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I. Dane identyfikacyjne
"Caritas" Archidiecezji Gdańskiej, 81-805 Sopot, Al. Niepodległości 778
(dalej: "Caritas").

Janusz Steć, Dyrektor Caritas, od 1 czerwca 2009 r.

1. Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej
sytuacji kryzysowej.

2. Zapewnienie w miejscu schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży odpowiedniego standardu podstawowych usług.

3. Skuteczność wsparcia świadczonego w miejscu schronienia dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Lata 2016-2019 (do 31 paździemika), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych
przed tym okresem.
Art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/115/2019 z 28 sierpnia 2019 r.

2. Marta Gajewska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/126/2019 z 10września 2019 r.

(akta kontroli str.1-4)

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA W kontrolowanym okresie Caritas zapewniał w prowadzonym Domu Samotnej Matki

Caritas (dalej: "Dom") realizację zadań zgodnie ze standardami podstawowych
usług w zakresie interwencyjnym, opiekuńczo-wspomagającym oraz w zakresie
potrzeb bytowych, określonymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży3 (dalej: "rozporządzenie w sprawie DMD"). Dom udzielał
schronienia osobom kwalifikującym się do otrzymania takiej pomocy. Budynek,
w którym mieszkały matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, był utrzymany
w należytym stanie technicznym. Osoby kierujące Domem w latach 2016-2017
i od września 2018 r. posiadały wymagane doświadczenie zawodowe, ale nie
posiadały specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej wymaganej art. 122
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4 (dalej: "ups"). Pozostali
pracownicy posiadali doświadczenie zawodowe i kwalifikacje gwarantujące
zapewnienie właściwej opieki osobom potrzebującym wsparcia. Dom osiągał cele
i wskaźniki rezultatów zadania publicznego polegającego na zapewnieniu miejsc
schronienia dla osób skierowanych przez Miasto Gdańsk, w tym m.in. psycholog
i pracownik socjalny udzielali wsparcia uwzględniającego indywidualne potrzeby

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. - dalej: ustawa o NIK.
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę

w formie opisowej.
30z.U.Nr43poz.418.
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.
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mieszkańców. Dom nie zapewniał jednak standardu usług podstawowych
w zakresie określonym w § 3 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie DMD, gdyż dla
osób, które uzyskały schronienie w Domu, nie opracowywano programów
usamodzielniania mieszkańców, mających na celu umożliwienie podjęcia
samodzielnego życia w godnych warunkach.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Zapewnienie dostępu do odpowiedniego schronienia dla

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej
sytuacji kryzysowej

1.1. Caritas, działając jako kościelna osoba prawna na mocy ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej5 oraz Statutu Caritas, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie6 oraz § 19 ust. 4 ww. Statutu,
ustanowiła i wyodrębniła pod względem organizacyjnym i rachunkowym jednostkę
wspomagającą działalność Caritas, pod nazwą Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Organizacja Pożytku Publicznego, dalej: "Caritas DPP", której przedmiotem
działalności jest m.in. pomoc społeczna z zakwaterowaniem. Dla zapewnienia
całodobowego okresowego pobytu kobietom w ciąży i matkom z małoletnimi dziećmi
Caritas powołał Dom. Prowadzenie Domu Caritas powierzył Zgromadzeniu Sióstr
Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia na podstawie umowy o współpracy. Dom
działał na podstawie statutu oraz regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora
Caritas. Zarządzanie Domem powierzano siostrom zaproponowanym przez
Przełożoną Generalną Zgromadzenia i zaakceptowanym przez Dyrektora Caritas.

(akta kontroli str. 5-52)

1.2. Dom w latach 2016-2019 (I półrocze) dysponował 32 miejscami (bez podziału
na osoby dorosłe i dzieci), w tym pięcioma w latach 2016-2017 i 10 w latach 2018-
2019, dla osób skierowanych przez Miasto Gdańsk (dalej: "Miasto").

(akta kontroli str. 53)

W okresie objętym kontrolą ze schronienia w Domu skorzystało:
- w 2016 r. - 31 osób, w tym 18 dorosłych i 13 dzieci - wszyscy skierowani przez

ośrodki pomocy społecznej (dalej: "skierowani"),
- w 2017 r. - 34 osoby, w tym 27 skierowanych (16 dorosłych i 11 dzieci) oraz

siedem przyjętych w trybie interwencyjnym (dwoje dorosłych i pięcioro dzieci),
- w 2018 r. - 43 osoby, w tym 21 dorosłych i 22 dzieci - wszyscy skierowani,
- w I półroczu 2019 r. - 22 osoby, w tym 12 dorosłych i 10 dzieci - wszyscy

skierowani,
w tym z terenu Miasta odpowiednio:
- w 2016 r. -14 osób, po siedmioro dorosłych i dzieci - wszyscy skierowani,
- w 2017 r. - 12 osób, w tym pięć skierowanych (czterech dorosłych i jedno

dziecko) oraz siedem przyjętych w trybie interwencyjnym (dwoje dorosłych
i pięcioro dzieci),

- w 2018 r. - 28 osób, w tym 15 dorosłych i 13 dzieci - wszyscy skierowani,
- w I półroczu 2019 r. - 18 osób, po dziewięcioro dorosłych i dzieci - wszyscy

skierowani.

5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1347.
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.
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Spośród WW., ze schronienia w Domu skorzystało w poszczególnych latach
odpowiednio:
- 11, 11, 13 i pięć matek z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży w wieku do 25 lat,

w tym z terenu Miasta odpowiednio: trzy, dwie, dziewięć i cztery osoby,
- siedem, siedem, dziewięć i pięć - kobiet w ciąży (niebędących jednocześnie

matkami dzieci), w tym z terenu Miasta odpowiednio dwie, jedna, siedem i trzy
osób,

oraz jedna małoletnia kobietaw ciąży (w 2016 r., spoza terenu Miasta).
(akta kontroli str. 54)

1.3. W okresie objętym kontrolą Caritas realizował zadanie publiczne polegające
na zapewnieniu miejsc w Domu na rzecz Miasta na podstawie umów zawartych
przez Caritas OPP z Miastem (w latach 2015-2017 - na zadanie pod tytułem
"Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek
z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży" oraz na zadanie pod
tytułem "Matka w Matemblewie 2018-2020", dalej: "umowy o realizację zadania
publicznego").

Na realizację zadania publicznego Miasto przyznało Caritas dotacje w wysokości:
76.650,00 zł w 2016 i 2017 r., 153.300,00zł w 2018 r. i 160.600,00zł w 2019 r.

