi. Remont sali 
terapeutycznej i jadalni, pozyskanie środków finansowych z GÓRAŻDŻE „Aktywni w regionie” na 
zakup stołu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych spowodował 
postęp między innymi w rozwoju terapii manualnych. Zaobserwowano zwiększone zainteresowanie 
zajęciami plastycznymi, które w roku 2016 nie cieszyły się powodzeniem. Wspomaganie 
indywidualnego rozwoju mieszkańców poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia aktywizuje 
mieszkańców. Wprowadzono również zajęcia z zakresu dekoratorstwa, zdobnictwa, sztuki użytkowej. 
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Dla mężczyzn wprowadzono zajęcia z zakresu stolarstwa, które wzbudziły zainteresowanie i powstały 
pierwsze ozdoby aranżujące wnętrze placówki na okoliczne wydarzenia. W 2017 r. powołano do życia 
grupę artystyczną „ANKA”, która swych sił próbowała na deskach przeglądów twórczości osób              
z domów pomocy społecznej. Na szczególną uwagę zasługuje premiera tej grupy w grotesce „Dzień       
z życia Anny”, tak bardzo ciepło przyjętej podczas sesji Rady Powiatu w grudniu 2017 r.. 
W roku 2017 r. do kalendarium DPS „ANNA” wpisano i przeprowadzono I Jesienną Biesiadę Seniorów 
„Gościniec u ANNY”, która stanie się cykliczna. Terapia przyciągnęła wielu twórców, zespoły, osób 
prywatnych, organizacji pozarządowych, instytucji pomocowych ale spowodowała również wjazdy 
mieszkańców poza placówkę do kawiarni i na wycieczki między innymi do Mosznej, Kamienia 
Śląskiego, Dobrej, Łowkowic, Komorna, Górę św. Anny i zorganizowano pielgrzymkę do Częstochowy. 
W realizacji standardu usług wspomagających ważną rolę odgrywało podnoszenie sprawności 
mieszkańców poprzez rehabilitację. Aktywną rehabilitacją objęto 22. mieszkańców na 25. 
Uczestniczyli oni w zajęciach gimnastki porannej z zastosowaniem ćwiczeń oddechowych                       
(  urozmaiconych śpiewaniem piosenek z lat młodości pensjonariuszy ) ogólnorozwojowych, czynnych 
i czynno - biernych. Gimnastyka, która odbywała się na korytarzu po remoncie sali terapeutycznej 
została do niej przeniesiona. Pensjonariusze korzystają z zabiegów masażu, które jest przez nich 
bardzo lubiany. Największą popularnością cieszył się stacjonarny rower treningowy. 
Zmiany przepisów dotyczących standardów dla usług wspomagających w domu pomocy społecznej 
wprowadziły do placówek zadania w zakresie utworzenia komunikacji wspomagającej lub 
alternatywnej dla osób z problemami w komunikacji werbalnej. W DPS „ANNA” jeden z mieszkańców 
ma takie wskazania. W 2017 r. do zajęć z zakresu rehabilitacji po konsultacji z neurologopedą 
wprowadzono ćwiczenia z mowy, które poszerzyły zasób słów i możliwość komunikacji z innymi 
osobami. 
               Szczególne osiągnięcie w roku 2017 w procesie rehabilitacji to dalsza kontynuacja procesu do 
usamodzielnienia jednego z mieszkańców, który w 2016 roku stawiał pierwsze kroki przy pomocy 
osób drugich, a w minionym roku nauczył się samodzielnie wstawać z podłogi oraz wzrosły jego 
zdolności motoryczne. 
               W 2017 r. na uwagę zasługuje realizacja usług wspomagających poprzez rozwój 
samorządności mieszkańców.  Mieszkańcy brali udział w zebraniach dotyczących ich spraw, 
współdecydowali, głosowali w sprawach istotnych dla siebie i jednostki, uwzględniano ich postulaty 
w zakresie preferencji smakowych, potrzeb terapeutycznych i osobistych. Stwarzano im możliwości 
do wypowiadania się a także w ten sposób rozwiązywano problemy i nieporozumienia. 

