Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Żułowie
za rok 2018
Dom Pomocy Społecznej w Żułowie jest placówką pomocy społecznej o zasięgu
ogólnopolskim, przeznaczoną dla 70 kobiet niepełnosprawnych fizycznie.
DPS w Żułowie prowadzony jest na zlecenie Powiatu Krasnostawskiego, na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Powiatem Krasnostawskim, a Towarzystwem Opieki nad
Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach. Na realizację tego zadania Dom otrzymuje dotację
celową.
W ciągu roku 2018 w DPS przebywało 71 pensjonariuszek. Średnia wieku mieszkanek
wynosiła 66 lat.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkanki Domu w Żułowie w 2018 roku
wynosił 2.720 zł.
Na koniec roku DPS w Żułowie zatrudniał 43 osoby w ramach umów o pracę i 1
osobę na umowę zlecenie. Ponadto 5 osób świadczyło pracę w ramach umów
wolontarystycznych.
Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych
potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych.
Wszystkie pensjonariuszki są objęte stałą opieką lekarza rodzinnego z Kraśniczyna.
Ponadto są prowadzone specjalistyczne (darmowe dla mieszkanek) wizyty domowe lekarzy:
internisty, laryngologa, psychiatry i neurologa.
Do innych poradni specjalistycznych pensjonariuszki są dowożone na terenie województwa
lubelskiego samochodami DPS lub transportem sanitarnym.
Bezpośrednią opiekę i pomoc świadczą podopiecznym wykwalifikowani i doświadczeni
pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Istotnym elementem działalności Domu Pomocy Społecznej jest praca socjalnoterapeutyczna ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych. Forma i charakter tego
rodzaju zajęć dostosowane są do potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych Domu.
W Domu Pomocy Społecznej w Żułowie prowadzonych było 14 form terapii. Pensjonariuszki
bardzo chętnie uczestniczą w wybranych przez siebie formach terapii i aktywizacji. Jest to
bardzo pożądane zjawisko ponieważ przynosi pozytywne efekty w całościowym procesie
terapeutycznym mieszkanki a szczególnie w kształtowaniu samooceny podopiecznych i
właściwych relacji międzyludzkich.
W 2018 roku 23 mieszkanki Domu Pomocy Społecznej uczestniczyły także w terapii
organizowanej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej, który funkcjonuje na terenie
Ośrodka. Na zajęcia dowożone były także osoby niepełnosprawne zamieszkałe w środowisku.
W WTZ funkcjonuje pięć pracowni terapeutycznych.
Od 2017 r. w Żułowie jest realizowany projekt z dofinansowaniem ze środków
unijnych pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez
modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego rezultaty będą
skierowane do mieszkanek DPS ale także do niepełnosprawnych uczestników WTZ
dowożonych na zajęcia oraz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie z terenu
gminy Kraśniczyn. Projekt będzie realizowany do 30 kwietnia 2020 roku.
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Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do usług
społecznych na terenie gminy Kraśniczyn w zakresie rehabilitacji, integracji społecznej
i poprawy zdolności do zatrudnienia.
Zakres wykonywanych prac remontowo-budowlanych projektu:
1.
W roku 2018 została wykonana instalacja solarna do wspomagania procesu
przygotowania ciepłej wody użytkowej dla naszego ośrodka, za pośrednictwem
systemu solarnego.
2.
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją i dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych budynku Domu Nadziei. Prace modernizacyjne obejmują:
zmianę pokrycia dachu na blachę tytanowo - cynkową, modernizację łazienki
i modernizację pomieszczenia na pracownię ceramiczną.
3.
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją i dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, w którym niewidome
mieszkanki oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu krasnostawskiego
uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Trwają prace dotyczące m.in.: zmiany
konstrukcji i pokrycia dachu, montażu dźwigu osobowego, robót wewnętrznych,
wymiany stolarki drzwiowej, wykonania instalacji sanitarnej i elektrycznej.
4.
Linia kablowa zalicznikowa niskiego napięcia, zasilenie bramy wjazdowej
budynków DPS w Żułowie oraz instalacja telewizji dozorowej. Zakres robót
obejmuje wykonanie linii niskiego napięcia, wykonanie instalacji telewizji dozorowej
w budynkach i na terenie Ośrodka. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.
W 2019 roku zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny do rehabilitacji, sprzęt
niemedyczny oraz komputerowy. W ramach projektu zostaną utworzone dwie nowe
pracownie: ceramiczna i multimedialna oraz zostanie otwarte plenerowe kino letnie, dostępne
w sezonie letnim dla mieszkanek oraz społeczności lokalnej.