W okresie objętym kontrolą zleceniodawca zobowiązał się do przekazania dotacji
w wysokościach stanowiących iloczyn dziennej stawki za pobyt osób w Domu
(42,00 zł w latach 2016-2018 i 44,00 zł w 2019 r.) oraz liczby dni w roku (przyjęto
365 dni), w transzach (kwartalnych w latach 2016-2017 i miesięcznych w latach
2018-2019), pomniejszając kolejne transze o kwotę stanowiącą iloczyn liczby
niewykorzystanych osobodni pobytu w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz
stawki dziennej za pobyt. Nieuznanie przez zleceniodawcę części kwot
przekazywanychwe wcześniejszych transzach upoważniało do przekazania kolejnej
transzy w wysokości zmniejszonej. W przypadku złożenia przez zleceniobiorcę
pisemnego oświadczenia o braku możliwości wykorzystania środków finansowych,
kolejna transza lub transze miały być pomniejszane o kwotę wynikającą
z oświadczenia. Zleceniobiorca dał gwarancję zwiększenia w latach 2018-2019
do 10% liczby miejsc w placówce, w szczególności w okresie od stycznia do marca
i od października do grudnia, a zleceniodawca zobowiązał się nie pomniejszać
kwoty dotacji w przypadku niewykorzystania do 10% średniomiesięcznej liczby
miejsc określonej w umowie o realizację zadania publicznego (10).
Niewykorzystanie miejsc większe niż 10% średniomiesięcznej liczby miejsc
w placówce, skutkuje pomniejszeniem kwoty kolejnej transzy o niewykorzystaną
kwotę przekraczającą 10%średniomiesięcznej liczby miejsc.

W poszczególnych latach Caritas wykorzystał środki w wysokości odpowiednio:
72.282,00 zł, 76.650,00 zł, 116.508,009 zł i 65.208,00 (do 30 czerwca 2019 r.),
w tym głównie na wydatki dotyczące wyżywienia, mediów, oraz wynagrodzenia
pracowników i specjalistów zewnętrznych.

(akta kontroli str. 55-147,180 i 291-293)
Spośród miejsc, którymi dysponował Dom, do dyspozycji Miasta przeznaczonych
było 15,1 % miejsc w latach 2016-2017 i 31,3 % miejsc w latach 2018-2019.

(akta kontroli str. 53)
Pozostałe miejsca przeznaczone były dla osób spoza terenu Miasta. Od 2018 r.
Caritas OPP zawierała porozumienia o współpracy z innymi gminami, dotyczące
udostępnienia miejsc w Domu w ramach posiadanych miejsc. Porozumienia takie
zawarto bezterminowo z gminami: Lubichowo, Skórcz, Somonino i Stary Targ,
na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. z Gminą Kolbudy i od 1 stycznia
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do 31 grudnia 2019 r. z Gminą Stężyca. Strony porozumień ustaliły koszt pobytu
jednej osoby za dobę pobytu (zarówno osoby dorosłej, jak i dziecka) w wysokości,
jaka obowiązywała w umowie o realizację zadania publicznego.

(akta kontroli str. 150-162 i 287-290)

1.4. Zasady obowiązujące w Domu zostały określone w Statucie Domu
i regulaminie organizacyjnym Domu, w tym m.in.: zasady finansowania, obowiązki
Domu, prawa i obowiązki mieszkańców, zasady przyjęcia, opuszczenia i wydalenia
z Domu, zasady odwiedzin.

(akta kontroli str. 20-38)

1.5. Zgodnie z pkt. 1.1. regulaminu Domu, do 4 grudnia 2017 r. Dom zapewniał
całodobowy pobyt kobietom w ciąży i opiekunom z małoletnimi dziećmi do trzech lat,
a od 5 grudnia 2017 r. - z dziećmi do sześciu lat. Powyższe ograniczenia wiekowe
dotyczące dzieci nie wynikają z przepisów ups oraz rozporządzenia w sprawie DMD,
ale zostały zawarte w ofertach i uwzględnione w umowach o realizację zadania
publicznego.

(akta kontroli str. 25, 33, 77-91 i 125-138 i 287-289)

Z informacji? Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (dalej: "MOPR")
wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków skierowania do Domu
ojców z małoletnimi dziećmi, przy czym - jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Caritas
- Dom był przygotowany organizacyjnie do przyjęcia także ojców z dziećmi.

(akta kontroli str. 287-289 i 373-374)

1.6. Zgodnie ze statutem Domu personel spełnia zadania administracyjne,
świadczy podstawową pomoc matkom i noworodkom, pomaga w przygotowaniu
i uzupełnianiu wyprawki niemowlęcej, wzywa lekarza, pomaga matce po urodzeniu
dziecka w przejściu do samodzielnego życia. Mieszkanki Domu zobowiązane
są do samoobsługi, tj. sporządzania posiłków dla dziecka, prania, sprzątania,
pielęgnowania dziecka itp. oraz czynnego udziału w pracach Domu.

(akta kontroli str. 20-24)

Zgodnie z regulaminem Domu zapewnia się:
- realizację standardów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. c i d i ust. 2

rozporządzenia w sprawie DMD,
- całodobowy, okresowy pobyt w umeblowanym pokoju, pościel, ręczniki

i wyżywienie, dostęp do kuchni, łazienki, jadalni, świetlicy, pokoju
komputerowego, pralni oraz suszarni,
możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych, psychologicznych
i pedagogicznych, wsparcie prawnika itp.

Do obowiązków mieszkanek należy m.in. pełnienie dyżurów związanych
z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu, utrzymanie porządku wokół siebie
i dziecka. Ponoszą one odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

(akta kontroli str. 25-38)

Zakres przedmiotowy umów o realizację zadania publicznego polegającego
na zapewnieniu miejsc w Domu na rzecz Miasta obejmował m.in.:
- zabezpieczenie miejsc całodobowego schronienia, zapewnienie trzech posiłków

dziennie, a także działania wspierające proces usamodzielnienia mieszkańców
we współpracy z MOPR oraz innymi instytucjami organizacyjnymi oraz
środowiskiem lokalnym w oparciu o indywidualne programy wychodzenia
z bezdomności opracowane przez pracowników socjalnych MOPR przy
współudziale pracownika socjalnego placówki,

7 Informacja uzyskana na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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- realizację standardów określonych w § 3 ust. 2 pkt. 1-4 rozporządzenia
w sprawie DMD,
inicjowanie i realizację działań, które mają na celu umożliwienie podjęcia
samodzielnego życia w godnych warunkach, wspierających proces
usamodzielnienia się,

- zapewnienie całodobowego pobytu dla bezdomnych matek z małoletnimi
dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży, świeżej pościeli oraz jej wymiany,
środków opatrunkowych i pomocy przedmedycznej w niezbędnym zakresie,
kąpieli i wymiany odzieży oraz dostępu do bieżącej zimnej i ciepłej wody,

- realizację standardów określonych w § 3 ust. pkt 1 lit. a i c oraz pkt 3 lit a i d
rozporządzenia w sprawie DMD.

(akta kontroli str. 77-82 i 125-130)
1.7. Zgodnie z postanowieniami umów o realizację zadania publicznego Caritas
zobowiązał się m.in. do informowania, że zadanie jest współfinansowane
ze środków otrzymanych od Miasta we wszystkich materiałach, publikacjach,
informacjach dla mediów, ogłoszeniach i wystąpieniach publicznych oraz
umieszczania znaków graficznych Miasta na wszystkich materiałach,
w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych
dotyczących realizowanego zadania publicznego. Ponadto Caritas umową
o realizację zadania publicznego obowiązującą w latach 2018-2020 zobowiązał się
do oznakowania pomieszczeń/miejsca, w którym realizowane jest zadanie publiczne
tablicą informacyjną.

