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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 2018 r. średnioroczne wykorzystanie miejsc wynosiło 

194 mieszkańców na 195 miejsc, co stanowiło 99,48%. Nieznaczne obniżenie 

liczby wykorzystanych miejsc spowodowane było faktem, że zgony 

mieszkańców wystąpiły w ostatnich dniach miesiąca, a przyjęcia z początkiem 

nowego miesiąca. 
 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w DPS „Kalina” przebywały osoby                              

z 40 gmin z północno wschodniej Polski, przy czym 91 osób pochodziło  

z Suwałk, 14 osób z Gminy Suwałki, 13 z Augustowa, po 5 osób z Olecka, Ełku, 

Gołdapi i Gminy Bakałarzewo, Przerośl i Wiżajny oraz 4 osoby z Gminy 

Krasnopol, po 3 osoby z Siemiatycz, oraz Gmin Świętajno, Kalinowo i Raczki. 

Pozostali mieszkańcy to pojedyncze osoby z innych gmin ościennych. Spośród 

ogółu mieszkańców 46,67% stanowiły osoby skierowane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 
 

Poniższy schemat graficzny obrazuje procentowo wykorzystanie miejsc 

przez poszczególne gminy w 2017 r.  

  
źródło: opr. własne na podstawie danych DPS „Kalina” 

 

W 2018 roku średni czas oczekiwania na miejsce w DPS „Kalina” 

wynosił około 3 miesięcy i nieznacznie skrócił  się w stosunku do 2017 roku. 

 Według stanu na 31.12.2018 r. na umieszczenie w DPS „Kalina” 
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Mniejsza ilość osób oczekujących determinuje  większa ilość osób przyjętych  

do DPS „Kalina” w 2018 r. oraz mniejsze zainteresowanie całodobowymi 

usługami opiekuńczymi.  
 

W omawianym okresie rotacja mieszkańców przedstawiała się 

następująco: zmarły 38 osoby, 3 osoby ze względu na stan zdrowia zostały 

skierowane do zakładu opiekuńczo - leczniczego oraz 2 osoby wybyły  

do środowiska. Na ich miejsce sukcesywnie przyjmowano nowych 

mieszkańców. 
 

Spośród ogółu mieszkańców na koniec grudnia 2018 r. - 149 osób 

posiadało całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub 

znaczny stopień niepełnosprawności, 36 osób 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 wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

 

 
źródło: opr. własne na podstawie danych DPS „Kalina” 

 

W omawianym okresie najliczniejszą grupę, bo aż 77,9%, stanowiły 
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stanowiły osoby, które przekroczyły 80 rok życia.  Sytuację tej grupy osób 

determinowała niepełnosprawność i wielochorobowość. Mieszkańcy ci 

wykazywali znaczne ograniczenie sprawności psychofizycznej, co wiązało się 

ze zwiększonym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi.  

W 2018 r. diagnoza sprawności ruchowej mieszkańców przedstawiała się 

następująco: 37,4% stanowiły osoby obłożnie chore, 21,5% osób poruszało się 
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jednakże ich stan zdrowia również wymagał rehabilitacji, terapii i podawania 

leków. 
 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. tylko 10 osób miało rozpoznane 

jedno schorzenie, po dwa lub trzy schorzenia stwierdzono u 57 osób,  

a u pozostałych 128 osób zdiagnozowano aż 4 lub więcej schorzeń. Podobnie 

jak w roku ubiegłym dominowały choroby neurologiczne, internistyczne                        

i układu krążenia. Ponadto u 85 mieszkańców stwierdzono zaburzenia   

psychiczne i otępienne.  Spośród ogółu mieszkańców u 64% stwierdzono  

nietrzymanie moczu lub stolca, co oprócz oddziaływań leczniczych                                 

i pielęgnacyjnych zmuszało do częstszego prania i wymiany odzieży, bielizny 

osobistej i pościeli.  
 

Z powodu różnorodności schorzeń mieszkańców kuchnia 

przygotowywała średnio 22 diety dziennie i około 40 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, ponad 75% mieszkańców spożywało posiłki                  

w pokojach. Pozostałe osoby spożywały posiłki w stołówce, przy czym zarówno 

osoby spożywające posiłki na stołówce jak i w pokojach wymagały pomocy 

personelu przy podawaniu, rozdrabianiu posiłku, nalewaniu zupy z wazy itp.  
 

