Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 6 września 2017r.
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Pani
Ewa Gołębiowska
Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy Nr 2
w Zielonej Górze

przekazuję Pani zalecenia pokontrolne – wydane w związku z kontrolą doraźną
przeprowadzoną przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu 5 lipca 2017r.
– w kierowanym przez Panią Domu.
Wyniki z kontroli doraźnej zawiera protokół kontroli, podpisany przez Panią 2 sierpnia
2017 r. Inspektorzy dokonali tam oceny standardu usług bytowych Środowiskowego Domu
Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze. Ustalili, że Jednostka spełnia standard usług bytowych
w zakresie:
1. bezpieczeństwa i spokoju uczestników oraz dostosowania do potrzeb osób
niepełnoprawnych;
2. wymaganych pomieszczeń i pełnionych przez nie funkcji. Pomieszczenia wyposażone
w meble i sprzęt niezbędne do prowadzonych w nich zajęć;
3. minimalnej powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika.
W opinii kontrolujących, Dom nie zapewnia poczucia intymności uczestnikom zajęć (toaleta
męska uczestników), co stanowi uchybienia.
Zalecam zatem:
Podjąć działania w kierunku dostosowania Domu do obowiązującego standardu usług zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.
i przedłożenie programu naprawczego uwzględniającego ustalenia z przeprowadzonych
czynności kontrolnych.

Pouczenie:
Przysługuje Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni
od dnia ich otrzymania.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania tego pisma, oczekuję informacji o sposobie realizacji
zaleceń. Przypominam, że jeśli zalecenia pokontrolne nie będą realizowane, Wojewoda może
stosować sankcje, w tym również pieniężne.
Podstawy prawne:
Art. 128 i 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 930 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r., poz. 1586 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru
i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.).
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