Skandaliczna sytuacja w DPS Ostoja.
Interweniowali dziennikarze programu
ALARM - AKTUALIZACJA
Napisano dnia: 2019-08-02 12:32:31

Wczoraj w ogólnopolskiej TVP wyemitowano cieszący się ogromną popularnością program
interwencyjny ALARM a jednym z poruszanych tam tematów była bulwersująca sytuacja
osób starszych i schorowanych, zamieszkałych w Domu Opieki Społecznej OSTOJA w
Zgorzelcu.
Rzecz dotyczy nie działającej już od marca br. windy, która dla większości pensjonariuszy stanowi
jedyną możliwość wyjścia na zewnątrz. Zdesperowani seniorzy, poruszający się często na wózkach
inwalidzkich a przez brak windy zamknięci w swoich czterech ścianach, prawdopodobnie nie mogąc
znaleźć innego wyjścia w końcu zdecydowali poinformować o swojej sytuacji dziennikarzy.
Choć, jak tłumaczy dyrektor DPS OSTOJA, mieszkańcy podległej jej instytucji zawsze mogą liczyć na
pomoc jej oraz pracowników domu w każdej sytuacji w tym w wyjściu na zewnątrz, to jednak
najwyraźniej pomoc ta okazuje się dla nich nie w pełni wystarczająca.
Za całą tę sytuację, nagłośnioną w TVP, trudno ją zresztą winić. Organem prowadzącym dla DPS
OSTOJA, podobnie jak dla pozostałych tego rodzaju domów opieki na naszym terenie jest
powiat zgorzelecki. I to tam zapadają decyzje o wsparciu finansowym w razie wystąpienia tego
rodzaju problemów.
Dziennikarze dotarli do przedstawiciela organu wykonawczego a wyjaśnienia opieszałości władz
powiatu w rozwiązaniu problemów mieszkańców DPS-u padły ze strony nie starosty Artura
Bielińskiego, lecz etatowego członka zarządu Ireneusza Owsika.
Według Owsika, półroczny okres na przeprowadzenie procedur, wyłonienie wykonawcy i
zainstalowanie niewielkiej osobowej windy… daje się obronić (sic!). Tym bardziej, że w listopadzie
ubiegłego roku zmienił się zarząd powiatu i trzeba było wszystko przeorganizować (sic!).
Czy naprawdę daje sie obronić pozbawienie na tak długi okres czasu osób, które ze względu
na wiek i swoje naturalne ograniczenia powinno się otoczyć szczególną troską, radości
płynącej z kontemplacji ciepłych wiosennych i letnich dni. Być może jednych z ich ostatnich?
Jakie jest Wasze zdanie, drodzy Czytelnicy?
Ciekawa i chyba niezwykle w tym konkretnym przypadku trafna była puenta prowadzącego
program.
- Pozostawianie starszych osób w tak trudnej sytuacji to po prostu niezrozumienie swojej roli. Tak
można skomentować bierność dyrekcji i urzędników. A wybielanie się procedurami i wyborami
świadczy tylko o jednym. Wybory były chyba niezbyt trafne! – powiedział na zakończenie.

Całość materiału dotyczącego sytuacji w DPS OSTOJA, wyemitowanego w programie
ALARM, można obejrzeć TUTAJ.
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Jak zdołaliśmy się dowiedzieć, środki przeznaczone na zakup i montaż nowej windy zostały
zabezpieczone w budżecie na rok 2019 jeszcze przez poprzedni zarząd powiatu zgorzeleckiego,
na którego czele stała starosta Urszula Ciupak.
Można było zatem podjąć stosowne działania już w styczniu, nie narażając osoby starsze
zamieszkałe w DPS OSTOJA na obecną, skandaliczną sytuację.
Dlaczego jednak obecny starosta, Artur Bieliński, nie podjął w odpowiednim czasie działań
które zapobiegłyby obecnej sytuacji, nie wiadomo.

