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1. Informacje ogólne 

 
 Dom Pomocy Społecznej "ANNA" w Krapkowicach w roku 2018 funkcjonował w sposób 

zapewniający właściwy zakres usług zgodny ze standardami określonymi dla tego typu Domu, 

mianowicie dla osób w podeszłym wieku.  Cieszył się dużym zainteresowaniem przy wyborze placówki 

w formie domu pomocy społecznej.  

Dom od roku 2017 dysponuje 25. miejscami całodobowego pobytu dla kobiet i mężczyzn. W grudniu 

2018 r. oczekiwały na przyjęcie 4 osoby.  

Przyjęcia do placówki: 

• w roku 2018- 1 osoba, 

• w roku 2017- 11 osób ( zwiększenie ilości miejsc z 24 na 25), 

• w roku 2016- 6 osób. 

W roku 2018 Dom zamieszkiwały osoby w wieku od 58 do 109 lat. 100% mieszkańców ma złożone 

problemy zdrowotne, w tym 92% mieszkańców stanowią osoby niesamodzielne, które 

wymagają pomocy m.in. w podstawowych czynnościach życiowych ( np.: pomocy przy 

ubieraniu się). 88% na 100% mieszkańców posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

i nie porusza się samodzielnie. 

Miesięczny koszt utrzymania: 

• w roku 2018-  3 140,00 zł, 

• w roku 2017-  3 020,00 zł, 

• w roku 2016-  3 020,00 zł. 
Dokonywane zmiany w zakresie miesięcznego kosztu utrzymania wpływają na zwiększone wykonanie 
dochodów, i tak: 
 

rok Wykonane dochody Wykonane wydatki różnica 

2018 942 221,97 zł 1 005 609,77 zł 63 387,80 zł 

2017 857 992,79 zł 955 856,44 zł 97 863,65 zł 

2016 815 532,54 zł 903 649,53 zł 88 116,99 zł 

  
Plan wykonania dochodów w roku 2019 (odpłatność od kwietnia 2019 r.- 3 340,00 zł) wynosi 

973 060,00 zł.      

 

2. Realizacja standardów 

 

W skład standardów wchodzą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. 
Usługi bytowe, w tym potrzeby bytowe mieszkańców Domu w roku 2018  zostały zrealizowane 

w sposób prawidłowy. 
Nastąpiła ich optymalizacja, poprzez: 

• rewitalizację pokoju mieszkalnego, 

• remont szatni dla mieszkańców znajdującej się przed wejściem do jadalni i jej wyposażenie                 
w nowe meble, 

• remont i wyposażenie pralni oraz powstanie prasowalni, 

• wdrożenie Planu higieny budynku i egzekwowanie jego realizacji, 

• doprecyzowanie systemu pracy w pralni i prasowalni szczególnie w zakresie segregacji i 
reperacji odzieży, 

•  rozszerzenie asortymentu zakupu profesjonalnej chemii oraz zakup wyposażenia (pralka, 
pralko-suszarkę, żelazko, wózki do sprzątania i inne), 
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• ukończenie intensyfikacji strefy zdrowego żywienia,  

• wprowadzenie w czerwcu 2018 roku zdrowych podwieczorków, co spotkało się z 
zadowoleniem mieszkańców, 

• nadal prowadzenie kawiarenki w soboty i niedziele ale wzbogaconej o podawanie zdrowych 
ciast pieczonych we własnym zakresie, 

• zweryfikowanie i wybór nowych, korzystnych oferentów zaopatrujących Dom w artykuły 
spożywcze, 

• uszczelnienie i unowocześnienie planowania zakupów (zgodność zamówienia  do 
sporządzonych jadłospisów, aby uniknąć kupowania nad produktów), 

• zakup doposażenia zaplecza kuchennego, 

• powstanie stanowiska komputerowego w kuchni, a tym samym postępowość systemu 
magazynowania i przepływu informacji. 
 

Usługi opiekuńcze, w tym potrzeby opiekuńcze na rzecz mieszkańców Domu w roku 2018  zostały 
zrealizowane w sposób prawidłowy. Zrealizowano: 

• zwracano nader uwagę na poprawę wyglądu mieszkańców, 

• zakup fachowego inhalatora, 

• od Krapkowickiego Centrum Zdrowia pozyskano 3. łóżka z materacami, 

• udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i 18. mieszkańców skorzystało                                              
z programu rządowego Leki 75+, 

• nawiązanie współpracy z nowym oferentem w zakresie zaopatrzenia w pieluchomajtki                               
i nowości w zakresie asortymentu pielęgnacyjnego, 

• szkolenia i pogadanki w zakresie wykorzystania rozwoju technologii w opiece bezpośredniej 
nad chorym,  

• powstanie stanowiska komputerowego w gabinecie pomocy doraźnej, a tym samym 
postępowość systemu zamawiania i przepływu informacji. 

