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Dom Pomocy Społecznej „Kalina” jest jednostką organizacyjną Miasta 

Suwałki o zasięgu ponadlokalnym i specjalizuje się w opiece nad osobami 
przewlekle somatycznie chorymi.  

 

W 2020 roku średnioroczne wykorzystanie miejsc wynosi-
ło190 mieszkańców na 195 miejsc, co stanowiło 97,43%. Nieznaczne obniżenie 
liczby wykorzystanych miejsc spowodowane było faktem, podobnie jak w la-
tach poprzednich tym, że zgony mieszkańców wystąpiły w ostatnich dniach 
miesiąca, a przyjęcia z początkiem nowego miesiąca oraz obostrzeniami zwią-
zanymi z COVID-19 w tym ograniczeniami związanymi z przyjmowaniem no-
wych mieszkańców.   

 

 
Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w DPS „Kalina” przebywały 

osoby z 35 gmin z północno-wschodniej Polski, przy czym 85 osób pochodziło  
z Suwałk, 17 osób z Gminy Suwałki, 9 z Augustowa, 7 osób z Gołdapi,  5 osób 
z Gminy Przerośl oraz 4 osoby z Gminy Raczki, po 3 osoby z Olecka, Ełku, 
Siemiatycz, Giżycka oraz Gminy Rutka Tartak, Wiżajny. Pozostali mieszkańcy 
to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród ogółu mieszkańców 
48,9% stanowiły osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                 
w Suwałkach. 
 

Poniższy schemat graficzny obrazuje procentowo wykorzystanie miejsc 
przez poszczególne gminy  wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku.  
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W omawianym okresie rotacja mieszkańców przedstawiała się następują-
co: zmarło 56 osób, natomiast 1osoba ze względu na stan zdrowia została skie-
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rowana do  zakładu opiekuńczo-leczniczego, a 6 osób zrezygnowała z pobytu w 
DPS „Kalina” i powróciła do środowiska zamieszkania, gdzie objęte zostały 
wsparciem rodziny lub ośrodka pomocy.  Na ich miejsce sukcesywnie przyj-
mowano nowych mieszkańców. 
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Spośród ogółu mieszkańców na koniec grudnia 2020 roku 73,6% miesz-

kańców posiadało całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji 
lub znaczny stopień niepełnosprawności, 23,6%  legitymowało się całkowitą 
niezdolnością do pracy lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,                     
1 osoba posiadała lekki stopień niepełnosprawności, a w przypadku pozostałych 
mieszkańców trwają procedury dotyczące ustalania stopnia niepełnosprawności. 

 

Wiek mieszkańców Domu prezentuje poniższy wykres 
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W omawianym okresie najliczniejszą grupę, podobnie jak w 2019 roku, 
bo aż 74%, stanowiły osoby, które przekroczyły 60 rok życia. Najliczniejszą 
grupę tj. 39,7% ogólnej liczby mieszkańców Domu stanowiły osoby w wieku 
61-74 lat. Natomiast w stosunku do 2019 roku zmalał odsetek osób, które prze-
kroczyły 80 rok życia. Sytuację tej grupy osób determinowała niepełnospraw-
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ność i wielochorobowość. Mieszkańcy ci wykazywali znaczne ograniczenie 
sprawności psychofizycznej, co wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem 
na różnego rodzaju usługi.  

W 2020 roku diagnoza sprawności ruchowej mieszkańców przedstawiała 
się następująco: 33,3% stanowiły osoby obłożnie chore, 30,4% osób poruszało 
się na wózkach inwalidzkich, 13,2% osób poruszało się przy pomocy balkoni-
ków lub przy pomocy kul, a jedynie 23,1% osób było sprawnych ruchowo, jed-
nakże ich stan zdrowia również wymagał rehabilitacji, terapii i podawania le-
ków. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. tylko 17 osób miało rozpoznane jed-
no schorzenie, po dwa lub trzy schorzenia stwierdzono u 58 osób,  
a u pozostałych 99 osób zdiagnozowano aż 4 lub więcej schorzeń. Podobnie jak 
w roku ubiegłym dominowały choroby neurologiczne, internistyczne                        
i układu krążenia. Ponadto u 80 mieszkańców stwierdzono zaburzenia   psy-
chiczne i otępienne.  

