
Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 15,19 czerwca 2007r.

w  placówce: Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i 
Samotnych’’ w Mękarzowie 35 A, gm. Moskorzew.

             Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Paweł Krupski            -    Inspektor 
2. Agnieszka Herbuś      –    Inspektor Wojewódzki 

działających na podstawie upoważnienia  Nr 342,343 z dnia 11.06.2007 r.

Termin  drugiego  dnia  kontroli  został  zmieniony,  z  powodu  kontroli  wewnętrznej  w  Wydziale 
Polityki Społecznej, o czym wcześniej powiadomiono kierownika placówki.

Placówka  prowadzona  jest  w  ramach  działalności  statutowej  przez  Fundację  Braci  Św.  Brata 
Alberta,  Dom  dla  Ludzi  Bezdomnych,  Starszych  i  Samotnych  (odpis  z  krajowego  rejestru 
sadowego świadczący o rejestracji fundacji z dn. 19.07.2006 r. nr KRS: 0000230476.)  
Siedziba główna Fundacji mieści się w Działach Czarnowskich 18, 05- 252 Dąbrówka, natomiast 
placówka całodobowa w Mękarzowie 35 A, gm. Moskorzew 29 – 130 jest filią fundacji nr 2. 
Placówka  całodobowa  w  Mękarzowie  posiada  zezwolenie  Wojewody  na  funkcjonowanie 
(PS.II.9013/3-1/06 z dn.9.08.2006 r.) wydane dla Fundacji Braci Św. Brata Alberta, Dom dla Ludzi 
Bezdomnych, Starszych i Samotnych,  na czas określony tj. 31.12.2007 r. Placówka wpisana jest do 
Rejestru  Wojewody  jako  placówka  zapewniająca  całodobową  opiekę  prowadzona  w  ramach 
działalności  statutowej.  Zarejestrowana  jest  pod  pozycją  Nr  1.  Placówką  kieruje  Pani  Renata 
Sychowicz.
Placówka w Mękarzowie  posiada Regon 140078120-00029;  NIP 1251339015.

Przedmiot kontroli:
         Na podstawie art. 22 pkt 10, art. 153 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz.593 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 
28  kwietnia  2005  r.  w  sprawie  wydawania  i  cofania  zezwoleń  na  prowadzenie  w  ramach 
działalności  statutowej  placówki  zapewniającej  całodobową  opiekę  (Dz.U.  z  2005  r.,  Nr  86, 
poz.740), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru  
i  kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543), kontrolą objęto:
1. Standard świadczonych usług, a w szczególności:
*  zakres i jakość usług:
a) opiekuńczych:
-udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
- pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby, 
- pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- opieka higieniczna,
- niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- utrzymywanie kontakty z otoczeniem,
- organizacja czasu wolnego,
- pomoc w zakupie odzieży i obuwia
b) bytowych:
- miejsce pobytu,
- wyżywienie,
– utrzymanie czystości.
–



c) sposób świadczenia usług:
-  uwzględnianie  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  mieszkańców,  w  tym:  stanu  zdrowia, 
sprawności  fizycznej  i  intelektualnej,  przestrzegania  praw  mieszkańców  oraz  dostępności 
mieszkańców do informacji o swoich   prawach,
- współdziałanie pracowników placówki z rodziną lub opiekunem prawnym mieszkańca,

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej wydano następujące zalecenia:
1. Wymienić stare dowody osobiste mieszkańców.
2. Uzupełnić akta osobowe mieszkańców w brakujące oświadczenia.
3. Uaktualnić procedurę postępowania z depozytami mieszkańca. 
4.Utworzyć procedurę przyjęcia nowego mieszkańca do placówki.
5.  Rozgęścić  pokój  mieszkańców nr  2,  zgodne z  art.68,  ust..4,  pkt  3  ustawy z  dnia  12  marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:                                                          Ze strony kontrolowanej:

1.Paweł Krupski  -   Inspektor           Kierownik Pani Renata Sychowicz
2.Agnieszka Herbuś - Inspektor Wojewódzki