(akta kontroli str. 78 i 126-127)
W budynku Domu umieszczono tablicę informująca, że w Domu realizowane jest
zadanie publiczne dofinansowane ze środków Miasta.
Informacje dotyczące Domu były publikowane w wydawnictwie "Gość Gdański"
w 2015 r. w artykule "Dotknięcie tajemnicy ocalenia" i "Lepsze niż śmietnik",
w 2016 r. w artykule ,,Franciszek ze snu" i w 2019 r. w artykule "Moc słowa "tak",
w wydawnictwie "Caritas" w artykule "Dom Nadziei" oraz w 2018 r. w "Gazetce
Parafii w Rotmance" w artykule "Placki ziemniaczane od Matki Bożej Brzemiennej",
na stronie internetowej Caritas oraz zamieszczone w ulotce promocyjnej "Caritas",
przy czym brak jest w tych materiałach informacji o dofinansowaniu zadania
ze środków Miasta lub znaków graficznych Miasta. Informację o tym, że zadanie jest
dofinansowane ze środków Miasta i znak graficzny Miasta, zamieszczono na stronie
internetowej w trakcie niniejszej kontroli.

(akta kontroli str. 163-173 i 427-433, 435-436)

Dyrektor Caritas wyjaśnił, że "treści w artykułach prasowych są wpisywane przez
redaktorów, którzy ujmują w całości artykuł i opisują go na kanwie sobie tylko znanej
i dostosowanej do danej tematyki".

(akta kontroli str. 287-289)
1.8. Dom sporządzał i terminowo przekazywał półroczne i roczne sprawozdania
z wykonania zadania publicznego wymagane umowami o realizację zadania
publicznego.
Badanie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i sprawozdania
za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. wykazało, że zawierały informacje

5



określone we wzorze sprawozdania8.
(akta kontroli str. 55-79, 97-127 i 374-398)

1.9. W okresie objętym kontrolą w Domu przeprowadzono łącznie osiem kontroli
dotyczących stworzonych warunków pobytu (cztery w 2016 L, dwie w 2018 L
i po jednej w 2017 r. i w 2019 r. - wszystkie przeprowadził Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku). Jedna z kontroli przeprowadzonych w 2016 r.
wykazała nieprawidłowy stan sanitarny natrysków, jedna przeprowadzona w 2016 r.
wykazała brak dokumentu potwierdzającego dezynfekcję stosowanych środków
spożywczych (dotyczyło jajek) i zalecono usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2017 r. zalecono przeprowadzenie
przeglądu przewodów wentylacyjno-kominowych. Zalecenia pokontrolne zostały
wykonane. Ponadto MOPR przeprowadził w 2017 r. kontrolę realizacji zadania
publicznego, która nie wykazała nieprawidłowości. Nieprawidłowości nie wykazały
też kontrole przeprowadzone w latach 2018-2019.

(akta kontroli str. 174-179 i 399-402)

1.10. Na prowadzenie Domu w latach 2016-2019 (I półrocze) Caritas poniósł
wydatki w wysokości:

- 411,2 tys. zł w 2016 r., z czego: 17,58 % sfinansowano z dotacji, 30,95 % -
z przychodów z tytułu odpłatnej działalności statutowej9 i 51,47 % -
z otrzymanych darowizn;

- 473,1 tys. zł w 2017 L, Z czego: 16,20 % sfinansowano z dotacji,13,74 % -
z przychodów z tytułu odpłatnej działalności statutowej i 70,06 % -
z otrzymanych darowizn;

- 433,0 tys. zł w 2018 L, Z czego: 26,91 % sfinansowano z dotacji, 18,36 % -
z przychodów z tytułu odpłatnej działalności statutowej i 54,73 % -
z otrzymanych darowizn;

- 200,2 tys. zł w I półroczu 2019 r., z czego: 32,57 % sfinansowano z dotacji, 7,36
% - z przychodów z tytułu odpłatnej działalności statutowej i 60,07 % -
z otrzymanych darowizn.

(akta kontroli str. 181)

1.11. Budynek, w którym mieścił się Dom, był poddawany w latach 2017-2018
kontrolom okresowym stanu technicznego, wymaganym art. 62 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane1o, ale w 2016 r. nie przeprowadzono
corocznych kontroli, wymaganych art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c ww. ustawy.
Kontrole okresowe stanu technicznego budynku przeprowadzone w latach 2017-
2019 wykazały, że budynek był utrzymany w dobrym stanie technicznym, przy czym
zalecono wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych polegających na:
- uzupełnieniu ubytków tynków w kominach,
- oczyszczeniu, odtłuszczeniu i przemalowaniu obróbek blacharskich,
- uzupełnieniu braków w posadzce w pomieszczeniu kotłowni,
- uzupełnieniu braków opaski odbojowej,

8 Zgodnie z postanowieniami umów o realizację zadania publicznego, wymagane były odpowiednio
sprawozdania zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
i załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

9 Środki otrzymane od ośrodków pomocy społecznej z tytułu wystawionych rachunków za pobyt w Domu osób
skierowanych przez te ośrodki.

10 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

- wykonaniu miejscowej iniekcji grawitacyjnej we fragmencie ściany, na której jest
zawilgocenie,

- uzupełnieniu tynku na elewacji i cokole oraz oczyszczeniu elewacji,
- dociepleniu nieużytkowanego poddasza,
- dociepleniu muru ceglanego i wykonaniu warstwy zbrojeniowej elewacji w rejonie

planowanej rozbudowy.
Ww. roboty te nie zostały wykonane.

(akta kontroli str. 186-286)
Dyrektor Caritas wyjaśnił, że robót tych nie wykonano z uwagi na ograniczone środki
finansowe oraz ze względu na planowaną rozbudowę budynku powstrzymano się od
ich wykonania. Niewykonanie tych robót nie przyczynia się do zmniejszenia
bezpieczeństwa mieszkańców, a jedynie obniża estetykę i ma nieznaczny wpływ na
straty ciepła.

(akta kontroli str. 287-290)
1.12. Obiekt, w którym mieścił się Dom, został przejęty od Parafii pw. Matki Bożej
Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie w 2012 r. i nie był przystosowany dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. W ofertach o realizację zadania publicznego
i w umowach o realizację tego zadania nie zawarto zobowiązań do zapewnienia
warunków dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

(akta kontroli str. 15, 77-96, 125-147, 291-293, 311-323)
Z informacji MOPR11 wynika, że w okresie objętym kontrolą do Domu skierowano
jedną osobę z niepełnosprawnością ruchową, przy czym stopień jej
niepełnosprawności nie umożliwiał jej samodzielnego poruszania się12.