Średnia stawka żywieniowa, czyli tzw. „wsad do kotła” w porównaniu  

do roku ubiegłego wzrósł o 40 groszy i wyniósł 8,10 zł. – wzrost podyktowany 

był podwyżką cen żywności. 
 

Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy Domu uczestniczyli w różnorodnych 

formach terapii i zajęciach integracyjnych oraz grupowych. Na co dzień były to 

zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu malarstwa, rysunku, haftu, 

dziewiarstwa, origami, ergoterapii, socjoterapii, muzykoterapii, teatroterapii 

oraz ćwiczenia ogólnousprawniające. Ponadto na terenie placówki 

zorganizowano 22 spotkania mające na celu wzajemną integrację mieszkańców 

Domu. Średnio w spotkaniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. 

Mieszkańcom organizowano również wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych 

domów pomocy społecznej połączone z możliwością prezentowania osiągnięć 

kulturalnych i umiejętności terapeutycznych. Zorganizowano 7 takich 

wyjazdów. 

Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat w DPS „Kalina” praca                            

z mieszkańcami realizowana jest metodą autorskich programów terapeutyczno -

rehabilitacyjnych opracowywanych przez pracowników Domu.  

Poniżej przedstawiamy wykaz programów (wraz z liczbą uczestników) 

realizowanych w 2018 r.: 
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L.p. Tytuł programu 

Ilość osób 

uczestniczących              

w programie 

1.  Program rehabilitacji przyłóżkowej z elementami 

psychoterapii i terapii zajęciowej  
44 

2.  Program rehabilitacji leczniczej 98 

3.  Program usprawniania ruchowego na świeżym 

powietrzu pn. „Ścieżka zdrowia”  
11 

4.  Program zajęć terapeutycznych realizowanych             

w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 

w Suwałkach w ramach indywidualnych planów 

wsparcia mieszkańca  

wszyscy mieszkańcy 

5.  Program wsparcia dla osób ze stwardnieniem 

rozsianym  
14 

6.  Program grupy wsparcia dla osób uzależnionych 

od alkoholu  
20 

7.  Program pomocy psychologicznej  wszyscy mieszkańcy 

8.  Program pracy z osobami chorymi na Alzheimera  24 

9.  Program dotyczący organizacji sieci 

wolontariuszy w DPS „Kalina” w Suwałkach  

pn. „Wolontariusze promieniem nadziei” 

wszyscy mieszkańcy 

10.  Program dotyczący historii mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 

pn. „Ocalić od zapomnienia” 

4 

11.  Program dotyczący ochrony wspomnień 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

„Kalina” pn. „Śladami przeszłości” i „Kalinowe 

opowieści” 

30 

12.  Program dotyczący poznawania świata                                  

i różnego rodzaju aspektów życia codziennego 

oraz świata zwierząt i roślin poprzez udział 

w klubie dyskusyjnym pn. „Kocham kino” 

25 

13.  Program dotyczący usamodzielnienia 

mieszkańców w zakresie czynności dnia 

codziennego, samoobsługi i lokomocji 

pn. „Trening umiejętności samoobsługi” 

5 

  

Powyższe zestawienie świadczy zarówno o dużym urozmaiceniu ofert 

terapeutycznych jak i o wysokim wskaźniku uczestnictwa mieszkańców.  
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Najważniejsze wydarzenia w DPS „Kalina” w 2018 roku 
 

Zdobycie przez mieszkańców wyróżnień: 
 

• w Spartakiadzie Domów Pomocy Społecznej z Polski Północno -

Wschodniej w Nowej Wsi Ełckiej, 

• w Przeglądzie Talentów Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez 

Stowarzyszenie Aktywni Tak Samo w Suwałkach, 

• w Przeglądzie Artystycznym Talentów Osób Niepełnosprawnych                                

zorganizowanym przez DPS w Kowalach Oleckich, 

• w Przeglądzie Piosenki Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez 

WTZ w Sejnach,  

• w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowanym 

przez WTZ w Suwałkach, 

• konkursie Pieśni Maryjnych w Kościele Bł. Salawy– organizowanym 

przez ŚDS w Suwałkach, 

• w Przeglądzie Piosenki Religijnej organizowanym przez DPS w Łomży 
 

Uczestnictwo mieszkańców: 
 

