
RAPORT  Z  REALIZACJI  ZADAŃ,  ORAZ  EFEKTYWNOŚCI

WPROWADZONYCH  ZMIAN  WDRAŻANYCH  W  TRAKCIE  REALIZACJI

PROJEKTU  W  OKRESIE:  

OD  MAJA  2016R  DO  LISTOPADA  2017R.

W ramach V edycji  Projektu „Wsparcie domów pomocy społecznej w oparciu o duński

model  pracy”,  dyrekcja  Domu  Pomocy  Społecznej  im.  Adama  Chmielowskiego

w  Łyszkowicach  zawarła  porozumienie  z  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki  Społecznej

w  Krakowie  na  podjęcie  współpracy  w  zakresie  realizacji  działań,  zmierzających

do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, jak również profesjonalizacji kadr systemu

pomocy społecznej i integracji społecznej.

Głównym  założeniem  projektu  jest  budowanie  właściwych  postaw  personelu  wobec

mieszkańców  Domu,  oraz  właściwych  relacji  pomiędzy  personelem,  a  mieszkańcami,

co znajduje przełożenie na zmianę jakości życia mieszkańców. 

Założenia projektu mają charakter doradczy, co pozwala na wypracowanie dobrych praktyk

usprawniających pracę  z  osobami  niepełnosprawnymi,  a   rozwijanie  własnej  inicjatywy

pozwala realizować cele według własnych potrzeb.

W dniu 11 maja 2016r odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące realizacji projektu.

Do realizacji założeń projektowych został powołany Zespół Sieciowy, którego zasadniczym

tematem pracy było:

✔ ustalenie głównych celów działania 

jak również:

✔ wdrażanie  do  udziału  w  realizacji  założeń  projektowych  pozostałych

pracowników Domu.

Po  dokonaniu  analizy  posiadanych  zasobów i  rzeczywistych  potrzeb  w naszym Domu,

wyznaczono cele główne, dotyczące trzech najważniejszych  obszarów działania, 

a mianowicie:

1. wzmocnienie pozytywne pracowników

2. działania skierowane do mieszkańców, w tym:

✔ zwiększenie indywidualnej uwagi poświęconej mieszkańcom, zaspokojenie 

ich potrzeb psychoegzystencjonalnych, intymności, szacunku i godności,



✔ Reorganizacja  oddziałów,  umożliwiająca  adekwatną  odpowiedź  na  aktualny  stan

fizyczny, psychiczny i poznawczy mieszkańców z uwzględnieniem ich potrzeb

3. Podtrzymywanie dotychczasowych pozytywnych relacji z rodzinami mieszkańców,

    oraz poszerzanie ich i nawiązywanie nowych.

W obszarze wyznaczonych celów ustalono szczegółowe zadania,  wobec których z kolei

opracowano plany działania.

1.  W  obszarze  celu  skierowanego  na  pozytywne  wzmocnienie  pracowników  zadania

obejmują:

✔   budowanie świadomości personelu dot. wsparcia ze strony przełożonych, 

  oraz psychologa i docenianie ich wysiłku i pracy z podopiecznym, 

  chociażby małych  sukcesów

✔   wracanie i nawiązywanie do tematów i zdarzeń, w których udało się osiągnąć 

  pozytywne efekty

✔   cotygodniowe, cykliczne spotkania zespołu O – T, celem omówienia problemów

              bieżących, oraz aktualizacji IPW

✔   codzienne spotkania w małych grupach pracowników, pracujących bezpośrednio 

              z mieszkańcem, celem wymiany informacji bieżących i omówienia problemów, 

              oraz przyjęcia wspólnych ustaleń

✔   doraźne spotkania – interwencyjne, organizowane w wyniku wystąpienia nagłych

   zdarzeń, mające na celu rozwiązywanie bieżących problemów związanych 

   z mieszkańcem

✔   organizowanie cyklicznych spotkań z grupami pracowników, celem omówienia

  założeń i wspólnych działań



✔   organizowanie spotkań integracyjnych dla pracowników

✔   podtrzymywanie organizowania szkoleń dla mniejszych grup pracowników 

  przez kierownika Działu (bieżące zagadnienia), oraz wysyłanie pracowników 

  na szkolenia zewnętrzne, organizowanie szkoleń grupowych i indywidualnych 

            dla pracowników –  poszerzenie zakresu dotychczasowych szkoleń, zwiększenia 

  ich częstotliwości, oraz liczby osób biorących udział w szkoleniach 

  w celu  uwrażliwienia opiekunów na zadbanie o zachowanie własnych granic

             psychicznych i fizycznych w kontakcie z mieszkańcem

2. W obszarze działań skierowanych do mieszkańców:

       a.   zwiększenie indywidualnej uwagi poświęconej mieszkańcom, zaspokojenie 

  ich potrzeb psychoegzystencjonalnych, intymności, szacunku i godności:

✔   systematyczne uświadamianie mieszkańców o możliwości dokonywania przez nich

  wpisów w:

   „zeszytach spraw do załatwienia”

   „zeszytach zadowoleń”

✔   stałe uświadamianie mieszkańców  podczas ich spotkań społecznościowych, 

  o granicach intymnych i osobistych spraw poruszanych na forum, 

✔   trening dot. dopuszczalnych zachowań społecznych 

✔   przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców, celem uzyskania opinii i propozycji 

  na temat ich potrzeb związanych z zebraniami społeczności 

✔   ustalenie i spisanie regulaminu zebrań społecznościowych mieszkańców

✔   posługiwanie się na zebraniach społecznościowych zeszytami 

  „spraw do załatwienia”  i „zadowoleń” 



✔ zachowanie intymności w sferze samoobsługi i higieny mieszkańców poprzez 

używanie parawanów, bądź zamykanie drzwi przy wykonywaniu czynności 

higieniczno – pielęgnacyjnych u osób leżących

b.   reorganizacja oddziałów, umożliwiająca adekwatną odpowiedź 

      na aktualny stan fizyczny, psychiczny i poznawczy mieszkańców 

       z uwzględnieniem ich potrzeb:

✔   przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców, oraz pracowników celem  

  umożliwienia mieszkańcom wspólnego zamieszkania w pokojach z osobami, 

  które mają podobne zainteresowania  (nawiązanie lepszych relacji), 

  poprzez uruchomienie „anonimowej skrzynki propozycji”

✔   tworzenie grup o podobnych schorzeniach, sprawności ruchowej z podziałem           

  na chorujących psychicznie i upośledzonych umysłowo

3. W obszarze podtrzymywania dotychczasowych pozytywnych relacji z rodzinami

     mieszkańców, oraz poszerzania ich i nawiązywanie nowych:

✔ zapraszanie rodzin mieszkańców (indywidualna analiza sytuacji) na wspólne 

ognisko,  zabawę, imprezę plenerową, czy wycieczkę