 
3. Centrum Usług Wspólnych  

  

             Na mocy porozumienia w 2016 r. DPS „ANNA” stało się jednostką obsługiwaną. Dla tak małej 
placówki funkcjonującej w przestarzałym systemie administracyjnym przyniosło to wiele 
pozytywnych zmian. Nastąpił postęp techniczny, administracyjny i rozwój funkcjonalny DPS „ANNA” 
wsparty dobrą współpracą i realizacją postanowień porozumienia. 
Pracownicy DPS „ANNA” mogli korzystać z pomocy, kompetencji i doświadczenia kadry Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach. 
W zakresie obsługi księgowej, finansowej i rachunkowej dzięki staraniom Dyrektora Wydziału Usług 
Wspólnych zakupiono elektroniczny program do obsługi magazynu. Zniknęły czasochłonne, ręcznie 
pisane i korygowane dokumenty magazynowe. Przyniosło to między innymi ergonomię czasu pracy, 
uporządkowało gospodarkę magazynową, wprowadziło czytelny system zgodności zawartości towaru 
w magazynie. Wykonanie czynności pobrania i wydania towaru z magazynu trwa kilka chwil. 
W miesiącu kwietniu 2017 r. dokonano weryfikacji systemu odpłatności za leki i pampersy w części 
dokonanej przez DPS i mieszkańca placówki. Przyniosło to oszczędności w planie budżetowym 
placówki w łącznej kwocie 3 600,00 zł. 
W pracy w dziedzinie obsługi finansowej trafne stało się wprowadzenie operacji bezgotówkowych w 
2016 r. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych mieszkańców pozwoliło na sprawne uiszczanie  
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należności przez mieszkańców jak również WUW bez gotówkowego udziału rozliczał się z 
mieszkańcem za jego nieobecność w placówce.  
Wprowadzono zapotrzebowania, do których składa się analizę rynku cen co spowodowało 
wybieranie atrakcyjnych ofert cenowych oraz przyczyniło się do lepszego rozpoznania potrzeb 
placówki. 
WUW wniosły możliwość zakupu artykułów do terapii i treningów kulinarnych. 
WUW przyczynił się również do zwiększenia wiedzy dyrektora w zakresie projektowania planów 
finansowych  oraz ich zmian oraz do zarządzania budżetem. Dyrektor stał się świadomy w realizacji 
planu wydatków. 
W zakresie obsługi kadrowo – płacowej dzięki powierzonym obowiązkom uporządkowano miedzy 
innymi sprawy z zakresu prawa pracy, wypłaty jubileuszy i innych wypłat wynikających ze stosunku 
pracy. Pracownikom wykonano badania psychotechniczne na prowadzenie pojazdów prywatnych do 
celów służbowych, spisano umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, 
wprowadzono rozliczenia za przejazdy lokalne i zamiejscowe. Uporządkowaniu uległa dokumentacja 
z tworzeniem harmonogramów czasu pracy, ewidencji czasu pracy.  
W 2017 r. dyrektor i pracownicy DPS „ANNA” nie ponosili kosztów udziału w szkoleniach. Mogli w 
nich bezpłatnie uczestniczyć a zaplanowane środki na szkolenia pracowników przeznaczono 
specjalistyczne podnoszenie kwalifikacji kadry DPS „ANNA” zgodnie z potrzebami placówki. 
 
W zakresie robót publicznych oraz obsługi usług, dostaw i robót budowlanych uzyskano w 2017 r. 
pomoc i wsparcie w prowadzeniu napraw, bieżących remontów, zawieraniu umów na roboty 
budowlane, przygotowywaniu ofert na przeglądy i dostawy. DPS „ANNA” od 2017 r. korzysta z oferty 
na zakupy artykułów biurowych i środków czystości obowiązującej w jednostce obsługującej, co 
znacznie poprawiło pracę. Wszystko odbywa się droga elektroniczną a zamówiony towar jest 
dowożony do placówki. 
 