• w spotkaniu integracyjnym pn. „Schizofrenia otwórzcie drzwi” – 

zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, 

• w  „Balu Andrzejkowym” zorganizowanym przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Suwałkach, 

• w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

• w obchodach Dnia Seniora organizowanych przez Suwalską Radę 

Seniorów 
 

Zorganizowanie mieszkańcom w obiektach Domu: 
 

• 4 spotkań integracyjnych pn. „Wspólne kolędowanie” - śpiewanie 

znanych i lubianych kolęd oraz pastorałek, przypomnienie tradycji 

związanych z kolędowaniem, 

• zabawy karnawałowej, 

• programu poetycko - muzycznego z okazji Walentynek 2018 połączonego 

z  występem dzieci z Przedszkola „Zielony Zakątek”, 

• montażu słowno – muzycznego z okazji Dnia Kobiet pt. „Mężczyźni- 

Kobietom”,  

• spotkania podsumowującego działania terapeutyczne w 2018 roku,  

• spotkania w ramach ,,XVI Spotkań Rodzinnych”, w którym uczestniczyli 

mieszkańcy Domu oraz ponad 120 - osobowa grupa ich rodzin 

i przyjaciół,  

• 3 spotkań integracyjnych przy grillu w parku Domu,  

• koncertu kwintetu dętego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, 

• montażu słowno - muzycznego z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę,   
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• spotkania poetycko – muzycznego pn. „Spieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą” w ramach realizacji programu „Ocalić  

od zapomnienia”, 

• „Zabawy andrzejkowej”  z wróżbami i laniem wosku,  

•  „Spotkania opłatkowego”, 

• „Spotkania mikołajkowego” połączonego z wręczaniem drobnych 

prezentów wszystkim mieszkańcom Domu.  

Zorganizowanie mieszkańcom w ramach integracji społecznej                                    

i międzypokoleniowej: 

• udziału w spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Osób Starszych                         

w Przedszkolu „Zielony Zakątek”, 

• wycieczki  do Wigier oraz rejsu statkiem po jeziorze Wigry, 

• 6 spotkań w ramach integracji międzypokoleniowej (występ dzieci  

ze Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak, Szkoły Podstawowej  nr 5 i 7                           

w Suwałkach,  Przedszkola „Zielony Zakątek” w Suwałkach oraz drużyny 

harcerskiej i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1                                                     

w Suwałkach), 

Zorganizowanie w partnerstwie (oraz przy finansowaniu) ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół DPS ”Kalina” następujących imprez kulturalno - integracyjnych:  
 

• XVI Integracyjnego Biegu Ulicznego, który zgromadził około 200 osób 

z 15 placówek, z czego około 100 osób stanowili zawodnicy: mieszkańcy 

domów pomocy społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej 

z makroregionu północno – wschodniej Polski i Litwy oraz dzieci ze 

Szkoły Podstawowej Nr 7  w Suwałkach,  

• XV Międzynarodowych Animacji Teatralnych podczas, których 

zaprezentowano różne formy teatralne z przewagą krótkich form 

teatralnych i kabaretowych. W spotkaniu udział wzięło 15 zespołów                      

z: domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej                               

z województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego oraz z Litwy 

(Prienai i Marijampola). 
 

W 2018 r. mieszkańcami Domu i uczestnikami Domu Dziennego Pobytu 

opiekowała się 115 osobowa załoga wspierana pielęgniarkami zatrudnionymi  

w ramach umów cywilnych, wolontariuszami i pracą osadzonych z Aresztu 

śledczego w Suwałkach, co pozwoliło nam utrzymać wskaźnik zatrudnienia 

pracowników Domu na wymaganym poziomie 0,5 na jednego mieszkańca.  
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Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: 
   

 2017 2018 

Stanowisko osoby etat osoby etat 

Dyrektor 1 1 1 1 

Gł. Księgowy 1 1 1 1 

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy 79 78,50 81 80,5 

Dział Medyczno – Rehabilitacyjny 15 15 13 12,25 

Sekcja finansowa 2 2 3 3 

Dział gospodarczy i obsługi 13 12,50 12 11,5 

Stanowisko ds. pracowniczych 1 1 1 1 

Stanowisko ds. sekretariatu 1 1 - - 

Inspektor BHP - 0,50 1 0,5 

Dom Dziennego Pobytu „Kalinka” 2 1,50 2 1,5 

Razem 115 114 115 112,25 

  

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 

minimalizowania 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 miesięcznie 17 wolontariuszy oraz w okresie od styczna 2018                          

do kwietnia 2018 – średnio 2  osadzonych z Aresztu Śledczego w Suwałkach. 
 