(akta kontroli str. 373-374)
Dyrektor Caritas wyjaśnił, że podejmowano działania w celu przystosowania Domu
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, np. remontowano schody
w budynku wraz z barierkami i wejście główne, wykonano wjazd do budynku.
W pierwszej kolejności podejmowano działania w celu zachowania substancji
budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego. Planowane jest
podjęcie remontu, który pozwoli na ułatwienia w korzystaniu z budynku przez osoby
niepełnosprawne, jednakże z uwagi na niewystarczające finansowanie działań
ze strony jednostek samorządu terytorialnego Caritas nie jest w stanie samodzielnie
wykonać takiego remontu. Wykonanie prac uzależnione jest od pozyskania środków
m.in. od darczyńców i sponsorów.

(akta kontroli str. 423-425)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Caritas w 2016 r. nie poddał budynku Domu kontroli okresowej, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych i niszczące działania
czynników występujących podczas użytkowania obiektu (dalej: Jontrola stanu
technicznego elementów budynku") oraz kontroli stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
wymaganych art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c ustawy Prawo budowlane.

(akta kontroli str. 15 i 186-286)
Z wyjaśnień Dyrektora Caritas wynika, że z powodu upływu czasu i zmiany kadr nie
jest w stanie wskazać przyczyn nieprzeprowadzenia w 2016 r. kontroli stanu

11 Informacja uzyskana na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 21it. f ustawy o NIK.
12 Osoba przebywała w Domu w okresie od 26 września do 31 grudnia 2018 r.

7



OCENA CZĄSTKOWA
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faktycznego

technicznego elementów budynku i, że poprzednią taką kontrolę przeprowadzono
w grudniu 2015 r. Dyrektor Caritas wyjaśnił, że w 2016 r. przeprowadzono oględziny
- ekspertyzę urządzeń grzewczo-kominowych.

(akta kontroli str. 182-185 i 287-290 i 423-425)

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego elementów budynku w grudniu 2015 r.
nie zwalnia z przeprowadzenia takiej kontroli w kolejnym roku. Stosownie do art. 62
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, obiekty powinny być poddawane okresowym
kontrolom wymienionym w tym przepisie co najmniej raz w roku. Ponadto, zgodnie
z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych13. kontrole takie powinny być przeprowadzane w porze wiosennej.
Oględziny-ekspertyza, o której mowa w wyjaśnieniach nie spełniała wymogów
kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych, ponieważ
obejmowała jedynie sprawdzenie prawidłowości podłączenia kratek wentylacyjnych
oraz drożności przewodów kominowych - wentylacyjnych w pomieszczeniu kuchni,
celem weryfikacji możliwości podłączenia gazu ziemnego dla kuchni gazowej.

(akta kontroli str. 218-223 i 258-259)

2. W ulotce promocyjnej Domu i na stronie internetowej Caritas nie zamieszczono
informacji o współfinansowaniu Domu z środków otrzymanych od Miasta i znaków
graficznych Miasta, pomimo że w umowach o realizację zadania publicznego
Caritas zobowiązał się do zamieszczania takiej informacji i znaku we wszystkich
materiałach, w szczególności promocyjnych i informacyjnych dotyczących
realizowanego zadania publicznego.

(akta kontroli str. 78 i 126-127 i 172-173)

Dyrektor Caritas wyjaśnił, że wysokość otrzymanej dotacji na prowadzenie Domu
nie pozwala na finansowanie płatnych publikacji reklamowych, takie publikacje
wykonywane są z środków pozyskanych od darczyńców lub sami darczyńcy
finansują takie publikacje. Przyczyną braku ww. informacji i znaku na stronie
internetowej było przeoczenie.

(akta kontroli str. 287-289,427-433 i 436)

Ww. wyjaśnienia nie usprawiedliwiają braku realizacji obowiązków informacyjnych
nałożonych umową o realizację zadania publicznego.
Działania Caritas mające na celu zapewnienie dostępu do odpowiedniego
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży były prawidłowe.
W Domu realizowano usługi na rzecz osób spełniających kryteria określone
w umowach o realizację zadania publicznego. Budynek, w którym przebywały matki
z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, utrzymany był w należytym stanie
technicznym. Caritas nie zrealizował obowiązku wynikającego z umów, dotyczącego
informowania o dofinansowaniu zadania ze środków publicznych, a w 2016 r. nie
poddano budynku kontrolom stanu technicznego wymaganym art. 62 ust. 1 pkt. 1
lit. a i c ustawy Prawo budowlane. Nieprawidłowości te nie miały istotnego wpływu
na dostępność usług.

2. Zapewnienie w mieJscu schronienia dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży odpowiedniego
standardu usług

2.1. Mieszkańcom domu zapewniono warunki bytowe wymagane § 3 ust. 1 pkt 2
rozporządzeniem DMD, tj. zapewniono:

13 Dz. U. Nr 74, poz. 836, ze zm.
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- całodobowy, okresowy pobyt,
- odrębne pomieszczenia do spania oraz dwa wspólne pomieszczenia do pobytu

dziennego dla mieszkańców z dziećmi14,
- pokoje dla mieszkanek w ciąży przeznaczone maksymalnie dla dwóch osób oraz

wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego,
- siedem ogólnodostępnych łazienek, proporcjonalnie do liczby mieszkańców15,
- ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków,
- dodatkowe pomieszczenie do sporządzania i spożywania drobnych posiłków,
- dwa pomieszczenia do prania i suszenia.
Pokoje (pomieszczenia do spania) i wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego
były przystosowane do celów mieszkalnych, tj. były wyposażone m.in. w łóżka dla
dorosłych, łóżeczka dla dzieci, szafki, grzejniki, przewijaki, zabawki. W budynku było
łącznie osiem pokoi o łącznej powierzchni 93 m2 (dwa pokoje o powierzchni 12 m2