 
Usługi wspomagające, w tym realizacja indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu w roku 

2018 zostały zrealizowane w sposób prawidłowy. Nastąpiła kontynuacja rozwoju usług 
wspomagających, przez: 

• realizowanie treningów kulinarnych, polegających na przygotowywaniu przez mieszkańców      
w aneksie kuchennym smaków z ich rodzinnych domów, zdrowych deserów, ciast i ciasteczek,   

• udział w 6. zorganizowanych wycieczkach, 

• integrację wewnątrz i międzypokoleniową, wyjazdy na olimpiady, eventy, spotkania 
rozrywkowe, 

• rozwój muzykoterapii, 

• organizowanie spotkań na terenie placówki, 

• organizowanie jubileuszy urodzin, a w roku 2018 obchodzono 98.,100., 109. urodziny, 

• organizowanie zebrań z mieszkańcami w celu zapewnienia rozwoju samorządności 
mieszkańców.  
W roku 2018 wykonano remont pomieszczeń i przystosowano je do potrzeb powstania 

zaplecza rehabilitacyjnego, co pozwoliło na intensywny rozwój usług wspomagających w zakresie 
podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców placówki. Koszt remontu (w tym zakup mebli    
i remont szatni, pralni i prasowalni) wyniósł 29 274,00 zł. Powstałe sale rehabilitacyjne zapewniły 
mieszkańcom dostęp do nowoczesnego usprawniania. Realizacja tych usług została skompensowana 
uruchomieniem w placówce w roku 2018 projektu pn.:” Usługi zdrowotne dla osób starszych                       

w Powiecie Krapkowickim”. 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  



4 
 

Całkowity koszt projektu to kwota 684 202,00 zł, wnioskowana i otrzymana kwota wsparcia 
646 570,89 zł. Projekt objął pomocą rehabilitacyjną 60. mieszkańców Powiatu Krapkowickiego, w tym 
18 osób zamieszkujących Dom. W ramach projektu realizowane są 3 zadania: 

• utworzenie Mobilnego Punktu Rehabilitacyjnego, 

• wyjazdy do groty solnej do Kamienia Śląskiego, 

• utworzenie Sali Doświadczania Świata. 
Do potrzeb realizacji zadań projektu zatrudniono 3. fizjoterapeutów w pełnym wymiarze czasu 

pracy, którzy dojeżdżają do miejsc zamieszkania osób zakwalifikowanych do projektu oraz prowadzą 
zajęcia usprawniania w Domu. Sale zostały uposażone w sprzęt o łącznej wartości 61 529,30 zł. Na 
uwagę zasługuje zakup urządzenia Neuroforma wraz z oprogramowaniem , mającego zastosowanie w 
neurorehabilitacji. Całkowity koszt zakupu urządzenia wyniósł 38 469,99 zł. Tylko kilka domów pomocy 
społecznej w Polsce, w swych zasobach posiada takie urządzenie. Ćwiczenia na Neuroformie stymulują 
i wspomagają pracę procesów poznawczych, które w wieku starszym ulegają znaczne spowolnieniu. W 
ten sposób można opóźniać procesy demencyjne.  

Wprowadzenie do realizacji projektu przyniosło pozytywne i wymierne efekty mieszkańcom                                   
i pracownikom Domu. Poprawie ulega ciągle sprawność mieszkańców, kompensacja dotychczas 
wyłączonych funkcji motorycznych, samodzielność. Ma to również aspekt psychologiczny. 
Pracownikom podniesienie sprawności pomaga w opiekowaniu się chorym mieszkańcem. 

 

3. Inne działania Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 

 

• praca nad budowaniem mocnego, scalonego zespołu i odpowiednim delegowaniem zadań, 

• wykonano remont pomieszczeń administracji i wyposażono pomieszczenia w meble, 

• wprowadzono system operacyjny „Majątek” i przy współpracy z Wydziałem Usług Wspólnych 
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w roku 2018 dokonano uporządkowania rzeczowych 
składników majątku koniecznych do przeprowadzenia inwentaryzacji, 

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego poniósł taksę za szkolenie adresowane do pracowników 
placówki, 

• współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy pomogła w pozyskaniu nowych pracowników, 

• powstanie nowych stanowisk komputerowych przyczyniło się do sprawnej i lepszej 
komunikacji, 

• udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach 

• modernizacja centrali telefonicznej. 
 