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA DOMU
28.I.2018 r. Obchodziliśmy Święto Mieszkanek. Szczególny dzień rozpoczęliśmy wspólną
Eucharystią sprawowaną przez ks. Antoniego w intencji mieszkanek i ich rodzin. W dalszej
części świętowania, podczas zabawy tanecznej wystąpiła kapela folkowa „Styrta”, która
zaprezentowała pieśni w ludowej aranżacji. We wspólnym świętowaniu towarzyszyli
uczestnicy WTZ, którzy na co dzień współpracują z mieszkankami.
27.II.2018 r. Gościliśmy (po raz pierwszy) Wicewojewodę Lubelskiego Pana Roberta
Gmitruczuka. W trakcie wizyty Goście spotkali się z mieszkankami Domu, uczestnikami
WTZ, pracownikami oraz siostrami. Pan Wicewojewoda nawiedził również pokój
pamiątkowy pobytu w Żułowie Sługi Bożego ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Wicewojewoda z wielkim zainteresowaniem i serdecznością obserwował nasze codzienne
zajęcia i metody pracy.
13.VI.2018 r. Grupa mieszkanek uczestniczyła w Biesiadzie Integracyjnej „Senior z
humorem”, zorganizowanej przez Dom Dziennego Pobytu w Chełmie. W przeglądzie
artystycznym wystąpili soliści, wokaliści i zespoły seniorów z Chełma, powiatu chełmskiego
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oraz krasnostawskiego. W kategorii solistów reprezentowała nasz DPS pani Maria Choma,
która przy akompaniamencie gitarowym zaśpiewała kilka piosenek własnego autorstwa.
23.VI.208 r. Grupa siedemnastu naszych mieszkanek, absolwentek szkoły św. Maksymiliana
w Laskach, uczestniczyła w obchodach 50-lecia istnienia szkoły.
30.VI.2018 r. Chór Słoneczny Krąg, siostry i pracownicy uczestniczyli w kościele pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu we Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 50-lecia
Kapłaństwa zaprzyjaźnionego z Chórem ks. Prałata Zdzisława Ciżmińskiego. „Słoneczny
Krąg” był odpowiedzialny za śpiewy podczas liturgii.
3-7.IX.2018 r. Grupa mieszkanek, w towarzystwie opiekunów, wraz z ks. kapelanem
Antonim Troniną, przebywała na wczasach w Nałęczowie. Miejscem zakwaterowania był
Domu Rekolekcyjnym „Jabłuszko” położonym na pięknym wzgórzu. W czasie pobytu był
czas na grupowe zwiedzanie Nałęczowa oraz na indywidualny wypoczynek. Wspólnie
mieszkanki nawiedziły muzea: Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego. Panie zapoznały się
z historią miasta podczas przejażdżki melexem Retro, dowiedziały się również o kuracjach
leczniczych dostępnych w parku zdrojowym. Dużą popularnością wśród wczasowiczek
cieszyła się Pijalnia Wód Mineralnych znajdująca się w Palmiarni na terenie parku
zdrojowego oraz Pijalnia Gorącej Czekolady. Mieszkanki chętnie korzystały z kompleksu
wodnego Atrium oraz dobrodziejstw groty solnej, nawiedziły również Sanktuarium Matki
Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
2.X.2018 r. Gościliśmy Teatr Lalek Tomcio z Nowego Sącza, który wystawił w naszym
Domu spektakl pt. „Czterej muzykanci z Bremy” na motywach baśni braci Grimm.
Mieszkanki Domu oraz Uczestnicy WTZ po obejrzeniu spektaklu mieli również możliwość
zobaczenia lalek, które grały w bajce. Scenografia, muzyka i warsztat artystyczny aktorów
zrobiły na zgromadzonych duże wrażenie.
13.XI.2018 r. W Katolickim Radiu Zamość została wyemitowana audycja o naszym Domu z
okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych i Niedowidzących. Nagranie zostało
przygotowane w Żułowie z udziałem sióstr i przedstawicielki mieszkanek. Na antenie, oprócz
rozmowy, można było usłyszeć utwory naszego chóru.
30.XI.2018 r. W Krasnymstawie odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia
Pracownika Socjalnego. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w intencji
Pracowników Pomocy Społecznej. Dalsza część miała miejsce w Krasnostawskim Domu
Kultury gdzie wręczono Pracownikom Pomocy Społecznej listy gratulacyjne od Starosty
Powiatu Krasnostawskiego. Wśród wyróżnionych osób znalazły się również Siostry i
Pracownice z DPS i WTZ w Żułowie. Obchody zwieńczyła część artystyczna przygotowana
przez zespół wokalny z jednego z DPS-ów naszego powiatu.
Opracowanie maj 2019 rok - s. Pia Gumińska
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