i sześć pokoi o powierzchni 11,5 m2
). Powierzchnia przypadająca na 1 osobę

przewidzianą do zakwaterowania wynosiła 2,9 m2•

Łazienki były wyposażone m.in. w kabiny prysznicowe, miski ustępowe, bidety,
umywalki, lustra i środki higieny osobistej oraz sprzęt umożliwiający korzystanie
przez dzieci, a mieszkańcom - jak wynika z wyjaśnień kierownika Domu -
zapewniono swobodne korzystanie z łazienek każdego dnia przez całą dobę.
Pomieszczenia wspólne do pobytu dziennego wyposażone były m.in. w meble,
komputer, książki, zabawki, przewijak, wagę do ważenia dzieci i telewizor.
Kuchnia wyposażona była m.in. w zlewozmywaki, kuchenkę gazową, piekarnik,
okap, regały i szafki kuchenne, a mieszkańcom - jak wynika z wyjaśnień kierownika
Domu - zapewniono swobodne korzystanie z kuchni w czasie pracy kucharzy
(w godzinach 7:00-15:00), przy czym zalecono, aby w kuchni nie przebywały dzieci.
Dodatkowe pomieszczenie do sporządzania i spożywania drobnych posiłków
wyposażone było m.in. w: meble kuchenne, zlewozmywaki, kuchenkę mikrofalową,
czajnik, wyparzacz do butelek, naczynia, lodówkę, termos, środki czystości
i krzesełka dla dzieci, a mieszkańcom - jak wynika z wyjaśnień kierownika Domu -
zapewniono swobodne korzystanie z tego pomieszczenia każdego dnia
w godzinach 7:00-20:00, a po godzinie 20:00 na życzenie, przy czym zalecono,
aby w dzieci przebywały tam pod opieką dorosłych.
Pralnia wyposażona była m.in. w: pralki automatyczne, wannę, stanowiska
do prasowania wraz z żelazkami, wiadra i miski. Pralnia była dostępna
od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00, przy czym - jak wynika
z wyjaśnień kierownika Domu - na prośbę jest możliwość skorzystania z pralni także
w niedzielę. Suszarnia wyposażona była m.in. w: suszarki i linki do rozwieszania
odzieży. Pomieszczenia pralni i suszarni były zamykane na klucz, który był
umieszczony poza zasięgiem dzieci.
Pomieszczenia były wyposażone w oświetlenie elektryczne i grzejniki, były czyste
i zadbane. Elementy wyposażenia pomieszczeń były sprawne i zapewniono w nich
nieograniczony dostęp do zimnej i ciepłej wody.

(akta kontroli str. 25, 33, 53, 309, 311-323 i 341-342)

Wg stanu na dzień 17 pażdziernika 2019 r. w Domu zakwaterowanych było 21 osób,
z czego w dwóch pokojach zakwaterowano po dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci,
w jednym pokoju - kobietę w ciąży, w jednym - kobietę w ciąży z dzieckiem,
a w pozostałych pokojach - po jednej osobie dorosłej z dziećmi.

(akta kontroli str. 25, 33, 53, 309, 311-323 i 341-342)

14 Tzw, ,pokój komputerowy' i ,świetlica',
15 Wymagana jest odpowiednio jedna łazienka na pięć osób.
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Kierownik Domu wyjaśniła, że w ww. pokojach zakwaterowano razem po dwie matki
z dziećmi, ponieważ matki zaprzyjażniły się i pomimo, że miały możliwość mieszkać
osobno, co zresztą im proponowano, kilkakrotnie odmówiły. Tłumaczyły to tym,
że każda jest po raz pierwszy matką i mieszkając razem, jedna od drugiej uczy się
opieki nad małym dzieckiem i jedna drugiej pomaga w opiece nawet w nocy.

(akta kontroli str. 409)

Liczba osób przebywających w Domu w wybranych dniach każdego roku objętego
kontrolą wynosiła:
- w ostatnim dniu lutego - od ośmiu do 19,
- w ostatnim dniu czerwca - od dziewięciu do 17,
- w ostatnim dniu grudnia - od 10 do 14
i nie przekraczała liczby osób przewidzianych do zakwaterowania.

(akta kontroli str. 310)

2.2. W ofercie na wykonanie zadania publicznego i obecnie obowiązującej
umowie o realizację zadania publicznego nie zawarto zapisów zobowiązujących
Caritas do zapewnienia w Domu standardów usług innych niż określone
rozporządzeniem DMD, jednak przy Domu zorganizowano plac zabaw
z urządzeniami do zabawy i altanę, w której mogą odbywać się spotkania
plenerowe. W domu są również pokoje gościnne, które mogą służyć także jako tzw.
pomieszczenia pracy cichej, w których mogą odbywać się zajęcia indywidualne,
np. edukacyjne. Ponadto w Domu jest dostęp do internetu.

(akta kontroli str. 125-147, 311-323 i 344)

2.3. W latach 2016-2019 Domem kierowały kolejno trzy osoby, które posiadały
staż pracy w pomocy społecznej wymagany art. 122 ust. 1 ups. Osoba kierująca
Domem w okresie od stycznia do sierpnia 2018 r. posiadała także specjalizację
z zakresu organizacji pomocy społecznej wymaganą ww. przepisem. Natomiast
takiej specjalizacji nie posiadały osoby kierujące Domem w latach 2016-2017
i od 1września 2018 r.

(akta kontroli str. 39-43, 324-340 i 350)

Do realizacji zadania publicznego zgłoszono psychologa i pracownika socjalnego,
a w latach 2016-2017 - także prawnika, dwie opiekunki i kucharza. Psycholog
i prawnik posiadali wyższe wykształcenie specjalistyczne, a pracownik socjalny
posiadał wykształcenie wymagane art. 116 ust. 1 ups. W całym okresie
obowiązywania umowy o realizację zadania publicznego zapewniono realizację
usług przez zgłoszoną kadrę, której powierzono obowiązki odpowiadające ich
kwalifikacjom.

(akta kontroli str. 412-422)

Z wyjaśnień Dyrektora Caritas wynika, że personel Domu był dorażnie wspierany
przez wolontariuszy, m.in. podczas organizowania uroczystości, pomocy przy
pracach w obszarze funkcjonowania Domu i w zakresie wsparcia dla mieszkańców.
Caritas zawierał umowy na wolontariat w zakresie różnorodnych działań i inicjatyw
podejmowanych przez całą Caritas. Nie zawierał natomiast umów na wolontariat
w zakresie dotyczącym wyłącznie wsparcia Domu.

(akta kontroli str. 423-425 i 436)

2.4. Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 lit b rozporządzenia DMD, zapewniono
odizolowanie mieszkańców Domu od sprawców przemocy poprzez zamknięcie
terenu wokół Domu (teren był ogrodzony, furtka zamknięta na klucz, a przy furtce
zainstalowany był domofon z kamerą).
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Z wyjaśnień Kierownika Domu wynika, że mieszkańcom Domu świadczono usługi
w zakresie interwencyjnym i opiekuńczo-wspomagającym, stosownie do § 3 ust. 1
pkt 1 lit c-f i pkt 3 rozporządzenia DMD, i tak:
- w przypadku pojawienia się na terenie lub w okolicy osoby mogącej być sprawcą