 

Z powodu różnorodności schorzeń mieszkańców kuchnia przygotowywa-
ła średnio 11 diety dziennie i około 42 dodatków specjalnych. Zarówno diety, 
jak i dodatki specjalne wydawane były na zlecenia lekarskie  
i stanowiły istotne uzupełnienie farmakoterapii i rehabilitacji leczniczej. 

 

Ze względu na stan zdrowia i obostrzenia wynikające z zagrożenia epi-
demiologicznego SARS-CoV-2  w omawianym okresie sprawozdawczym  
mieszkańcy spożywali posiłki  w pokojach.  

 

Średnia stawka żywieniowa, czyli tzw. „wsad do kotła” w porównaniu  
do roku ubiegłego wzrósł o 1 zł i wyniósł 10,00 zł – wzrost podyktowany był 
podwyżką cen żywności. 

 

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Domu uczestniczyli w różnorodnych 
formach terapii i zajęciach integracyjnych. Na co dzień były to zajęcia indywi-
dualne i grupowe z zachowaniem reżimu sanitarnego i obostrzeń wynikających 
z zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2. Zajęcia prowadzone były z za-
kresu malarstwa, rysunku, haftu, dziewiarstwa, origamii, ergoterapii, socjotera-
pii, muzykoterapii, teatroterapii oraz ćwiczeń ogólnousprawniających.  

Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat w DPS „Kalina” praca                            
z mieszkańcami realizowana jest metodą autorskich programów terapeutyczno -
rehabilitacyjnych opracowywanych  i realizowanych przez pracowników Domu. 
Poniża tabela  prezentuje wykaz programów (wraz z liczbą uczestników) reali-
zowanych w 2020 roku. 

 

L.p. Tytuł programu 
Ilość osób uczestni-

czących w programie 
1.  Program rehabilitacji przyłóżkowej z ele-

mentami psychoterapii i terapii zajęciowej  
55 

2.  Program rehabilitacji leczniczej 93 
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3.  Program zajęć terapeutycznych realizowa-
nych             w Domu Pomocy Społecznej 
„Kalina” w Suwałkach w ramach indywidu-
alnych planów wsparcia mieszkańca  

wszyscy mieszkańcy 

4.  Program wsparcia dla osób ze stwardnie-
niem rozsianym  

14 

5.  Program grupy wsparcia dla osób uzależnio-
nych od alkoholu  

20 

6.  Program pomocy psychologicznej  wszyscy mieszkańcy 
7.  Program pracy z osobami chorymi na Alzhe-

imera  
26 

8.  Program dotyczący organizacji sieci wolon-
tariuszy w DPS „Kalina” w Suwałkach  
pn. „Wolontariusze promieniem nadziei” 

wszyscy mieszkańcy 

9.  Program dotyczący ochrony wspomnień 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
„Kalina” pn. „Śladami przeszłości” i „Kali-
nowe opowieści” 

12 

10.  Program dotyczący poznawania świata                                  
i różnego rodzaju aspektów życia codzien-
nego oraz świata zwierząt i roślin poprzez 
udział w klubie dyskusyjnym pn. „Kocham 
kino” 

10 

11.  Program dotyczący usamodzielnienia miesz-
kańców w zakresie czynności dnia codzien-
nego, samoobsługi i lokomocji pn. „Trening 
umiejętności samoobsługi” 

7 

  
Powyższe zestawienie świadczy o dużym urozmaiceniu oferty terapeu-

tycznej i wachlarza zajęć terapeutycznych. 
 

W 2020 roku mieszkańcami Domu i uczestnikami Domu Dziennego Po-
bytu opiekowała się 113 osobowa załoga wspierana pielęgniarkami zatrudnio-
nymi w ramach umów cywilnych, wolontariuszami i pracą osadzonych z Aresz-
tu Śledczego w Suwałkach, co pozwoliło utrzymać wskaźnik zatrudnienia pra-
cowników Domu na wymaganym poziomie 0,5 na jednego mieszkańca. 
Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela: 
   

Stanowisko 
2019 2020 

osoby etat osoby etat 
Dyrektor 1 1 1 1 
Gł. Księgowy 1 1 1 1 
Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy 83 81 78 75,75 
Dział Medyczno – Rehabilitacyjny 10 9,75 13 12,75 
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Sekcja finansowa 3 3 3 3 
Dział gospodarczy i obsługi 12 12 12 12 
Stanowisko ds. pracowniczych 1 1 1 1 
Stanowisko ds. sekretariatu - - - - 
Inspektor BHP 1 0,13 1 0,13 
Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” 2 2 2 2 
Razem 114 110,88 113 109,38 