Standard usług wymagał systematycznego szkolenia kadry pracowniczej. 

W omawianym okresie odbyły się szkolenia zewnętrzne dotyczące następującej 

tematyki: „Zamykanie ksiąg rachunkowych”– 1 pracownik, „Kadry 2018-2019 

zmiana dokumentacji z czasu pracy oraz RODO dla kadrowych” –  

2 pracowników. Ponadto przeprowadzono wymagane przepisami prawa 

szkolenia okresowe w dziedzinie BHP - 82 pracowników. 

Na terenie DPS „Kalina” zorganizowano również szkolenie  

przeprowadzone przez trenerów Toruńskich Zakładów Materiałów 

Opatrunkowych z zakresu „Opieki i pielęgnacji osób obłożnie chorych oraz 

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” – w szkoleniu uczestniczyło  

21 pracowników. 

W omawianym okresie organizowano również we własnym zakresie 

wewnątrzzakładowe warsztaty szkoleniowe o następującej tematyce: „Trzy 

istotne cechy procesów emocjonalnych”, „Woda to życie”, „Traumatyczne 

wydarzenia życiowe – podstawowe założenia pierwszej pomocy osobom  
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po traumatycznym wydarzeniu”, „Profilaktyka odleżyn”, „Prawa mieszkańców 

domu pomocy społecznej oraz kierunki prowadzonej terapii i metody pracy                         

z mieszkańcami dps w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub 

alternatywnej, o ile występują problemy z komunikacją werbalną 

mieszkańców”, „Depresja – przyczyny, objawy - jak sobie radzić bez leków”, 

„Sposoby radzenia sobie ze stresem wg Moosa”, „Profilaktyka chorób narządu 

ruchu”.  Ogółem ww. blokach tematycznych uczestniczyło 84  pracowników.  
 

Poniżej przedstawiamy wynikającą z klasyfikacji budżetowej strukturę 

wydatków Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w 2018r. według rodzaju 

wyróżnianego paragrafami:  
 

§ wyszczególnienie   

Dz.852 Rozdz. 85202 
2017 2018 

3020  Nagrody i wydatki osobowe 26.274,00 25.079,51 

4010  Wynagrodzenia osobowe 4.181.100,71 4.321.146,00 

4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 287.759,49 290.297,02 

4110  Składki na ubezpieczenie społeczne  696.067,30 775.725,83 

4120  Składki na Fundusz Pracy 69.883,10 78.352,81 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 66.078,61 126.103,85 

4210  Zakup materiałów i wyposażenia 313.323,58 346.137,60 

4220  Zakup środków żywności 521.354,60 567.396,99 

4230  Zakup leków i materiałów medycznych 76.304,75 76.700,63 

4260  Zakup energii 295.111,82 297.783,86 

4270  Zakup usług remontowych 73.571,94 101.743,23 

4280  Zakup usług zdrowotnych 37.565,00 40.085,00 

4300  Zakup usług pozostałych 172.758,22 187.784,68 

4360 Opł. z tyt. zakup. telek.telef. komórk. 7.044,23 7.766,47 

4410  Podróże służbowe krajowe 965,80 377,90 

4430  Różne składki i opłaty 13.691,00 12.429,50 

4440  Odpisy na ZFSS  146.666,16 144.413,39 

4480  Podatek od nieruchomości 37.905,00 37.340,27 

4520  Opłaty  na rzecz budżet. jedn. sam. 

terytorialnego  

25.034,90 26.884,90 

4700  Szkolenie prac. nie bed.czł.kor. 4.050,00 4.950,00 

§ wyszczególnienie   

Dz.900 Rozdz. 90001 

4300  Zakup usług pozostałych 5.453,61 5.542,84 
  

 Budżet ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrósł o 5,9 %                         

tj. o kwotę 416.078,46 zł. Wzrost o kwotę 140.045,29 zł w paragrafie 
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,,Wynagrodzenia osobowe pracowników” związany był z dokonaniem regulacji 