przemocy, wzywana jest Policja. Przez całą dobę sprawowany jest nadzór przez
personel Domu. Z mieszkańcami mogą osobiście kontaktować się wszyscy,
z którymi mieszkańcy chcą się spotkać. Odwiedziny odbywają się we wtorki,
czwartki i niedziele w godzinach popołudniowych lub w innej porze na życzenie.
Spotkania takie odbywają się na zewnątrz lub w wyznaczonych miejscach
na korytarzu w budynku. Osoby odwiedzające nie są legitymowane, a możliwość
odwiedzin potwierdzają mieszkańcy;
nie zatrudniono i nie współpracuje się na stałe z psychiatrą. Personel Domu,
w tym także psycholog, na podstawie obserwacji i rozmów weryfikuje, czy osoby
nie wymagają opieki psychiatrycznej. Niepokojące sytuacje są zgłaszane
bezpośrednio pracownikom socjalnym ośrodków pomocy społecznej, które
skierowały osoby do Domu. W wymaganych (skrajnych) przypadkach,
po konsultacji z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, osoby kierowane są
do szpitala. Czynności te z reguły nie są dokumentowane. Sporadycznie
sporządzane są notatki zamieszczane w aktach osobowych;
wspieraniem mieszkańców zajmują się zatrudnieni w Domu pracownik socjalny
i psycholog. W razie potrzeby mieszkańcy kierowani są do specjalistów
z zewnątrz. Na podstawie rozmów z mieszkańcami diagnozowane są ich
potrzeby i oczekiwania. Pracownicy pomagają w poszukiwaniu pracy lub szkoły,
znalezieniu odpowiedniej oferty pracy, kursu, czy szkolenia. Ponadto personel
Domu motywuje mieszkańców do samodzielności w powyższym zakresie
podczas codziennych spotkań;
każdy mieszkaniec - na życzenie - ma możliwość skorzystania z indywidualnej
konsultacji psychologa. Rozmowy takie są także proponowane przez psychologa
podczas codziennych kontaktów z mieszkańcami. Z takich rozmów psycholog
sporządza notatki, które zamieszcza w aktach osobowych;
Dom nie współpracuje z ośrodkami udzielającymi wsparcia specjalistycznego,
urzędami pracy i organizacjami zajmującymi się pośrednictwem pracy, gdyż
w placówce w większości przebywają matki z małymi dziećmi, które zajmują się
przede wszystkim opieką i z tego względu nie mogą podjąć pracy zawodowej;
informowano mieszkańców o możliwości udziału w kursach i szkoleniach zgodnie
z ofertami, które wpływały do Domu. W Domu zatrudniony jest pracownik
socjalny, do zadań którego należy sporządzanie wniosków, pomoc w uzyskaniu
świadczeń oraz pomoc w prowadzeniu spraw urzędowych i sądowych,
w uzyskaniu lokalu socjalnego. Ponadto, w zależności od potrzeb, asystuje on
w załatwianiu spraw mieszkańców;
monitorowano sytuację mieszkańców, którzy korzystają ze specjalistycznej opieki
zdrowotnej. Pracownicy przeprowadzają wywiad z mieszkańcem, a w przypadku
skierowania do specjalisty, weryfikuje się uczestnictwo, co bywa warunkiem
dalszego tymczasowego zamieszkania w Domu. Każdorazowo w przypadku
pobytu w szpitalu przedstawiany jest wypis, celem weryfikacji dalszego
postępowania;
mieszkańców wspierano w sprawach związanych z prawidłową opieką nad
dziećmi, prawidłowym rozwojem, jak również zdrowiem ich dzieci. Działania takie
prowadzone są na bieżąco podczas kontaktów pracowników Domu
z mieszkańcami, w szczególności udzielane są porady, korygowane złe nawyki,
udzielane instruktaże. W niektórych przypadkach mieszkańcy są kierowani
do szkoły dla rodziców. Ponadto prowadzona jest współpraca z kuratorami
sądowymi;
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- dzieci mieszkańców były poddawane obserwacji pod kątem powielania
ewentualnych złych wzorców od rodziców. Pracownicy obserwują dzieci
mieszkańców podczas bieżącej pracy, codziennych kontaktów. W przypadku
zaobserwowania powielania złych wzorców, zwracana jest uwaga mieszkańcom.
W bardziej niepokojących przypadkach proponowana jest rozmowa
z psychologiem, czy podjęcie terapii w przypadku uzależnień. W skrajnych
przypadkach (m.in. agresja, podejrzenie zażywania narkotyków, czy alkoholu)
informowany jest pracownik ośrodka pomocy społecznej, Policja czy pogotowie.
Przypadki interwencji dokumentuje się notatkami, które załącza się do akt
osobowych;

- w celu umożliwienia i ułatwienia w przyszłości samodzielnego prowadzenia
gospodarstwa domowego, mieszańcy angażowani są do prac na rzecz Domu,
m.in.: prac porządkowych, organizacji uroczystości i świąt oraz uczestniczą
w przygotowywaniu posiłków. Mieszkańcy we własnym zakresie organizują pracę
poprzez wspólne uzgadnianie i opracowanie grafików dotyczących podziału prac.
Pomiędzy sobą wybierają osoby odpowiedzialne za dany zakres prac, sami
realizują prace i sprawdzają ich wykonanie. Podział obowiązków ma charakter
rotacyjny, a mieszkańcy uczestniczą w ww. pracach. Mieszkańcy samodzielnie
przygotowują posiłki dla noworodków, niemowląt i najmłodszych dzieci.
Wzajemnie pomagają sobie w opiece nad dziećmi podczas nieobecności
rodzica. Zwraca się uwagę mieszkańcom na właściwe gospodarowanie swoimi
pieniędzmi. W 2018 r. Dom zorganizował dla mieszkańców warsztaty dotyczące
zarządzania budżetem domowym;

- za zgodą mieszkańców lub na życzenie podejmowane są próby kontaktu
i współpracy z rodzinami mieszkańców na rzecz poprawy ich relacji. Motywuje
się także mieszkańców do nawiązania kontaktu i poprawy relacji. Proponowane
są wizyty rodziny w Domu w celu prowadzenia mediacji, rozmów wspierających,
spotkań z psychologiem i uczestnictwa w uroczystościach;

- personel Domu, we współpracy z innymi mieszkańcami, opiekuje się dziećmi
w czasie choroby rodzica. Przy czym dotychczas nie wystąpiły przypadki
wymagające pielęgnacji dorosłych w czasie choroby. Chorymi dziećmi opiekują
się matki. Mieszkańcy, w przypadku choroby, zwykle pomagają sobie wzajemnie
przy pielęgnacji. W przypadku choroby, możliwa jest także pomoc personelu
Domu, np. przy wymianie pościeli, kołdry, ręczników, w koniecznych
przypadkach także przy podaniu posiłku czy leku. Mieszkańcy we własnym
zakresie zaopatrują się w leki. W wyjątkowych przypadkach Dom finansuje zakup
leków na receptę mieszkańcom nie posiadającym środków finansowych. Dom
zakupuje jedynie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, z których mogą
skorzystać mieszkańcy na życzenie w czasie choroby i środki opatrunkowe.
Zwraca się mieszkańcom uwagę, np. podczas obchodów, aby leki były
przechowywane poza zasięgiem dzieci. Na prośbę mieszkańców jest możliwość
przekazania leków na przechowanie. W przypadku osób, które wymagają
systematycznego zażywania przepisanych przez specjalistę leków,
a w przypadku, których występuje ryzyko, że będą niewłaściwie zażywane,
przejmuje się leki na przechowanie i pilnuje dawkowania. Nie opracowano
procedur w zakresie wydawania leków i nie dokumentuje się przyjmowania
i wydawania przechowywanych leków. Dom nie kupuje i nie gromadzi leków
poza lekami kupionymi przez mieszkańców lub kupionymi dla mieszkańców
na podstawie ich recept (w przypadku braku środków finansowych na ich zakup
przez mieszkańców) i przekazanymi do przechowania. Personel Domu
ma kontakty z placówkami leczniczymi i lekarzami i pomaga w umawianiu wizyt
u lekarza. Nie prowadzi się stałej współpracy w tym zakresie z lekarzami,
czy placówkami leczniczymi;
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co do zasady, mieszkańcom nie oferuje się pomocy w dostarczeniu
korespondencji na pocztę, transportu w związku z załatwianiem spraw
urzędowych, spraw sądowych, transportu w związku z poszukiwaniem pracy lub
dokształcaniem (kursy i szkolenia). Dom dysponuje jednak samochodem
i w koniecznych przypadkach (np. nagłych, braku środków finansowych na zakup
biletu) jest możliwość transportu. W wyjątkowych przypadkach (nagłych
i koniecznych) jest także możliwość wezwania taksówki lub zakupienia biletu
komunikacji miejskiej na koszt Domu lub na zasadzie pożyczki;