  
W celu optymalizowania kosztów utrzymania rokrocznie podejmuje się 

różnorodne działania oszczędnościowe. Wiąże się to zarówno z racjonalnym 
dokonywaniem niezbędnych zakupów, oszczędnym gospodarowaniem mieniem, 
analizą wykorzystywania materiałów i środków pod kątem wypracowywania 
racjonalnych norm ich zużywania, jak też stosowanie racjonalnej polityki mini-
malizowania kosztów zatrudnienia poprzez nieodpłatną pracę osadzonych 
z Aresztu Śledczego w Suwałkach, pozyskiwanie refundowanych pracowników  
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach oraz korzystanie  
z pomocy wolontariuszy. W omawianym okresie pracowało w naszej jednostce, 
średnio w miesiącach styczeń, luty marzec 2020 roku - 14 wolontariuszy oraz               
3 osoby osadzone z Aresztu Śledczego w Suwałkach. Ze względu na działania 
związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 praca 
w pozostałych miesiąca zarówno wolontariuszy jak i osadzonych została zawie-
szona. 

 

Standard usług wymagał systematycznego szkolenia kadry pracowniczej. 
W omawianym okresie odbyły się szkolenia zewnętrzne, a ich tematykę i ilość 
osób uczestniczących w szkoleniu prezentuje poniższa tabela . 

 
L.p. Tematyka szkolenia Ilość osób uczestni-

czących w szkoleniu 
1. Zamykanie ksiąg rachunkowych i 

sprawozdawczość w jednostkach 
budżetowych   

 
1 

2. Archiwizacja dokumentacji  2 
3. Podatek dochodowy od osób fi-

zycznych po zmianach  
1 

4. Prawo pracy 2020 po zmianach 1 
5. Obliczanie wynagrodzeń 2020 po 

zmianach od stycznia 2020  
1 

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 2020 po zmianach  

1 

7. Klasyfikacja budżetowa i spraw-
dzanie kontrahentów 

1 

8. Schematy podatkowe w jednost-
kach samorządu terytorialnego  

2 



7 
 

 
Ponadto przeprowadzono wymagane przepisami prawa szkolenia okreso-

we w dziedzinie BHP - 22 pracowników. 
W omawianym okresie organizowano również we własnym zakresie we-

wnątrzzakładowe warsztaty szkoleniowe o poniższej tematyce:  
 

L.p. Tematyka szkolenia Ilość osób uczestni-
czących w szkoleniu 

1. Trening umiejętności komunika-
cyjnych – komunikacja wspomaga-
jąca i komunikacja alternatywna  

 
30 

 
 

2. 

Prawa mieszkańców domu pomocy 
społecznej oraz kierunki prowa-
dzonej terapii i metod pracy z 
mieszkańcami dps, w tym w zakre-
sie komunikacji wspomagającej 
lub alternatywnej, o ile występują 
problemy z komunikacja werbalną 
mieszkańców 

 
 

60 

3. ABC asertywności  29 
 

4. 
Kształtowania umiejętności życio-
wych i społecznych osób niepełno-
sprawnych  

 
31 

 
     

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 jednym z wyzwań  było 
zapewnienie bezpieczeństwa  mieszkańcom  i pracownikom Domu, dlatego też 
wprowadzono różnorodne procedury regulujące funkcjonowanie placówki.  
Wdrożone zostały rekomendacje i wytyczne dotyczące organizacji pracy przy-
gotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wojewo-
dów, inspektorów sanitarnych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób 
zakaźnych. Zmiany organizacyjne objęły niemal wszystkie obszary działania 
placówki – od zmian w systemie pracy personelu, funkcjonowania mieszkań-
ców, wzmożonej kontroli ich stanu zdrowia po stworzenie procedur sanitarnych, 
czy dotyczących postępowania z zakażoną odzieżą i żywnością. Położono rów-
nież  nacisk na edukację personelu oraz osób przebywających w DPS „Kalina” 
w zakresie istniejących procedur higienicznych i dotyczących zachowania dy-
stansu społecznego. 