 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 

  

             W placówce swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „ANNA”       
w Krapkowicach działające od 2014 roku, które zrzesza głównie pracowników i mieszkańców.  
Stowarzyszenie wspiera działalność Domu. 

W roku 2018 stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację 3. projektów dla organizacji 
pozarządowych w łącznej kwocie 8 500,00 zł. Finansowa dotacja Powiatu Krapkowickiego wyniosła 
łącznie 5 500,00 zł na przeprowadzenie dwóch projektów: 

• „Akademia formy seniora”. Dotacja Powiatu Krapkowickiego wyniosła 3 500,00 zł. 
Przeprowadzono 3. treningi otwarte, w tym maraton sportowy „Zdrowo i kolorowo”. 
”Najmłodszy” uczestnik miał 83 lata. Realizacja projektu pozwoliła na zakup sprzętu i 
akcesoriów sportowych na kwotę 957,64 zł, który do nadal służy mieszkańcom. Realizowany 
projekt był również okazją do zaprezentowania zdrowego stylu życia w starości oraz zdrowego 
żywienia. Udział w projekcie wzięło łącznie 120 osób. 
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• „Wydawnictwo Starszaki”. Dotacja Powiatu Krapkowickiego wyniosła 2 000,00 zł. Projekt dał 
możliwość promowania twórczości literackiej seniorów, upowszechnianie tradycji 
regionalnych. W ramach projektu wydano książkę w gwarze śląskiej (200 szt.) autorstwa Pani 
Danuty Fuchs „ Opowiadania Pani Fuchs”. Galeria twórczości została przeprowadzona poprzez 
3. spotkania, w których łącznie wzięło udział 65 osób. 

• „Mundial integracyjny”. Projekt dofinansowany przez Fundację Tesco- Decydujesz Pomagamy. 
Dotacja wyniosła 3 000,00 zł. Na realizację projektu „Mundial integracyjny”. Zostały zakupione 
bramki i piłki nożne, taśmy rehabilitacyjne, hantle i zewnętrzny stół piłkarski. Projekt 
zrealizował integracje międzypokoleniową. Zorganizowano 3. spotkania sportowe z udziałem 
młodzieży szkolnej. Łącznie w projekcie wzięło udział 75 osób. 

Dzięki projektom Dom odwiedziło łącznie 260 osób.  

Stowarzyszenie wzięło również udział w organizowanym przez Powiat Krapkowicki festiwalu 
dyni „Bania Fest”. Stowarzyszenie wystartowało w konkursie na stół jesienny, w którym zajęło 
III. miejsce. Nagroda w postaci bonu pieniężnego pozwoliła na zakup nowych garnków do 
placówki. Podczas eventu mieliśmy możliwość zaprezentowania wypieków z dyni oraz 
zdrowych potraw jakie są w menu Domu. Stowarzyszenie w roku 2018 przeprowadziło 3. 
zbiórki publiczne. Zebrano kwotę 1 303,58 zł, która została przeznaczona na zakup ławo-stołu 
na potrzeby terapii w Domu.     

4. Zakończenie 

  

Założenia na rok 2018 zostały zrealizowano w zakresie: 

• remontu i wyposażenia pokojów administracji, 

• zakupu inhalatora do potrzeb mieszkańców, 

• doposażenia kuchni, 

• poprawie uległa sytuacja finansowa pracowników, 

• wykonano modernizację centrali telefonicznej. 
Nie zrealizowano: 

• rewitalizacji kuchenki w budynku „ANNA BIS”, 

• odnowienia łazienki w budynku „ANNA BIS”. 
Założenia na 2019 rok: 

• odnowienie pokoju mieszkalnego i zakup nowych mebli, 

• remont gabinetu pomocy doraźnej i jego modernizacja, 

• rewitalizacja kuchenki w budynku „ANNA BIS”, 

• odnowienie łazienki w budynku „ANNA BIS”, 

•  rewitalizacja ogrodu, 

• unowocześnianie systemu pracy w kuchni. 
   

 
                                                                                                                                                Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                                                     Dorota Dobiecka 

                                                                                                                                               Dyrektor DPS „ANNA” 

 

 