- podstawowe, indywidulane potrzeby mieszkańców są uwzględniane
i zaspokajane na bieżąco według zgłaszanych potrzeb. Dom jest wyposażony
w podstawowe artykuły lub ma możliwość ich pozyskania od darczyńców;

- dotychczas nie wystąpiły przypadki braku pożywienia. Dom nie jest na stałe
zaopatrywany w mleko modyfikowane dla dzieci (noworodków i niemowląt).
Sporadycznie otrzymuje mleko od darczyńców. Przy wydawaniu otrzymanego
mleka brane są pod uwagę indywidualne możliwości mieszkańców zakupu
we własnym zakresie. W wyjątkowych przypadkach kupowane jest mleko
dla mieszkańców, którzy nie mają możliwości takiego zakupu z własnych
środków finansowych;

- jest możliwość przygotowywania alternatywnych posiłków dla mieszkańców
uwzględniających ich indywidualnych potrzeby;

- mieszkańcy wzajemnie pomagają sobie w wychowaniu i opiece nad dziećmi.
Ponadto jest możliwość przekazania dzieci w wieku przedszkolnym do świetlicy
prowadzonej przez Caritas w Gdańsku. Jest także możliwość transportu tych
dzieci do świetlicy samochodem Domu. Dom udziela pomocy w organizacji
imprez okolicznościowych i uroczystości, a okazjonalnie, w miarę możliwości,
organizowane są grupowe jednodniowe wyjazdy rekreacyjne z opiekunami,
spacery w okolicach placówki oraz wspólne zabawy i zajęcia w świetlicy Domu;

- w Domu zagwarantowano mieszkańcom przestrzeganie ich praw osobistych,
a jedyne ograniczenia mogą wynikać z postanowień regulaminu, który jest
podpisywany przez mieszkańca w momencie przyjęcia, w związku z czym godzi
on się na te ograniczenia. Zgłaszane przypadki ograniczenia praw osobistych
dotyczyły jedynie tych wynikających z regulaminu. Pomimo, że Dom jest
ośrodkiem katolickim, nie ogranicza on wolności wyrażania swoich poglądów
przez mieszkańców i wolności wyznania. Do Domu przyjmowane są osoby bez
względu na światopogląd i wyznanie i nie ma obowiązku uczestnictwa
w praktykach religijnych;

- mieszkańcy Domu mają możliwość deponowania wartościowych rzeczy
osobistych oraz własnych środków finansowych. Dotychczas nie wystąpiły
przypadki pozbawienia mieszkańców prawa do dysponowania własnymi
pieniędzmi;

- miały miejsce przypadki naruszenia przez mieszkańców regulaminu i zasad
obowiązujących w Domu. Co do zasady, przypadki takie nie są dokumentowane.
W sytuacji naruszeń przeprowadzane są rozmowy w celu skorygowania
zachowania mieszkańca. W przypadku rażących naruszeń zawierany jest
z mieszkańcem tzw. "kontrakt socjalny", w którym mieszkaniec pisemnie
zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i zasad obowiązujących w Domu
oraz podjęcia działań w celu poprawy pod rygorem konsekwencji, jakie są
w takich przypadkach przewidziane. W przypadku nieprzestrzegania zawartego
kontraktu zawiadamiany jest właściwy ośrodek pomocy społecznej lub sąd oraz
jest możliwość wydalenia z Domu;
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- w okresie objętym kontrolą wystąpił tylko jeden przypadek przyjęcia osoby
małoletniej (w 2016 L)16. Obecnie Dom nie przyjmuje takich osób i nie są one
kierowane przez ośrodki pomocy społecznej.

(akta kontroiLstr. 341-348, 351 i 405-408)

Analiza akt osobowych 15 wybranych mieszkańców Domu nie wykazała naruszeń
standardów usług w zakresie interwencyjnym i opiekuńczo-wychowawczym,
określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia DMD. W aktach tych znajdują się
dokumenty potwierdzające realizację usług w zakresie interwencyjnym, o których
mowa w wyjaśnieniach.

(akta kontroli str. 352-372 i 404)

Osoby kierujące Domem w latach 2016-2017 i od 1 września 2018 r. nie posiadały
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, wymaganej art. 122 ust. 1
ups. Osoba obecnie pełniąca funkcję kierownika zobowiązała się uzyskać
wymaganą specjalizację do 31 grudnia 2022 L, a w trakcie kontroli rozpoczęła
szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej zorganizowanym przez
Uniwersytet Gdański (planowany termin zakończenia szkolenia czerwiec 2020 r.).

(akta kontroli str. 39-43, 324-340 i 350)
W sprawie przyczyn zatrudnienia na stanowisku kierownika Domu osób
nieposiadających wymaganej specjalizacji Dyrektor Caritas wyjaśnił, że praca
w Domu wymaga od kandydatów dużego doświadczenia, siły perswazji w relacjach
międzyludzkich i sposobach postępowania z ludźmi. Zdobycie odpowiedniej osoby
na to stanowisko jest zadaniem trudnym i wymagającym, a przy bardzo
ograniczonych środkach budżetowych - znacznie utrudnionym. Decyzja
o zatrudnieniu tych osób została podjęta po analizie rynku pracy i specyfiki Domu,
prowadzonego przez siostry zakonne. Dyrektor Caritas dodał, że w jego ocenie
osoba, którą zatrudnił na stanowisku kierownika Domu, wypełnia nałożone
obowiązki.

(akta kontroli str. 182-184 i 423-426)

NIK nie kwestionuje predyspozycji osób zatrudnionych na stanowisku kierownika
Domu, jednak nie spełniono ustawowego wymogu 'uzyskania specjalizacji.

Dom prawidłowo realizował działania mające na celu zapewnienie standardów
podstawowych usług w zakresie interwencyjnym, opiekuńczo-wspomagającym oraz
w zakresie potrzeb bytowych wymaganych § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
DMD. W latach 2016-2017 i od września 2018 r. na stanowisku kierownika Domu
zatrudniono osoby, które posiadały wymagane doświadczenie zawodowe, ale nie
posiadały specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej wymaganej art. 122
ust. 1 ups. Pozostała kadra pracownicza posiadała doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe odpowiednie do zakresu przydzielonych obowiązków.