W zakresie obsługi prawnej dzięki powstaniu CUW, DPS „ANNA” po raz pierwszy ma dostęp 
konsultacji prawnych a mieszkańcy placówki korzystają z punktu Bezpłatnej Pomocy Prawnej 
działającego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. 
 
W zakresie wsparcia informatycznego pojawiło się w DPS „ANNA” bezpłatny, stały, fachowy dostęp 
do tego rodzaju usług. Problemy z zakresu informatycznego są rozwiązywane na bieżąco. 
 
Na uwagę zasługuje rozpoczęcie w 2017 r. współpracy z Wydziałem Rozwoju i Współpracy Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, które przyczyniło się do ekspansji Stowarzyszenia Przyjaciół Domu 
Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach oraz do rozwoju DPS „ANNA”. Przy organizacji imprez      
i eventów korzystano z fachowej pomocy pracowników tego wydziału, szczególnie przy organizacji 
obchodów odpustowych i 25.lecia istnienia domu. W 2017 r. po raz pierwszy pracownicy tego 
wydziału byli gośćmi „ANNY”. Wspólnie podsumowano  i zakończono realizację projektu „Między 
nami Seniorami”.  W 2017 r. po raz pierwszy DPS „ANNA”,  dzięki pracy Wydziału Rozwoju                      
i Współpracy pozyskał zewnętrzne środki finansowe z funduszy europejskich na projekt „ Usługi 
zdrowotne dla osób starszych z terenu Powiatu Krapkowickiego”. W ramach projektu DPS „ANNA” 
wyposaży się w nowoczesne zaplecze do rehabilitacji.  
 

4. Zakończenie 

  

Założenia na rok 2018: 
- remont i wyposażenie pokojów administracji, 
- powstanie nowej centrali telefonicznej, 
- rewitalizacja kuchenki w budynku „ANNA BIS”, 
- dostosowanie łazienki w budynku „ANNA BIS” do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
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- zakup inhalatora do potrzeb mieszkańców, 
- doposażenie kuchni, 
-poprawa sytuacji finansowej pracowników DPS „ANNA”. 
 
Szanowni Starostowie, Przewodniczący Rady Powiatu, Radni Powiatu Krapkowickiego i Pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, 

 

                Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „ANNA” nie daje możliwości 
pokazania w pełni funkcjonowania placówki w sercu Powiatu Krapkowickiego. Jako dyrektor jestem 
zaszczycona, że mogę pełnić tę funkcję i realizować zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej o 
charakterze prowadzenia domu pomocy społecznej. 
                Rok 2017 był rokiem intensywnej pracy, wielu zmian, wyzwań, podejmowania decyzji, 
których skutek był różny ale budował moje doświadczenia, charyzmę i dawał drogowskaz „Zawsze 
naprzód”. Chcę Państwa zapewnić, że nie byłoby to możliwe bez udzielanego nam Waszego wsparcia. 
Swoją rolę w tym odegrała również wspaniała załoga tej placówki, która swą postawą, wielkim 
zaangażowaniem w służbę na rzecz słabszych od siebie buduje pozytywny jej wizerunek. To dzięki ich 
pracy i jakości realizowanej pomocy standard naszego domu podwyższył się. „ ANNA” nie jest już 
miejscem na uboczu tylko miejscem, które przyciąga by w nim zamieszkać. 
               Jednocześnie przekazuję słowa uznania i podziękowania wszystkim, którzy wspierali moją 
pracę i rozwój naszej „ANNY”.   
 
                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                                                     Dorota Dobiecka 

                                                                                                                                               Dyrektor DPS „ANNA” 

 

 
 
            
 

 