 
W omawianym okresie sprawozdawczym strukturę wydatków Domu Po-

mocy Społecznej „Kalina”  według rodzaju wydatków wyróżnianego paragra-
fami przedstawia poniższa tabela: 
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§ wyszczególnienie 
Dz.852 Rozdz. 85202 

2019 2020 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeń 

42.259,99 32.684,68 

4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.574.418,05 5.157.936,21 
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 

środki europejskie 
0,00 357.610,87 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 
udział środków bud. państwa 

0,00 66.634,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 333.241,84 353.274,86 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  818.546,79 915.511,30 
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki 

europejskie 
0,00 62.202,74 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - udział 
środków bud. państwa 

0,00 11.590,78 

4120 Składki na Fundusz Pracy 79.120,64 88.357,14 
4127 Składki na Fundusz Pracy - środki europej-

skie 
0,00 5.921,87 

4129 Składki na Fundusz Pracy - udział środków 
bud. państwa 

0,00 1.105,72 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 219.325,46 103.714,76 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 457.330,53 519.362,27 
4217 Składki na Fundusz Pracy - środki europej-

skie 
0,00 99.175,49 

4219 Składki na Fundusz Pracy - udział środków 
bud. państwa 

0,00 17.875,22 

4220  Zakup środków żywności 591.458,99 656.865,86 
4230  Zakup leków, wyrobów medycznych 78.854,95 73.808,20 
4260  Zakup energii 294.362,81 340.348,73 
4270  Zakup usług remontowych 593.477,85 86.626,73 
4280  Zakup usług zdrowotnych 47.056,00 37.290,00 
4287 Składki na Fundusz Pracy - środki europej-

skie 
0,00 8.435,00 

4289 Składki na Fundusz Pracy - udział środków 
bud. państwa 

0,00 1.505,00 

4300  Zakup usług pozostałych 189.101,44 183.664,19 
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj-

nych 
6.075,61 6.507,33 

4410 Podróże służbowe krajowe 559,30 60,00 
4430 Różne składki i opłaty 11.331,00 16.873,00 
4440 Odpisy na ZFSS  149.737,91 187.126,92 
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4480 Podatek od nieruchomości 39.546,47 40.521,00 
4520 Opłaty  na rzecz budżetów jednostek samo-

rządu terytorialnego 
28.548,40 31.500,20 

4700 Szkolenie pracowników niebędących człon-
kami korpusu służ. cywilnej 

7.814,00 2.579,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

62.904,00 167.987,25 

§ wyszczególnienie 
Dz.900 Rozdz. 90001 
4300  Zakup usług pozostałych 5.223,35 5.698,20 

  
 W 2020 roku budżet wzrósł ogółem o 11,7%  tj. o kwotę 1.010.059,34 zł      
w stosunku do 2019r., gdyż pandemia spowodowała po stronie domu pomocy 
społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków, któ-
re nie były przewidziane w budżecie jednostki. Z jednej strony większe wydatki 
były spowodowane koniecznością zakupu środków ochrony indywidualnej, ale 
także zwiększeniem zapasów środków higienicznych, czy wzrostem cen produk-
tów stałego zaopatrzenia, w tym produktów o charakterze strategicznym  (żyw-
ności, środków czystości, środków ochrony osobistej). Wystąpił również wzrost 
faktur za media. Większe potrzeby finansowe wiązały się również z większymi 
kosztami wynagrodzeń ze względu na konieczność zmiany warunków pracy 
pracowników, którzy pracowali w trudnych warunkach stanu epidemii i w ob-
ciążeniu fizycznym i psychicznym. 
 Na zwiększenie budżety wpływ miało  pozyskanie  przez samorząd do-
datkowych środków finansowych na cele  DPS ,,Kalina” związanych ze  szcze-
gólnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     
i zwalczaniem COVID-19. Pozyskano środki  w kwocie 928.695,69 zł, w tym: 

 środki budżetu państwa – 395.349,72 zł;  
 środki unijne                 – 533.345,97 zł. 