wynagrodzeń. Zwiększenie w paragrafie ,,Wynagrodzenia bezosobowe”                     

w kwocie  60.025,24zł związane  było z koniecznością zawarcia 3 umów  

na świadczenie usług pielęgniarskich, w związku z przejściem pielęgniarek  

do sektora leczniczego. Sytuacja taka spowodowana jest konkurencyjnością 

płacową w podmiotach leczniczych w stosunku do jednostek organizacyjnych 

prowadzonych przez samorządy lokalne. 

 Wzrost w paragrafie ,,Zakup materiałów i wyposażenia” podyktowany był 

koniecznością zakupu klimatyzatorów do pomieszczeń kuchennych oraz  

pościeli i bielizny mieszkańcom Domu. Natomiast w paragrafie ,,Zakup usług 

remontowych” wzrost nakładów finansowych w stosunku do 2017 roku 

podyktowany był zwiększeniem wydatków związanych z remontem pokoi 

mieszkańców oraz  wymianą 44 szt. drzwi wewnętrznych i zmianą 14 okien      

w skrzydle socjalno - rehabilitacyjnym budynku głównego, a także  wymianą 

głównej bramy. 

 W paragrafie ,,Zakup środków żywności” wydatki na artykuły 

żywnościowe wzrosły o kwotę 46.042,39 zł w stosunku do 2017 roku                       

i podyktowane były wzrostem cen artykułów spożywczych.  
 

Nadmieniamy, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu                    

w 2018 roku nie przekroczyły planu rocznego, nie zaciągnięto również 

zobowiązań wymagalnych. 
 

W 2018 r. budżet  DPS ,,Kalina”  pochodził z następujących źródeł: 
 

 2017 r. 2018r. 

Ogółem: 7.057.963,82 7.474.042,28 

z budżetu wojewody 1.044.592,00 983.194,00 

z budżetu samorządowego 6.013.371,82 6.490.848,28 

w tym:  

środki otrzymane z innych gmin 

 

2.230.224,93 

 

2.554.489,54 
 

     W  kwocie 6.490.848,28 zł  pochodzącej z budżetu samorządowego  

kwota 2.173.647,13 zł obciążała budżet miasta Suwałki. Główne składowe  

dotacji pochodziły z wpływów od innych gmin oraz wpływów z odpłatności 

mieszkańców Domu skierowanych z miasta Suwałki i ich rodzin. Pozyskana 

odpłatność od mieszkańców Suwałk ogółem wynosiła 1.419.441,56 zł,  

natomiast odpłatność rodzin mieszkańców Domu skierowanych przez MOPR  

w Suwałkach wyniosła 353.522,28 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 2004r. rodzina 
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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 

rodziny w dps naliczana jest, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium 

dochodowego 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 niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  
 

Spośród ogółu mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018r., 

jedynie 35 finansowanych było na starych zasadach, tj. odpłatność mieszkańca 

w wysokości 70% jego świadczenia oraz dotacja centralna (rządowa). Natomiast  

w przypadku 160 przyjętych na nowych zasadach ich pobyt współfinansowały 

rodziny i gminy. W porównaniu do roku ubiegłego grupa osób finansowanych 

z dotacji rządowej zmniejszyła się, o 5,41 %, czyli o 2 osoby.  
 

Średnia miesięczna kwota dotacji centralnej na jednego mieszkańca 

wyniosła  2.308,00 zł, a średnia miesięczna odpłatność mieszkańca wynosiła 

838,64 zł.  
 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS ,,Kalina” w 2018 roku, 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego wynosił  

3.187,40 zł i był najniższy spośród domów pomocy społecznej o tym samym 

profilu w naszym województwie.  
 