3. Skuteczność wsparcia świadczonego w miejscu
schronienia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży

3.1. W latach 2016-2019 (I półrocze) pobyt w Domu zakończyły ogółem 143
osoby, w tym 121 osób przedwcześnie (87 - na własne żądanie, a 34 - z innych
powodów, m.in.: odebrania dziecka, przeniesienia do innego ośrodka, ucieczki).
Żadna z osób nie zakończyła przedwcześnie pobytu z powodu braku finansowania.

16 Była to matka z dzieckiem, którą przyjęto interwencyjnie. Przebywała w Domu przez jeden dzień, po czym
samowolnie opuściła Dom.
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Spośród tych osób, 43 przebywały poniżej 30 dni, 62 - od 31 do 181 dni, 27 -
od 182 do 365 dni, a 11 - powyżej 365 dni.

(akta kontroli str. 403)

3.2. Analiza akt osobowych 15 wybranych mieszkańców Domu wykazała, że:
- w żadnym przypadku nie opracowano programu usamodzielnienia mieszkańców

Domu wymaganych § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 rozporządzenia DMD, czy indywidualnych
programów wychodzenia z bezdomności, o których mowa wart. 49 ustawy,
w związku z czym brak było możliwości weryfikacji skuteczności działań
w odniesieniu do poszczególnych mieszkańców
prowadzone były działania wspierające usamodzielnienie się mieszkańców,
identyfikowano indywidualne potrzeby mieszkańców,
w dwóch przypadkach podsumowano efekty działań, ale nie udokumentowano
ustaleń w tym zakresie,
w jednym przypadku osoba przebywała w Domu powyżej jednego roku. Była
to kobieta w ciąży, której przedłużono okres pobytu w Domu w związku
z urodzeniem dziecka.

(akta kontroli str. 352-372 i 404)

Kierownik Domu wyjaśniła, że zwykle na ostatnim spotkaniu z mieszkańcem
specjaliści zatrudnieni w Domu dokonują wspólnie z mieszkańcem oceny
skuteczności podjętych działań i podsumowują efekty. Nie dokonywano jednak takiej
oceny w formie pisemnej, ponieważ nie było takiej potrzeby.

(akta kontroli str. 410-411)

3.3. Ze sprawozdań z realizacji zadania publicznego wynika, że Dom osiągał
zakładane cele wskazane w ofertach na realizację zadania publicznego. Cele
realizacji zadania w ofercie dotyczącej realizacji zadania publicznego określono
poprzez wskazanie zadań, przy czym w ofercie na realizację zadania w latach 2015-
2017 nie wskazano mierników, a w ofercie na lata 2018-2020 wskazano zakładane
rezultaty, wskaźniki rezultatów oraz sposób ich monitorowania/źródło informacji
o osiągnięciu wskaźników17• Ze sprawozdań za lata 2018-2019 wynika, że Dom
osiągnął zakładane wskaźniki rezultatów w 2018 r. i monitorował stopień realizacji
wskaźników w 2019 r.

(akta kontroli str. 55-80, 89-96,115,137-138,376-390)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieopracowywaniu programów
usamodzielniania mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia
samodzielnego życia w godnych warunkach, wymaganych § 3 ust. 2 pkt. 6
rozporządzenia DMD.

(akta kontroli str. 352-372)

W ofertach na realizację zadania publicznego i w umowach o realizację zadania
publicznego brak było zapisów dotyczących opracowania programów
usamodzielnienia mieszkańców, przy czym zgodnie z postanowieniami umów
o realizację zadania publicznego Dom miał realizować zadania wspierające proces
usamodzielniania mieszkańców we współpracy z MOPR oraz innymi instytucjami,
organizacjami i środowiskiem lokalnym w oparciu o indywidualne programy
wychodzenia z bezdomności opracowywane przez pracowników MOPR.

(akta kontroli str. 77-82 i 125-128)

17 Źródłem informacji były miesięczne rozliczenia, listy osób, którym udzielono schronienia, listy obecności
i opinie osób prowadzących zajęcia.
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Kierownik Domu wyjaśniła, że:
_ indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, o których mowa wart. 49

ups oraz programy usamodzielnienia mieszkańców, wymagane art. § 3 ust. 2
pkt. 6 rozporządzenia DMD, opierają się na tych samych założeniach i w efekcie
mają dążyć do tego samego celu, jakim jest wsparcie mieszkańców w ich
usamodzielnieniu;

- w Domu nie sporządzano takich programów usamodzielniania się mieszkańców
w formie pisemnej, ponieważ uznano, że przepisy nie wymagają takiej formy.
Wraz z mieszkańcem nieformalnie (ustnie) uzgadniane są kierunki pracy, cele
i sposoby ich realizacji, które stanowią program usamodzielnienia się, ale
nie sporządza się takiego dokumentu. Ponieważ nikt, nawet Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Gdańsku (dalej: "MOPR"), nie zwrócił dotąd uwagi
na potrzebę opracowania takiego programu w formie pisemnej, uznano przyjęty
sposób postępowania za właściwy;

- ponieważ w Domu uznano, że forma pisemna takich programów nie jest
wymagana, to nie podejmowano także działań w celu opracowania takich
dokumentów przez MOPR. Dom natomiast współpracował z MOPR przy
nieformalnym (ustnym) ustalaniu dla mieszkańców indywidualnych kierunków
pracy, celów i sposobów ich realizacji, które po spisaniu stanowiłyby programy
usamodzielnienia się, czy programy wychodzenia z bezdomności.

(akta kontroli str. 405-408 i 410-411)

Powyższe wyjaśnienia nie mogą usprawiedliwiać stwierdzonej nieprawidłowości,
gdyż zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia DMD standard podstawowych usług
świadczonych przez dom zapewnia m.in. opracowanie programów usamodzielnienia
mieszkańców, co wskazuje, że muszą mieć one formę pisemną, a nie ustną.

OCENA CZĄSTKOWA Wprawdzie, jak wynika ze sprawozdań, osiągano zakładane cele i wskaźniki
rezultatów, to jednak Dom nie zapewnił standardu usług podstawowych w zakresie
określonym w § 3 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia DMD, tj. dla osób, które uzyskały
schronienie w Domu, nie opracowywano programów usamodzielniania
mieszkańców. Z tego względu odstąpiono od oceny skuteczności wsparcia
świadczonego przez Dom.

Wnioski

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

1. Zapewnienie zamieszczania informacji o dofinansowaniu zadania ze środków
Miasta i znaków graficznych Miasta na wszystkich materiałach, w szczególności
promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących
realizowanego zadania.

2. Zapewnienie w ramach standardu usług podstawowych świadczonych przez
Dom opracowania programów usamodzielnienia jego mieszkańców, które mają
na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach
zgodnie z wymogami § 3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia DMD.

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.Uwagi

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się
do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia
tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, A~ listopada 2019 r.

Kontrolerzy:
Rafał Wieczorkowski

główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

f1- Vf I

................... ~ .~ ~. WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

"(lt;t~fe-J.~saSawicka

Marta Gajewska
starszy inspektor kontroli państwowej

podpis
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