 
 Na  wzrost budżetu wpływ miało również pozyskanie przez Miasto  kwo-
ty 90.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Na ten cel zostały również przeznaczone środki własne w wysokości 
77.987,25 zł.  Nowy samochód wyposażony jest we wszystkie udogodnienia 
poprawiające jakość podróżowania osobom niepełnosprawnym, szczególnie 
osobom na wózkach inwalidzkich. Pojazd stanowi ogromne udogodnienie i po-
zwala  skorzystać mieszkańcom DPS ,,Kalina” z ofert programu rehabilitacji 
społecznej  i kontaktu z lekarzami w poradniach specjalistycznych.   
 Zwiększone wydatki Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 
pozyskane ze źródeł rządowych nie przełożą się na zwiększenie średniego mie-
sięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2021 roku.  
  

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu w 2020 roku nie prze-
kroczyły planu rocznego, nie zaciągnięto również zobowiązań wymagalnych. 
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W 2020 r. budżet  DPS ,,Kalina”  pochodził z następujących źródeł: 
 

 2019r. 2020r. 
Ogółem: 8.630.295,18 9.640.354,52 
z budżetu wojewody 1.195.807,65 834.311,28 
z budżetu PFRON 210.000,00 90.000,00 
z budżetu samorządowego 7.224.487,53 7.787.347,55 
środki budżetu państwa 0,00 395.349,72 
środki unijne 0,00 533.345,97 

 
 W kwocie 7.787.347,55 zł pochodzącej z budżetu samorządowego kwota  

2.758.418,10 zł obciążała budżet miasta Suwałk, przy uwzględnieniu dochodów 
budżetowych odprowadzonych na rachunek budżetu miasta Suwałk w kwocie                
4.763.608,58 zł oraz sumy wpłat dokonanych przez członków rodzin osób skie-
rowanych do DPS „Kalina” z miasta Suwałk w wysokości 265.320,87 zł.  

 
Dotacje otrzymywane przez DPS „Kalina” są ściśle związane z systemem 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu. Osoba umieszczona w domu pomocy 
społecznej ponosi opłatę za pobyt w wysokości 70% otrzymywanych świadczeń 
(renta, emerytura, zasiłek stały z pomocy społecznej). Pozostałą część kosztów 
pobytu w przypadku osób umieszczonych przed 1 stycznia 2004 r., pokrywa 
wojewoda, a w przypadku osób umieszczanych po 1 stycznia 2004 r. rodzina 
mieszkańca i gmina właściwa ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania, 
przy czym zasady odpłatności rodzin przedstawiają się następująco:                            
 w przypadku osoby samotnie gospodarującej posiadającej członka rodziny                 

w dps odpłatność naliczana jest, jeżeli dochód tej osoby jest wyższy niż 
300% kryterium dochodowego tj. 2.103,00 zł  (701 zł x 1 osoba x 300%), 
jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa 
niż 300% tego kryterium, 

 w przypadku osoby żyjącej w rodzinie jej odpłatność za pobyt członka rodzi-
ny w dps naliczana jest, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium do-
chodowego na osobę w rodzinie tj. 1.584,00 zł (528 zł x 1 osoba  x 300%)               
z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niż-
sza niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

 

     Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na jednego mieszkańca wyniosła 
2.178,35 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca 1.211,18  zł.  
 

Ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS „Kalina”  
Wyszczególnienie Ilość osób 

Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
31.12. 2020 r.  

Mieszkaniec w całości pokrywający odpłatność 
za pobyt w dps z własnego dochodu 

8 5 
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Całość kosztów za pobyt mieszkańca pokrywa 
gmina 

1 0 

Mieszkaniec + rodzina  14 8 
Mieszkaniec + rodzina + gmina 10 12 
Mieszkaniec + gmina 127 122 
Stare zasady – pobyt finansowany jest z dotacji 
(osoby przyjęte lub skierowane do dps przed 1 
stycznia 2004 roku)  

34 27 

 
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS ,,Kalina” w 2020 roku, 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił 
3.632,00 zł i był jednym z  najniższych spośród domów pomocy społecznej                
o tym samym profilu w naszym województwie.  

 

W 2020 roku roczne dochody budżetowe w DPS ,,Kalina” wyniosły:  
ogółem                                                                               4.763.608,58 zł 

w tym:   
 wpływy z usług         4.749.974,23 zł,     
 wpływy z pozostałych odsetek                    101,20 zł,                                                          
 wpływy z różnych dochodów            13.533,15 zł. 
 