W 2018 roku roczne dochody budżetowe w DPS ,,Kalina” wyniosły:  

Ogółem 3.963.678,87 zł  w tym:                                                                                       

− wpływy z usług         3.925.787,56 zł,     

− pozostałe odsetki                1.273,39 zł,                                                           

− wpływy z różnych dochodów            36.017,92 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 

jednostce wynagrodzeń płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz 

przyznanych odszkodowań za straty spowodowane zdarzeniami losowymi 

objętymi ubezpieczeniami, itp.  
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W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej ,,Kalina” w Suwałkach 

zapewniano świadczenie usług mieszkańcom na wysokim poziomie, co znalazło 

potwierdzenie zarówno w wynikach kontroli wewnętrznych jak i zewnętrznych.      
 

W omawianym okresie jednostka kontrolowana była przez: 

− Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Suwałkach w zakresie 

bezpieczeństwa żywności i żywienia z pobraniem prób posiłków  

do badań laboratoryjnych,  

− Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Spraw Społecznych w zakresie 

zgodności realizacji zadań z przepisami prawa regulującymi 

działalność domów pomocy społecznej.  

− Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Spraw Społecznych zakresie 

prawidłowości prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”.  

− Sędziego Sądu Rejonowego w Suwałkach w zakresie przyjęcia                        

i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 

Żadna z ww. kontroli nie wniosła uwag do jakości świadczonych usług, 

natomiast stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były możliwe  

do niezwłocznego wyeliminowania.   
 

 Istotnym uzupełnieniem działalności Domu w omawianym okresie była 

realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem DPS ,,Kalina” spotkań 

integracyjnych z udziałem mieszkańców Domu oraz innych osób 

niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej ze środowiska lokalnego, 

województwa podlaskiego, warmińsko - mazurskiego, a nawet spoza granic 

kraju, co miało ogromne znaczenie nie tylko terapeutyczne, kulturalne 

i edukacyjne, ale również promowało Dom i miasto Suwałki. 
 

Od listopada 2017 roku w ramach struktury organizacyjnej Domu Pomocy 

Społecznej „Kalina” działa Dom Dziennego Pobytu „Kalinka”. W 2018 r. 

miesięczny koszt pobytu w DDP ,,Kalinka” ustalono na poziomie 1.098,00 zł, 

natomiast średnia odpłatność uczestnika wynosiła 198,95 zł. Szczegółowe 

zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach, 

zgodnie, z którą wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej 

uczestnika. Instytucją kierującą do Domu Dziennego Pobytu jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Ta  środowiskowa forma pomocy 

półstacjonarnej służy utrzymaniu nieaktywnych zawodowo mieszkańców 

Suwałk  w wieku powyżej 60 lat w ich naturalnym środowisku i przeciwdziała 

instytucjonalizacji. Uczestnikom Domu Dziennego Pobytu ,,Kalinka” zapewnia 

się w szczególności opiekę, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające oraz 

dostęp do kultury i rekreacji, a także dwa posiłki dziennie (w tym jeden gorący). 
 

Poniżej przedstawiamy wynikającą z klasyfikacji budżetowej strukturę 

wydatków Domu Dziennego Pobytu „Kalinka” w 2018 r. według rodzaju 

wyróżnianego paragrafami:  
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§ wyszczególnienie 

Dz.852 Rozdz.85203  

3020  Nagrody i wydatki osobowe 132,59 

4010  Wynagrodzenia osobowe 69.916,13 

4110  Składki na ubezpieczenie społeczne  12.178,57 

4120  Składki na Fundusz Pracy 1.201,08 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 9.189,00 

4210  Zakup materiałów 4.444,87 

4220  Zakup środków żywności 9.955,70 

4260  Zakup leków i materiałów 

medycznych 

5.783,82 

4260  Zakup energii 589,17 

4300 Zakup usług pozostałych 183,28 

4430  Różne składki i opłaty 1.318,23 

4440  Odpisy na ZFSS  1.920,77 

4480  Podatek od nieruchomości 678,73 

 

 Przyznane na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”           

środki finansowe zabezpieczyły potrzeby związane z działalnością ośrodka                          

i wyniosły 117.491,94 zł. 

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 

nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie                                                 

i terapeutyczne mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie świadomość bycia potrzebnym. 

W 2018 roku roczne dochody budżetowe Domu Dziennego Pobytu 

,,Kalinka” wyniosły 19.496,61 zł i stanowiły wpłaty uczestników DDP 

„Kalinka” 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 

„Kalinka” 

 
 

                              Z poważaniem  

 