Z powyższych danych wynika, że najwyższy udział w zrealizowanych 
dochodach miały, wzorem lat ubiegłych, dochody stanowiące tzw. ,,wpływy 
z usług”, czyli odpłatność za pobyt wnoszona przez mieszkańców i inne gminy 
kierujące mieszkańców do DPS „Kalina”. Pozostałe dochody pochodziły           
z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP, należnych jed-
nostce wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego i składek ZUS itp. 
 W 2020 roku Dom nie dokonywał umorzeń wierzytelności oraz nie udzie-
lał ulg. 

 
W 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej ,,Kalina” w Suwałkach za-

pewniano świadczenie usług mieszkańcom zgodnie z obowiązującym standar-
dem, co znalazło potwierdzenie zarówno w wynikach kontroli wewnętrznych 
jak i zewnętrznych.      

 

W omawianym okresie jednostka kontrolowana była przez: 
 Sędziego Sądu Rejonowego w Suwałkach w zakresie przyjęcia                        

i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 

 Ww. kontrola nie wniosła uwag do jakości świadczonych usług, a tym 
samym  odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych. 
   

      W ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 
działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. W 2020 r. z tej formy wsparcia ko-
rzystało 13 mieszkańców Suwałk w wieku poprodukcyjnym. Miesięczny koszt 
pobytu w DDP ,,Kalinka” ustalono na poziomie 1.300,00 zł, natomiast średnia 
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odpłatność uczestnika wynosiła 148,00zł. Szczegółowe zasady ponoszenia od-
płatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. Instytucją kierującą do 
Domu Dziennego Pobytu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 
Ta środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służy utrzymaniu nieaktyw-
nych zawodowo mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat w ich natural-
nym środowisku i przeciwdziała instytucjonalizacji. Uczestnikom Domu Dzien-
nego Pobytu ,,Kalinka” zapewnia się w szczególności opiekę, terapię zajęciową, 
zajęcia ogólnousprawniające oraz dostęp do kultury i rekreacji, a także dwa po-
siłki dziennie (w tym jeden gorący). 

Poniżej przedstawiamy wynikającą z klasyfikacji budżetowej strukturę 
wydatków Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w 2020 r. według rodzaju wy-
różnianego paragrafami:  
 
§ wyszczególnienie 
Dz.852 Rozdz.85203 

 
2019r. 

 
2020r. 

3020 Wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń 276,37 217,14 
4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.715,66 62.030,51 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  4.411,58 6.263,21 
4110  Składki na ubezpieczenie społeczne  16.446,10 11.080,26 
4120  Składki na Fundusz Pracy 1.530,98 905,26 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 14.817,57 2.008,58 
4210  Zakup materiałów i wyposażenia 11.922,45 1.661,63 
4220  Zakup środków żywności 16.027,44 9.409,96 
4260  Zakup energii 5.459,14 3.041,97 
4270 Zakup usług remontowych 257,16 153,79 
4300 Zakup usług pozostałych 2.520,76 1.929,05 
4430  Różne składki i opłaty 473,85 0,00 
4440  Odpisy na ZFSS  2.185,17 1.612,27 
4480  Podatek od nieruchomości 690,53 530,00 
4700 Szkolenie prac. niebęd.czł.kor.służ.cyw. 306,00 0,00 

 
 Przyznane na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” środki 
finansowe zabezpieczyły potrzeby związane z działalnością ośrodka                          
i wyniosły 100.843,63 zł i były mniejsze o w porównaniu do poprzedniego roku 
o kwotę 68.197,13 zł ze względu na czasowe zawieszenie działalności ośrodka 
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wiru-
sem SARS-CoV-2. 

Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ 
kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizując ich i wypełniając 
czas wolny, nie izolując równocześnie od własnego środowiska. Wspólne prace, 
rozmowy, spacery, uroczyste spotkania zbliżają ludzi do siebie. To często rodzi 
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nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie                                                
i terapeutyczne mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyzwala-
ją one wiarę we własne siły, poczucie świadomość bycia potrzebnym. 

W 2020 roku roczne dochody budżetowe Domu Dziennego Pobytu 
,,Kalinka” wyniosły 10.375,59 zł i stanowiły wpłaty uczestników DDP „Kalin-
ka” ustalone decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie 
szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Kalin-
ka” 
 
 

 
 
 
                              Z poważaniem 
 
 

 


